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IEDEREEN

WONING
OP MAAT

ZIJN EIGEN

Naast de ruime basisindeling van de woning

KAMER

biedt Waterveld een serie optionele mogelijk
heden voor het verder personaliseren van jouw
eigen woning. Je kunt denken aan onder andere:

De rijwoningen in Waterveld krijgen door de diverstiteit

De ruime tweede verdieping biedt de mogelijkheid voor

• uitbreiden van de woonkamer

aan architectuur en materiaalgebruik een levendige,

het creëren van een vierde of zelfs een vijfde slaapkamer.

• creëren van extra (slaap)kamers

speelse en eigentijdse uitstraling. Eén ding hebben zij met

Zo bieden deze woningen voor ieder gezinslid een mooie

• plaatsen dakkapel

elkaar gemeen: de standaard ruime indeling en gedetail-

eigen kamer. Of je nu vanaf huis werkt of genoeg speel-

• samenvoegen van kamers

leerde afwerking. De eengezinswoningen worden uitge-

ruimte zoekt voor de kinderen, Waterveld geeft je de

• vergroten van de badkamer

voerd in twee verschillende breedtes en zijn standaard

ruimte voor al jouw woonwensen.

• extra zonnepanelen

voorzien van drie slaapkamers en modern sanitair.

Meer informatie op www.schagennesnoord.nl

RIJWONINGEN
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• 4 woningen ontworpen door FARO Architecten
• Gelegen aan de Makreel
• Bouwnummers 62 t/m 65
• Beukmaat 5,4 meter
• Woonoppervlakte van circa 120 m2

RIJWONINGEN

• 4 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Wijting
• Bouwnummers 80 t/m 83
• Beukmaat 5,7 meter
• Woonoppervlakte van circa 142 m2
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• 4 woningen ontworpen door FARO Architecten
• Gelegen aan de Zeewolf
• Bouwnummers 56 t/m 59
• Beukmaat 5,4 meter
• Woonoppervlakte van circa 120 m2
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• 7 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Zeewolf
• Bouwnummers 69 t/m 75
• Beukmaat 5,4 meter
• Woonoppervlakte van circa 122 m2 tot 128 m2
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Tussen- en hoekwoningen
4D Architecten
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Tussen- en hoekwoningen

C. Blaauboerlaan

worden in deze historische stad geven we je een
aantal belangrijke websites.
• www.schagenactief.nl
• www.schagenmarktstad.nl
• www.rondjeschagen.nl
• www.sesschagen.nl
• www.markt18.nl
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RIJWONINGEN

• 4 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Wijting
• Bouwnummers 76 t/m 79
• Beukmaat 5,4 meter
• Woonoppervlakte van circa 122 m2 tot 128 m2
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RIJWONINGEN

• 3 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Zeewolf
• Bouwnummers 42, 43 en 44
• Beukmaat 5,7 meter
• Woonoppervlakte van circa 142 m2 tot 148 m2
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Waterveld bestaat voorna-

een zeer landschappelijke

boven waterpeil. Hierdoor

achtertuinen komen aan het
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uitstraling gekregen.

geniet je direct van het water

lage deel van de tuin hou-

die door door middel van

Veel woningen van Water-

en voor de kinderen is er de

ten plantenbakken te staan.

de hoofdweg Zeewolf met

veld zijn met de tuin direct

ruimte voor hun roeibootje.

De plantenbakken brengen

elkaar in verbinding staan.
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Het plan kenmerkt zich

lage deel van de achtertuin

Planten als natuurlijke
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TWEE-ONDER-EEN-KAP

TWEE-ONDER-EEN-KAP
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• 2 woningen ontworpen door FARO Architecten
• Gelegen aan de Makreel
• Bouwnummers 60 en 61
• Beukmaat 5,7 meter
• Woonoppervlakte van circa 136 m2

• 4 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Makreel
• Bouwnummers 45 t/m 48
• Beukmaat 5,7 meter
• Woonoppervlakte van circa 142 m2 tot 163 m2

Wonen in Waterveld betekent genieten van de gemoede

en goede restaurants verdient een eigen ontdekkingsreis.

