Individuele huizen
met eigen identiteit
en veel flexibiliteit.

GLOBALE IMPRESSIES
onder voorbehoud vergunning

LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN

LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

de open trap biedt een
ruimtelijk effect en vergroot
je leefruimte in de woonkamer.

Het zijgevelkozijn komt
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.
Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in
de achtergevel en/of meer
terrasdeuren. (maximaal 4)

A1

B2

B1

De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.
Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.
Deze plattegrond i.c.m. de verdiepingen 1.C,
1.D en 1.E vereist een leidingkoker nabij de trap.
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

0.A - Begane grond - Tuingerichte woonkamer. BASIS
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

de open trap biedt een
ruimtelijk effect en vergroot
je leefruimte in de woonkamer.

Het zijgevelkozijn komt
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.
Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in
de achtergevel en/of meer
terrasdeuren. (maximaal 4)

Kies voor een vergrote
hal als de woonkeuken
wat minder groot mag.

A1

A2

B2

B1
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.
Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.
Deze plattegrond i.c.m. de verdiepingen 1.C,
1.D en 1.E vereist een leidingkoker nabij de trap.
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

0.B - Begane grond - Tuingerichte woonkamer, vergrote hal.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

grote bergkast
onder de trap

Het zijgevelkozijn komt
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.
Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in
de achtergevel en/of meer
terrasdeuren. (maximaal 4)
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

A1

A2

B2

B1

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

0.C - Begane grond - Tuingerichte woonkamer, trapkast, en de trap in de hal.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.
Het zijgevelkozijn komt
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

grote bergkast
onder de trap

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.

A1

Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in
de achtergevel en/of meer
terrasdeuren. (maximaal 4)
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

B2
B1
een hoekaanrecht is
ook goed mogelijk

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

0.D - Begane grond - Tuingerichte woonkamer, trapkast, trap in de hal, en dichte keuken.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.
Het zijgevelkozijn komt
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.
Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in
de achtergevel en/of meer
terrasdeuren. (maximaal 4)
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

met een extra deur kan
de trap afgesloten worden van de woonkamer

de positie van trap opgang
en bergkast kunnen ook
omgewisseld worden

Vergrote hal is mogelijk
(zie 0.E op blad 16)

grote bergkast
onder de trap

A1

B2

B1

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.
Een uitbouw-bijkeuken is ook mogelijk.
(zie optie- en keuze- formulier)
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

0.E - Begane grond - Straatgerichte woonkamer.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.
Het zijgevelkozijn komt
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

met een extra deur kan
de trap afgesloten worden van de woonkamer

de positie van trap opgang
en bergkast kunnen ook
omgewisseld worden

grote bergkast
onder de trap

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.
Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in
de achtergevel en/of meer
terrasdeuren. (maximaal 4)
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

A1

B2

B1

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.
Een uitbouw-bijkeuken is ook mogelijk.
(zie optie- en keuze- formulier)
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

0.F - Begane grond - Straatgerichte woonkamer, bijkeuken, vergrote hal.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.
Het zijgevelkozijn komt
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Wil je méér woonruimte?
Dan kies je een 120 of 240 cm
verlenging van deze plattegrond
d.m.v. een uitbouw.
Wil je de tuin in huis halen?
Dan kies je voor meer glas in
de achtergevel en/of meer
terrasdeuren. (maximaal 4)
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

met een extra deur kan
de trap afgesloten worden van de woonkamer

de positie van trap opgang
en bergkast kunnen ook
omgewisseld worden

grote bergkast
onder de trap

A1

B2

B1

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.
Een uitbouw-bijkeuken is ook
mogelijk. (zie optie- en keuze- formulier)
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

0.G - Begane grond - Straatgerichte woonkamer, bijkeuken met toilet aldaar, vergrote hal.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.
De zijgevelkozijnen komen
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Kozijn C en D zijn omwisselbaar
en kozijn C kan vergroot worden
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de achtergevel in te delen.
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.
Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

K

L
M

C1

D2
D1

OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

1.A - Verdieping - Straatgerichte ouderslaapkamer en badkamer. BASIS
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.
De zijgevelkozijnen komen
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Kozijn C en D zijn omwisselbaar
en kozijn C kan vergroot worden
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de achtergevel in te delen.
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

K

M

C1

L

C2

D2

D1

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.
OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

1.B - Verdieping - Straatgerichte ouderslaapkamer en badkamer.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.
De zijgevelkozijnen komen
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Kozijn C en D zijn omwisselbaar
en kozijn C kan vergroot worden
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de achtergevel in te delen.
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

K

C1
L

M

D2
D1

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.
OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

1.C - Verdieping - Tuingerichte ouderslaapkamer en badkamer.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Een apart toilet met deur vanaf
de overloop is ook mogelijk, net
als bij plattegrond 1.E.

De zijgevelkozijnen komen
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.

