
  

Zes gelijkvloerse bungalows op een unieke locatie 

aan open vaarwater ten zuiden van Leeuwarden.

- het comfort van een appartement  & de vrijheid van een vrijstaand huis -

GOUTUM
- DE EKER -
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Gelijkvloerse bungalows met chique architectuur.

Zes gelijkvloerse bungalows met chique architectuur.

Architect ir. Doeke van Wieren tekende voor de invulling van deze
unieke locatie. Hij ontwierp zes woningen met een royale doorzon-
living en alle ruimtes op de begane grond, en voorzag de woningen 
van een bijzondere architectuur met gebruik van hoogwaardige bak-
stenen en hout waarmee de bungalows een chique uitstraling krijgen.

Er zijn 2 indelingen ontworpen: 
- Plattegrond A met 2 slaapkamers en een 973cm lange garage/hobby. 
- Plattegrond B met 3 slaapkamers en een 655cm lange garage.
De keuken is nabij de voorgevel getekend, maar kan ook nabij de achtergevel.

Een unieke plek om lang te blijven wonen.

Want behalve dat de woningen gelijkvloers worden zijn er méér pluspunten:
+ Na de bouw van dit project is dit schiereiland (met dan 37 huizen) voltooid.
+ De locatie ligt aan open vaarwater zonder 'overburen' aan de andere kant.
+ Vanaf deze locatie ben je met de auto snel op de Haak van Leeuwarden. 
+ Deze locatie is heerlijk genieten van zowel het bruisende stadsleven van

Leeuwarden alsook van het dorpse buitenleven van z'n Zuidlanden.

de fiets- en sloep-verbinding 
tussen Wiarda en Zuiderburen  >
onder de Drachtsterweg.

www.waterrijkwiarda.nl
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Een unieke plek om lang te blijven wonen.

Goutum tussen het stadse Leeuwarden en z'n dorpse Zuidlanden. 

Ten zuiden van Leeuwarden en Goutum verrijzen de laatste en komende 
jaren meerdere buurtschappen onder de gebiedsnaam De Zuidlanden. 
De Zuidlanden is een bijzonder nieuw stadsdeel dat niet alleen qua architec-
tuur sterke gelijkenissen vertoont met een verzameling Friese dorpen. Ook 
het landschap in en rondom de buurtschappen ademt het dorpse leven uit. 

Daartegenover staat het stadse leven van Leeuwarden. 
Een historische binnenstad met meer dan 500 monumenten, maar ook mo-
derne gebouwen met bijzondere architectuur, prachtige pleinen bij o.a. het 
nieuwe Fries museum en de bekende scheve toren De Oldehove, mooie 
stadsgrachten met aanlegplaatsen voor boten, leuke straatjes met winkeltjes, 
bioscopen, theaters, pop podia en meer dan 100 horecagelegenheden.

Wonen aan de Eker in Goutum tussen Leeuwarden en z'n Zuidlanden is dan 
ook heerlijk genieten van het dorpse buitenleven én het bruisende stadsleven. 
Tezamen met de uitstekende bereikbaarheid per auto, boot, bus en trein mag 
met recht gesproken worden van een bijzonder project op een unieke locatie. 

Een unieke plek om lang te blijven wonen!

GOUTUM

ZUIDERBUREN

LEEUWARDEN



 BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD 
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De bouwlocatie aan De Eker te Goutum.
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Overijsselselaan

Drachtsterweg met aquaduct

GOUTUM

LEEUWARDEN

bouwlocatie



 BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD 
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De bouwlocatie en z'n omgeving.



 BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD 
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De bouwlocatie en de kavels.
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 BN- 1 T/M 3 ALS AFGEBEELD ; BN- 4 T/M 6 ALS GESPIEGELD 

Elke woning krijgt als BASIS 6 zonnepanelen en voldoet daarmee aan de wettelijke EPC-norm.

De posities ervan worden nog bepaald. Optioneel kunnen meerdere zonnepanelen geplaatst worden.

LEEUWARDEN GOUTUM 6 WONINGEN AAN DE EKER  BROCHURE BLAD D.D. 03-06-2019 INFO: PREBOHUS.NL7

Vogelvlucht impressie.



