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Jouw thuishaven in Weert

5 vrijstaande woningen     7 kadewoningen     5 pleinwoningen
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Soms beleef je zo’n moment waarop alles lijkt te kloppen. Ken je dat? Een 

geluksgevoel overvalt je, ook al duurt het soms maar even. Er is een manier 

om dát gevoel elke dag te beleven. Hier, in Weertervaart. Een nieuwe 

woonwijk waar echt alles op z’n plek valt.

Je woont aan het water én in de stad. De beleving van de boulevard en de 

binnenstad zijn dichtbij, maar je geniet ook van een autoluwe straat zonder 

doorgaand verkeer. De schaal is perfect. Met 17 woningen en 17 appartementen 

is Weertervaart groot genoeg voor een ruimtelijke opzet en compact genoeg 

om je buren te leren kennen.

Het leven stroomt, het leven kabbelt. In Weertervaart bepaal je helemaal 

zelf of je zin hebt in rust of activiteit. Een moment voor jezelf of een beetje 

gezelligheid. In Weertervaart heb je het allemaal zelf in de hand. Want alles 

is voorhanden.

Dat is wonen op zijn best in Weert.

Jouw thuishaven in Weert

3
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Die vind je in Weertervaart. Een moderne woonwijk aan 

het water, vlakbij de stad. De ideale thuishaven voor wie 

geniet van zowel het stadse leven als de natuur. Voor wie 

geniet van thuiswerken, maar net zo gemakkelijk op de 

A2 richting Eindhoven of in de intercity naar Maastricht 

wil zitten. Voor wie groter wil gaan wonen of juist kleiner, 

maar hoe dan ook comfortabel.

In Weertervaart vind je precies wat je zoekt. 5 vrijstaande 

woningen, 7 kadewoningen, 5 pleinwoningen en 17 ruime 

appartementen vormen één geheel. Van de stijlvolle 

architectuur tot het hoge afwerkingsniveau, de grote 

ruimtes binnen en het vele groen buiten: alles klopt.

Nu én later, want jij beslist hoe je jouw plek in 

Weertervaart inricht. Kies ervoor om de leefruimte van 

je pleinwoning anders in te delen, zodat je geniet van 

het comfort van een extra slaapkamer en badkamer op 

de benedenverdieping. Of laat een lift installeren in je 

kadewoning, zodat je ook wanneer traplopen moeilijk 

wordt kunt blijven profiteren van het genot van wonen aan 

het kabbelende water én dichtbij de bruisende stad.

In Weertervaart valt alles op z’n plek!

• Een oase van rust, vlakbij het stadscentrum

• Elke dag genieten aan de boulevard

• Levensloopbestendig wonen

• Nagenoeg energieneutraal

• Alle voorzieningen in de buurt

EEN WONING VOOR NU
ÉN IN DE TOEKOMST

Vrijheid, rust en ruimte. Dichtbij de stad.
5

5 vrijstaande woningen

7 kade woningen

5 plein woningen
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Weertervaart is gelegen aan de Zuid-Willemsvaart, op loopafstand van 

het centrum van Weert. Via de Stadsbrug loop je direct de singel op, waar 

de eerste gezellige terrasjes al naar je lonken. Duik de binnenstad in om 

te winkelen bij zowel landelijke ketens als lokale ondernemers of haal je 

verse boodschappen op de drukbezochte weekmarkt. Een lekker ijsje, een 

kopje koffie of een stuk echte Weertervlaai: in het centrum van Weert is het 

genieten geblazen!

Ook wanneer je in de wijde omtrek van Weert moet zijn, is Weert een 

uitstekende uitvalsbasis om je te settelen. Via de A2 en het intercitystation 

ben je supersnel in Eindhoven, Roermond of zelfs de Randstad. En dat terwijl 

de grenzen van zowel België als Duitsland op een steenworp afstand liggen!

Waar je echter ook heengaat, in Weert kom je thuis. Je krijgt energie van 

deze plek, waar het water stroomt en de stad bruist. Van sportscholen tot 

restaurants in allerlei smaken, een heerlijk subtropisch zwembad en diverse 

natuurgebieden – je bent in Weert overal van voorzien. Kinderen volgen 

zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs en zelfs vervolgopleidingen en 

voor medische zorg kun je terecht in het Sint Jans Gasthuis in het centrum. 

Allemaal op loop- of fietsafstand van jouw thuishaven in Weertervaart!

WATERWONEN
IN HARTJE WEERT

Waar je ook heen gaatWaar je ook heen gaat
in Weert kom je thuis.in Weert kom je thuis.