- 300 C1

- 305 -

De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Kozijn C en D zijn omwisselbaar
en kozijn C kan vergroot worden
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de achtergevel in te delen.

L

De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.
Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.

N

D1

- 200 -

- 248 -

D2

K
M

OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel
N = 2e deur naar badkamer
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

1.D - Verdieping - Tuingerichte woningbrede ouderslaapkamer met grote badkamer.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
de wanden op ± 150 cm afgesneden zijn.

Een toilet in de badkamer
is ook mogelijk, net
als bij plattegrond 1.D.

De zijgevelkozijnen komen
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
Kozijn C en D zijn omwisselbaar
en kozijn C kan vergroot worden
met een extra glasvak. Dit biedt
diverse mogelijkheden om de
slaapkamers aan de achtergevel in te delen.
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

C1

C2
L

D2

N

K
D1

M

Closets zijn hangende closets
met halfhoge betimmering.
OPTIES:
K = bad
L = douchebak
M = 2e wastafel
N = 2e deur naar badkamer
BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

1.E - Verdieping - Straatgerichte woningbrede ouderslaapkamer met grote badkamer en apart toilet.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
wanden en dak op ± 150 cm afgesneden zijn.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

De zijgevelkozijnen komen
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.

optie
dakraam

De beide ruimten aan weerszijden
van de trap worden deels gebruikt
als techniekruimte t.b.v. installaties.
Dat kan van invloed zijn op de opstelplaats van de wasmachine en een
eventuele wasdroger.
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

optie
dakraam

OPTIES:
- Dakkapel midden op het voorste dak,
- Dakraam midden in het voorste dak,
- Dakraam midden in het achterste dak,
- Indeling met 4e en/of 5e slaapkamer,
en/of afgesloten techniek-/bergruimten.

BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

2.A - Zolder. BASIS
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
wanden en dak op ± 150 cm afgesneden zijn.

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

De zijgevelkozijnen komen
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
De beide ruimten aan weerszijden
van de trap worden deels gebruikt
als techniekruimte t.b.v. installaties.
Dat kan van invloed zijn op de opstelplaats van de wasmachine en een
eventuele wasdroger.
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.

optie
dakraam

OPTIES:
- Dakkapel midden op het voorste dak,
- Dakraam midden in het voorste dak,
- Dakraam midden in het achterste dak,
- Indeling met 4e en/of 5e slaapkamer,
en/of afgesloten techniek-/bergruimten.

BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

2.B - Zolder - 4e slaapkamer, 1 afgesloten techniek-/bergruimte, dakkapel.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

TUINZIJDE < --- > STRAATZIJDE & VOORGEVEL

Deze 3D-afbeelding biedt een ruimtelijke
impressie van deze plattegrond waarbij
wanden en dak op ± 150 cm afgesneden zijn.
De zijgevelkozijnen komen
alleen voor bij de hoekwoningen
en niet bij de andere woningen.
De trap is in principe spiegelbaar.
Je begane-grond-keuze met bijbehorende trap bepaalt de looprichting en de plek op de overloop
waar je de verdieping en de
zolder bereikt.
De beide ruimten aan weerszijden
van de trap worden deels gebruikt
als techniekruimte t.b.v. installaties.
Dat kan van invloed zijn op de opstelplaats van de wasmachine en een
eventuele wasdroger.
De 2 buitenhoeken van de
trap worden voorzien van
driehoekskokers (lepe hoek)
t.b.v. verticale leidingen.
OPTIES:
- Dakkapel midden op het voorste dak,
- Dakraam midden in het voorste dak,
- Dakraam midden in het achterste dak,
- Indeling met 4e en/of 5e slaapkamer,
en/of afgesloten techniek-/bergruimten.

optie
dakraam

BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD

2.C - Zolder - 4e en 5e slaapkamer, 2 afgesloten techniek-/bergruimten, dakkapel.
LEEUWARDEN - ZUIDLANDEN - DE KLAMP

CONCEPT - BLAD

D.D. 18-12-2020

PREBOHUS.NL

x

VERKOOP EN INFO
Hoekstra Makelaardij
058- 2337333
Willemskade 9
PB 288 8901 BB LEEUWARDEN

www.makelaardijhoekstra.nl
email:nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl

ARCHITECTUUR
Doeke van Wieren
TWA Architecten
Bourboomweg 26
9112 HL BURDAARD
www.twa-architecten.nl

ONTWIKKELING EN INFO
PreBoHus
058 - 2132313
Stadhoudersweg 75
9076 AG ST.-ANNAPAROCHIE
www.prebohus.nl

GARANTIE
Woningborg
0182 - 580004
PB 805 2800 AV GOUDA

www.woningborggroep.nl

REALISATIE EN BOUW
BrouwerBouw
0518 - 401342
Stadhoudersweg 76A
PB 119 9076 ZR ST.-ANNAPAROCHIE
www.brouwerbouw.nl