De houten geveldelen worden in de zijgevel van de woonkamer doorge- 

trokken waarbinnen - optioneel - een kozijn mogelijk is (zie de impressies) 
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Gevel-aanzichten.
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VOORGEVEL west

ACHTERGEVEL oost

330+

265+

245+

65-70+

0=PEIL

PLAFOND

Diverse glasopeningen worden conform voorschrift aan de bovenzijde voorzien van ventilatie-roosters.
Glasopeningen achter (esthetische) lamellen kunnen naar binnen draaien en kiepen t.b.v. schoonmaken en ventileren. 



De houten geveldelen worden in de zijgevel van de woonkamer doorge- 

trokken waarbinnen - optioneel - een kozijn mogelijk is (zie de impressies) 
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Gevel-aanzichten.
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Plattegrond - A - met 2 slaapkamers en een 973cm lange garage/hobby.
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Plattegrond - B - met 3 slaapkamers en een 655cm lange garage.
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Plattegrond - A - met 2 slaapkamers - impressie vanaf voorzijde.
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STRAATZIJDE & VOORGEVEL < --- > TUIN-/WATER-ZIJDE & ACHTERGEVEL
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Plattegrond - A - met 2 slaapkamers - impressie vanaf achterzijde.
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STRAATZIJDE & VOORGEVEL < --- > TUIN-/WATER-ZIJDE & ACHTERGEVEL
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Plattegrond - B - met 3 slaapkamers - impressie vanaf voorzijde. 
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STRAATZIJDE & VOORGEVEL < --- > TUIN-/WATER-ZIJDE & ACHTERGEVEL
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Plattegrond - B - met 3 slaapkamers - impressie vanaf achterzijde.
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STRAATZIJDE & VOORGEVEL < --- > TUIN-/WATER-ZIJDE & ACHTERGEVEL



De houten geveldelen worden in de zijgevel van de woonkamer doorge- 

trokken waarbinnen - optioneel - een kozijn mogelijk is (zie de impressies) 
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Gevel-aanzichten. OPTIE

16

ACHTERGEVEL oost OPTIE

330+

265+
245+

65-70+

0=PEIL

PLAFOND

ZIJGEVEL LINKS noord OPTIE
Kozijn in zijgevel is bij BN-1 t/m 5  een optie,  
en is bij BN-6 in de verkoopprijs inbegrepen. 

Diverse glasopeningen worden conform voorschrift aan de bovenzijde voorzien van ventilatie-roosters.
Glasopeningen achter (esthetische) lamellen kunnen naar binnen draaien en kiepen t.b.v. schoonmaken en ventileren. 

Kozijn in zijgevel is bij BN-1 t/m -5  een optie,  
en is bij BN-6 in de verkoopprijs inbegrepen. 

IMPRESSIE



  Wegwijzer bij koop. Zoals omschreven worden er twee overeenkomsten gesloten, namelijk:

• een koopovereenkomst voor de grond met vermelding van de koopsom;

  De verkoop wordt verzorgd door de makelaar i.s.m. de klantbegeleider van het bouwbedrijf. • een aannemingsovereenkomst voor de bouw met vermelding van de aanneemsom.

  Van hen ontvangt u alle informatie en documentatie en antwoord op uw vragen. Tijdens de De grondsom bent u voor aanvang van de bouw verschuldigd. De aanneemsom bent u in 

  bouw blijft de klantbegeleider uw aanspreekpunt en om er voor te zorgen dat uw huis termijnen verschuldigd evenredig aan de vordering van de bouw, volgens het betalings-

  correct en volgens de gemaakte afspraken wordt gebouwd. schema dat vermeld staat in de aannemingsovereenkomst. Voor de oplevering dient de ge-

  Laat u hier alvast informeren over de diverse aspecten die met het koop-proces gemoeid zijn. hele koop- en aanneemsom, inclusief het saldo van het meer- en minderwerk, betaald te zijn.

De laatste 5% van de aanneemsom mag bij de notaris in depot betaald worden, welk bedrag 

  Prijzen vrij op naam. pas vrijvalt aan de aannemer nadat die de bouw van de woning correct heeft opgeleverd. 

  De verkoopprijzen van de woningen zijn vrij op naam. Omzetbelasting.

  Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten in de verkoopprijzen zijn opgenomen:

  • BTW (omzetbelasting); De koop- en aanneemsom van respectievelijk kavel en huis zijn inclusief het BTW-tarief.