6

Centrum
Weert

Richting A2

Richting A2

Station

Rich
ting

 A2

7
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AAN HET WATER
IN WEERTERVAART 
VALT ALLES OP
Z’N PLEK
Daar waar je aan de vaart en onder de groene bomen 

volledig tot rust komt. Wandel na een fijne werkdag 

in je ruime thuiskantoor langs het kabbelende water 

en haal in de stad een ijsje voor op de terugweg. Fiets 

nog even naar de sportvereniging in de buurt, pik een 

terrasje om de hoek of eindig je dag met een gezellige 

buurtbarbecue in Weertervaart!

Jouw thuishaven, om trots op te zijn. Met de 

schittering van het water aan je voeten, rustgevende 

natuurgeluiden in je oren en een bourgondisch 

gezellige stad aan de horizon. In Weertervaart 

profiteer je van het beste van twee werelden: een 

moderne en gezellige woonwijk in het groen, vlakbij 

het stadscentrum. Auto’s uit het zicht en toch 

dicht in de buurt. Niets dan stijlvolle architectuur 

en weelderige natuur om je heen, maar toch 

alle voorzieningen die je nodig hebt op loop- of 

fietsafstand. Dat is wonen op zijn best in Weert!

98

De schittering van hetDe schittering van het
water aan je voeten.water aan je voeten.
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Eén herkenbaar woonbuurtje

met een eigen karakter 

ARCHITECT
IR. ROEL VEENSTRA 
AAN HET WOORD
In het westelijk deel van “Weertervaart” Beekpoort-

Noord worden zeventien grondgebonden woningen 

gerealiseerd in drie verschillende woontypologiën: 

kadewoningen aan het kanaal, pleinwoningen in 

het midden van het gebied en vrijstaande woningen 

aan de randen. Er is een afwisselend en levendig 

beeld ontstaan door de rijke variatie die het plan 

kenmerkt. Dit wordt versterkt door de toepassing 

van bijzondere kapvormen waardoor een dynamisch 

kappenlandschap ontstaat.

Aan de Oude Suffolkweg zijn kadewoningen voorzien 

met uitzicht op het kanaal. De kadewoningen staan in 

de rooilijn met bestaande bebouwing en deze vormen 

samen een continue wand aan het kanaal, waarmee de 

rechtlijnige structuur van het kanaal wordt versterkt. 

De kopgevels refereren naar pakhuis architectuur. 

De asymmetrische kap geeft een speels effect en een 

eigenwijze uitstraling aan de kadewoningen. Door de 

afwisseling in de gevelindeling krijgt elke kadewoning 

zijn eigen karakter. De vrijstaande woningen en 

pleinwoningen aan het hof en de watergang zijn 

daarentegen losjes en speels verkaveld. Via het 

hof ontstaat er doorzicht naar de achterliggende 

woningen.

De vrijstaande woningen hebben allen dezelfde 

basis maar reageren anders op hun omgeving door 

te variëren in oriëntatie van de woning en de wijze 

waarop de aanbouw is gerealiseerd. De woningen aan 

water zijn voorzien van een vlonderdek waardoor het 

wonen aan het water een extra dimensie krijgt.

Om de rust in het plan te bewaren is naast diversiteit 

ook gezocht naar eenheid. In de basis zijn de woningen 

uitgevoerd in een traditionele baksteenarchitectuur 

maar door de toepassing van moderne detaillering 

zoals de vlakke dakpan met verholen goten krijgen de 

woningen een eigentijds karakter. De materiaalkeuze 

voor alle woningen is door het hele plan gelijk 

gehouden. De daken zijn uitgevoerd met een antraciet 

dakpan, de gevel wordt opgetrokken met een krachtige 

rode genuanceerde baksteen met een rijke detaillering 

van metselwerkverbanden, rollagen en diepe negges. 

De ramen zijn diep in de gevel geplaatst waardoor de 

gevel een robuuste uitstraling krijgt. De stalen luifel 

boven de voordeur met het verticale metselwerk 

komt terug bij elke woning. Op deze wijze ontstaat 

er een levendig en gedifferentieerd beeld waarbij het 

geheel als één herkenbaar woonbuurtje met een eigen 

karakter overkomt.

10 11
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WEERTERVAART
VRIJSTAANDE WONINGEN
Vrijstaand wonen aan het water, met ruimte in overvloed! 

Treed binnen in één van de 5 vrijstaande woningen in 

Weertervaart. Via de hal bereik je de woonkamer, die 

dankzij openslaande tuindeuren toegang geeft tot de riante 

achtertuin met buitenberging. De open keuken bevat net 

als de woonkamer diverse raampartijen, die zorgen voor 

een natuurlijk verlichte leefruimte. Op de eerste verdieping 

bevinden zich naast een nette badkamer drie slaapkamers 

en de tweede verdieping biedt mogelijkheden voor 

uitbreiding. Meer slaapkamers, een thuiswerkplek of een 

hobbyruimte? Jij bepaalt!