lijkheid van de historische stad Schagen. Schagen biedt

Vanuit je woning in Waterveld stap je op de fiets naar het

veel voor zijn bewoners, denk aan de wekelijkse markt

centrum van Schagen. Hier start de wandelroute die je

op donderdag en de tien Westfriese donderdagen in de

brengt langs de vele historische gebouwen als het herbouw-

zomermaanden tot onder andere de Paasvee, het Popweek-

de Slot Schagen. Maar ook prachtige vergezichten vanaf de

end en de vele cafés en restaurants in de stad en rond de

dijk over de polder, het Museum Vreeburg en de Christofo-

Markt. Het historische hart van Schagen met zijn winkels

ruskerk liggen op de route. Meer info: www.route.nl

mogelijkheid om zelf je

liggen aan de Makreel.

kamers, een tweede bad

droomhuis te bouwen op

Als koper bouw je hier je

kamer of liever een dubbele

een uinieke locatie. Dat kan

eigen huis samen met de

garage; veel is mogelijk.

in vertrouwde traditionele

architect en aannemer.

Poon

Wijting

Zeewolf

bouwvoorschriften en

3 vrije kavels in verkoop,

uit en geven je eigen huis

de prijslijst vind je op

allen met de achterzijde

vorm. Zo kan je alles wat je

onze website:

grenzend aan het water

wenst een plek geven.

www.schagennesnoord.nl.
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C. Blaauboerlaan

• 4 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Makreel
• Beukmaat 5,7 meter (bouwnummers 51 en 52)
• Beukmaat 6,0 meter (bouwnummers 49 en 50)
• Woonoppervlakte van circa 148 m2 tot 156 m2
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• 2 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Makreel
• Bouwnummers 40 en 41
• Beukmaat 6,0 meter
• Woonoppervlakte van circa 156 m2

TWEE-ONDER-EEN-KAP

• 2 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Wijting
• Bouwnummers 84 en 85
• Beukmaat 6,0 meter
• Woonoppervlakte van circa 156 m2

De twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen

en heel veel luxe leefruimte als basis. Ze vallen

in Waterveld hebben alles wat wonen in een lande-

niet alleen op door de ruime maten en architec-

lijke setting zo bijzonder maakt. Het zijn blikvan-

tuur, maar ook door de ligging. De meeste wonin-

gers in de straat met fraaie kappen, bijzondere

gen liggen direct aan het water, wat de landelijke

details in de gevels

beleving extra benadrukt.

VRIJSTAAND WONEN

• 3 woningen ontworpen door 4D Architecten
• Gelegen aan de Makreel
• Bouwnummers 66, 67 en 68
• Beukmaat 6,0 meter
• Woonoppervlakte van circa 156 m2
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GENIETEN VAN DE ACHTERTUIN
De ruime achtertuinen van jouw gloednieuwe woning in

AAN HET WATER

VOLOP GENIETEN

Waterveld kun je in alle vrijheid en geheel naar eigen

Doordat veel tuinen binnen

Een tuin is er om volop van

wens ontwerpen en inrichten. Moet de tuin een oase aan

Waterveld aan het water

te genieten. Zorg daarom

groen zijn met volop geurende bloemen of juist strak met

liggen, schept dit de moge-

niet alleen dat de inrichting

een schaduwrijke overkapping waar je tot laat kan genie-

lijkheid voor een fraai hou-

geheel naar je eigen wens is

ten. Of ga je voor de populaire moestuin, volop met eigen

ten waterterras. Heerlijk

maar maak je tuin bijvoor-

gekweekte groente en fruit. De opties zijn eindeloos.

met de voeten in het water

beeld ook regenproof. Met

verkoeling zoeken. Om

kleine dingen als minder

extra te genieten van het

tegels, sedum op de berging

directe zicht op het water

en bloeiende planten zorg je

is een loungeplek eigenlijk

niet alleen voor een betere

een must. Ontspannen op

afwatering, maar ook voor

de bank genieten van de

een goede biodiverstiteit.

kinderen op het water of

Zo wordt de achtertuin een

samen met vrienden op een

plek waar je echt kan ge-

warme zomeravond de dag

nieten en een ruimte waar

doornemen.

je het liefst het hele jaar
door vertoeft.
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