  • notariskosten, transportakte; Een verhoging of verlaging van deze wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) is

  • kadastraal recht en metingen; daar van invloed op; een door de overheid besloten BTW-verhoging wordt aan de koper 

  • grondkosten; doorberekend en een BTW-verlaging komt ten goede van de koper. 

  • bouwkosten;

  • honoraria van architect en constructeur; Rente.

  • grondonderzoek;

  • verkoopkosten; Rentekosten over eerder verschuldigde grondkosten en de bouwtermijnen (als de bouw 

  • makelaarscourtage; al eerder is gestart) zijn kosten die niet in de prijs zijn opgenomen. De rentedatum en het 

  • gemeentelijke leges; percentage worden opgenomen in de betreffende overeenkomst.

  • standaard C.A.R. verzekering tijdens bouwperiode;

  • aansluitkosten nutsbedrijven (water en elektra) (gasaansluiting is verboden door de overheid) Waarborg, een huis met een garantielabel.

Om de zekerheid van de koper te garanderen is de aannemer aangesloten bij Woningborg.

  De aankoop.  (voorheen Garantie Instituut Woningbouw en/of StiWoGa). Woningborg heeft als doel het 

bevorderen van de kwaliteit van koopwoningen in Nederland, het bevorderen van vertrou-

  De verkoopprijzen worden gesplitst voor levering van de grond en de bouwwerkzaamheden. wen tussen koper en aannemer en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van

  De aankoop van een woning plus grond wordt gedaan door middel van een koopovereen- oplossingen voor het geval dat er een gebrek optreedt. Alleen aannemers die voldoen aan

  komst en een aannemingsovereenkomst. Bij deze overeenkomsten gaan koper (verkrijger) de door Woningborg gestelde normen van kredietwaardigheid, organisatie en technische be-

  en verkoper (aannemer) twee overeenkomsten aan, waardoor de verkrijger zich onder meer kwaamheid kunnen tot Woningborg toetreden. Tegenwoordig hebben de meeste hypotheek-

  verplicht tot de betalingsregeling volgens de aannemingsovereenkomst. De aannemer verstrekkers ook de eis dat de woning onder garantie van Woningborg wordt gebouwd.

  verplicht zich door de aannemingsovereenkomst tot de bouw van de woning en middels de Garantie:

  koopovereenkomst tot de uitgifte van de grond met de daarbij horende rechten en plichten. • waterdichte koop- en aannemingsovereenkomst;

  (Een gecombineerde Koop- en Aannemings-overeenkomst van Woningborg is ook mogelijk) • mogelijkheid tot arbitrage bij eventuele geschillen tussen koper en aannemer;

  De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de leveringsakte, nadat, in het geval van • een afbouwgarantie voor het geval de aannemer onverhoopt failliet mocht gaan;

  financiering, uw hypotheekstukken door uw geldverstrekker in zijn bezit zijn gesteld en

  aan de voorwaarden in de aannemingsovereenkomst is voldaan. Meer informatie over deze Woningborg-garantie krijgt u via de makelaar of via woningborg.nl.
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Wegwijzer bij koop.



  Woonwensen. Oplevering en onderhoudsperiode.

  Speciale woonwensen kunt u bespreken met de makelaar en in overleg met de aannemer. Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsdatum gegeven, gerekend 

  Nadat er gestart is met de bouwwerkzaamheden, kan het voorkomen dat een aantal vanaf 'start bouw'. Daarbij moet de nodige reserve in acht worden genomen, omdat 

  alternatieven niet meer mogelijk zijn. Ook wijzigingen, die in strijd zijn met het geldende tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) de bouwwerkzaamheden 

  Bouwbesluit, de installatievoorwaarden (NEN-normen) en/of de eisen van de nutsbedrijven kunnen vertragen. Ook de tijdige leverbaarheid van materialen kan een rol spelen.

  kan de aannemer niet voor u uitvoeren. In latere stadia kan steeds nauwkeuriger een opleveringsdatum worden genoemd.

De werkbare werkdagen in de (aannemings-) overeenkomst is bindend voor partijen.

  Wijzigingen. Uw toekomstige woning wordt opgeleverd door de aannemer aan u als koper. 

Het staat u vrij om u bij te laten staan door een deskundige van Vereniging Eigen Huis;

  Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van dan bent u verzekerd van een vakkundige en objectieve oplevering, waarbij ook de

  diverse gegevens en tekeningen. Ondanks het bovenstaande moet een voorbehoud aannemer zich conformeert aan de eventuele geconstateerde onvolkomenheden.

  worden gemaakt ten ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de Onder onvolkomenheden wordt niet verstaan: krimpscheurtjes in het stuc- en spackwerk,

  overheid, welstandscommissie en/of nutsbedrijven. een witte uitslag op het metselwerk. Indien bij oplevering blijkt, dat er nog werkzaamheden 

  Tijdens het opstellen van de documentatie is er nog geen definitieve bouwvergunning. moeten worden uitgevoerd die bewoning verhinderen, dan zal deze oplevering als een

  Dientengevolge is het mogelijk dat in het ontwerp nog kleine wijzigingen nodig blijken. voorcontrole worden beschouwd en wordt een nader tijdstip bepaald voor de oplevering.

  De aannemer is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, 

  waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk Verzekering.

  doen aan de kwaliteit. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het 

  vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. Tijdens de bouw heeft de aannemer de woningen verzekerd via een C.A.R.verzekering.

Op de dag van de oplevering van uw woning dient de woning voor eigen rekening te

  Tekeningen, situatie en perspectieven. worden verzekerd door middel van een opstalverzekering. Gezien de eventuele werk-

zaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren, is het verstandig meteen

  De situering van het woningbouwproject is op de situatietekening aangegeven conform ook een inboedelverzekering af te sluiten.

  de ons ter hand gestelde gegevens van de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot 

  de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke Technische omschrijving.

  kunnen zich dan ook voordoen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze 

  documentatie opgenomen plattegronden, impressie-, gevel- en situatietekeningen van De opbouw en afwerking van de woning staat omschreven in de technische omschrijving.

  het project. Het eventuele verschil tussen de exacte maatvoering en de grondopper- De Technische Omschrijving prevaleert boven de brochure en/of verkooptekening.

  vlaktematen op de tekening kan niet worden verrekend. De ingeschreven maten zijn Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen,

  circa-maten en kunnen iets afwijken van de realiteit. Indien deze maten tussen wanden reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.

  is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. Ingeval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn of 

  Als ergens merknamen zijn vermeld dient daarachter 'of gelijkwaardig' te worden gelezen. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg. 

  Ingetekende meubels dienen ter illustratie van de ruimtes, en worden dus niet geleverd.

  De materiaal- en kleuren-staat is nog een concept en wordt nog nader uitgewerkt. Voorbehoud doorgang project.

  Met veel zorg wordt nog naar de meest geschikte materialen en detailleringen gezocht 

  om enerzijds de gewenste bijzondere architectuur te realiseren en anderzijds te voldoen In de aannemingsovereenkomst wordt als opschortende voorwaarde bepaald hoeveel

  aan de hoge kwaliteitseisen die we uit hoofde van de Woningborg-garantie willen bieden. woningen verkocht moeten zijn voordat er gestart wordt met de bouw van dat bouwdeel.

Een andere opschortende factor is het verkrijgen van een bouwvergunning.

Een eventuele ontbindende voorwaarde is het verkrijgen van financiering door de koper. 

LEEUWARDEN GOUTUM 6 WONINGEN AAN DE EKER  BROCHURE BLAD D.D. 03-06-2019 INFO: PREBOHUS.NL18

Wegwijzer bij koop.



LEEUWARDEN GOUTUM 6 WONINGEN AAN DE EKER  BROCHURE BLAD D.D. 03-06-2019 INFO: PREBOHUS.NL19

Kleur uw nieuwbouwhuis   &   Geniet van de nieuwbouwvoordelen.

Kleuren voor een rustige uitstraling.

Om een rustige sfeer te creëren kunt u het beste kiezen voor 
lichte en vergrijsde natuurtinten toegepast in ton sur ton combi-
naties. De structuren die u het beste kunt gebruiken zijn matte 
oppervlakten met een fluwelig uiterlijk in combinatie met metallic 
accenten. Om het optimale effect te bereiken zijn pure materialen
als linnen, katoen, hout en riet het beste. Natuurlijke materialen 
geven namelijk een weldadig gevoel.

Kleuren voor een luxe uitstraling.

Kwaliteit kun je voelen. Ook in uw woning. Wanneer u luxe, stijl 
en charme in uw woning wilt, dan kunt u het beste kiezen voor 
kleuren die dit gevoel het beste uiten: doorleefde grijstinten, 
gecombineerd met frisse kleuraccenten. De combinatie zijn 
schitterend en geven het gevoel van tijdloze luxe. Zéker 
wanneer u verschillende texturen gebruikt en robuuste, eerlijke
materialen gebruikt met een stoere structuur.

Kleuren voor een mystieke uitstraling.

Om een chique, intieme sfeer te creëren kunt u kiezen uit een
palet van warme, donkere paarstinten en vergrijsde intense
kleuren. Hiermee zorgt u voor een schitterende mystieke deca-
dente sfeer. De materialen die u hiermee combineert zijn mat,
in combinatie met diepglanzende metallics en fonkelende high-
lights. Hout, oud metaal en veel stoffen, kussens en kleden met
verschillende structuren maken het geheel compleet en uniek.

Kleuren voor een vrolijke uitstraling.

Een sprankelende woning. 
Fit, vitaal, vrolijk, uitbundig ... Tijd voor plezier. 
Felle contrasten van vrolijke en intense kleuren geven een 
dynamisch en energiek gevoel in uw woning. 
U hoeft geen angst te hebben, want alles mag en alles kan. 
Combineer deze kleuren met glanzende oppervlakten. 
Ze brengen speelsheid en diepte in uw interieur.

1. Meer energiebesparing.
Elke nieuwbouwwoning heeft standaard een energieverbruik 
dat tenminste overeenkomt met de huidige strenge normen..

2. Meer belastingvoordeel.
Voor een nieuwbouwwoning betaal je geen overdrachtsbelasting.

3. Meer comfort.
Uw huis is goed geïsoleerd tegen kou en hitte en tegen geluid.

4. Meer ruimtelijke beleving.
Nieuwbouwwoningen zijn ruimtelijker. Alles in uw huis voldoet 
namelijk aan de nieuwste wettelijke eisen (Bouwbesluit).

5. Meer sfeer en saamhorigheid.
Nieuwbouw leidt tot saamhorigheid. U en uw buren maken 
een nieuwe start en dat schept een band.

6. Meer woonplezier.
Uw woonomgeving wordt ingericht volgens de modernste 
inzichten op het gebied van leefbaarheid en voorzieningen.

7. Meer duurzaamheid.
Nieuwbouwwoningen zijn duurzamer, omdat ze het milieu 
minder belasten met CO² uitstoten dan bestaande woningen.

8. Meer toekomstige waarde.
Een nieuwbouwwoning is over het algemeen een bijzonder 
waardevaste investering.

9. Meer veiligheid.
Nieuwbouwwoningen zijn gebouwd volgens de modernste 
veiligheidseisen, met inbraakwerend hang- en sluitwerk.

10. Meer gemak.
Aan een nieuwbouwwoning heeft u de eerste 5-6f jaar nauwelijks 
of geen onderhoud, en gewaarborgde Woningborg-garantie.

11. Meer eigen keuzes.
Bij nieuwbouw kunt u kiezen uit verschillende indelingsvarianten 
en kiest u uw keuken, badkamer en sanitair zelf uit.

12. Meer nieuw.
Alles aan uw nieuwe huis is nieuw en fris. Dat ziet, ruikt en voelt 
u meteen. Daardoor is uw huis vanaf dag één ook echt úw huis. 



VERKOOP EN INFO x

Hoekstra Makelaardij

058- 2337333

Willemskade 9 

8911 AW LEEUWARDEN

www.makelaardijhoekstra.nl

email: nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl

ARCHITECTUUR

Ir. Doeke van Wieren

TWA Architecten

Bourboomweg 26

9112 HL  BURDAARD

www.twa-architecten.nl

ONTWIKKELING REALISATIE EN BOUW

PreBoHus BrouwerBouw

058 - 2132313 0518 - 401342

Stadhoudersweg 75 Stadhoudersweg 76A

9076 AG  ST.-ANNAPAROCHIE PB 119  9076 ZR  ST.-ANNAPAROCHIE

www.prebohus.nl www.brouwerbouw.nl

GARANTIE

Woningborg

0182 - 580004

PB 805  2800 AV  GOUDA

www.woningborggroep.nl