Stijlvolle architectuur met hoog afwerkingsniveau.

EXTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 1

INTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 1 EN 2

De werkelijke situatie kan afwijken van de impressies. 13
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WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

EXTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 2

De werkelijke situatie kan afwijken van de impressies.
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VRIJSTAANDE WONING
KAVEL 1 + 2

Maak je woning levensloopbestendig: 

Met op de begane grond een extra 

slaapkamer en badkamer. Bekijk de

optie tekening voor de mogelijkheden.

Aan jou de keuze! 

• Ruime lichte woonkamer

•  Ruime eethoek met openslaande deuren

 naar de tuin/terras

• Open keuken

• Toilet op begane grond

•  1 Master slaapkamer met walk-in closet

• 2 Ruime slaapkamers

• Badkamer met douche, wastafel

 en 2e toilet

•  Ruime bergzolder/ hobby-/ kantoorruimte 

op de tweede verdieping met vaste trap

2

1

Vooraanzicht Rechter zijaanzicht

Achteraanzicht Linker zijaanzicht
Begane grond

Schaal 1:100

Eerste verdieping Tweede verdieping

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!
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EXTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 3

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

INTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 3

De werkelijke situatie kan afwijken van de impressies.
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VRIJSTAANDE WONING
KAVEL 3

Maak je woning levensloopbestendig: 

Met op de begane grond een extra 

slaapkamer en badkamer. Bekijk de

optie tekening voor de mogelijkheden.

Aan jou de keuze! 

• Ruime lichte woonkamer

•  Ruime eethoek met openslaande deuren

 naar de tuin/terras

• Open keuken

• Toilet op begane grond

•  1 Master slaapkamer met walk-in closet

• 2 Ruime slaapkamers

• Badkamer met douche, wastafel

 en 2e toilet

•  Ruime bergzolder/ hobby-/ kantoorruimte 

op de tweede verdieping met vaste trap

Vooraanzicht Rechter zijaanzicht

Achteraanzicht Linker zijaanzicht

Begane grond

Schaal 1:100

Eerste verdieping Tweede verdieping

3

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!
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WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

EXTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 4

INTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 4

De werkelijke situatie kan afwijken van de impressies.22
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VRIJSTAANDE WONING
KAVEL 4

Vooraanzicht

Rechter zijaanzicht

Linker zijaanzicht

Achteraanzicht

Eerste verdieping

Begane grond

Schaal 1:100

• Ruime lichte woonkamer

•  Ruime eethoek met openslaande deuren

 naar de tuin/terras

• Open keuken

• Toilet op begane grond

•  1 Master slaapkamer met walk-in closet

• 2 Ruime slaapkamers

• Badkamer met douche, wastafel

 en 2e toilet

•  Ruime bergzolder/ hobby-/ kantoorruimte 

op de tweede verdieping met vaste trap

4

Tweede verdieping

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!
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WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

EXTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 5

INTERIEUR IMPRESSIE KAVEL 5

De werkelijke situatie kan afwijken van de impressies.26
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VRIJSTAANDE WONING
KAVEL 5

Maak je woning levensloopbestendig: 

Met op de begane grond een extra 

slaapkamer en badkamer. Bekijk de

optie tekening voor de mogelijkheden.

Aan jou de keuze!

• Ruime lichte woonkamer

•  Ruime eethoek met openslaande deuren

 naar de tuin/terras

• Open keuken

• Toilet op begane grond

•  1 Master slaapkamer met walk-in closet

• 2 Ruime slaapkamers

• Badkamer met douche, wastafel

 en 2e toilet

•  Ruime bergzolder/ hobby-/ kantoorruimte 

op de tweede verdieping met vaste trap

Vooraanzicht Rechter zijaanzicht

Achteraanzicht

Linker zijaanzicht

Begane grond

Schaal 1:100

Eerste verdieping Tweede verdieping

5

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!
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VRIJSTAANDE WONING
OPTIES

Begane grond: Optie 4 en/of 5

Optie 4: Kavel 1,2,3 en 5

Optie 5: Kavel 1 en 2

Tweede verdieping

Optie 1 en 2: Kavel 1,2,3,4 en 5

Dakaanzicht: Optie 6

Optie 6a: Kavel 1,3,4 en 5

Optie 6b: Kavel 2

Begane grond: Optie 3 en/of 5

Optie 3: Kavel 1,2,3 en 5

Optie 5: Kavel 3 en 5

Begane grond: Optie 5

Optie 5b: Kavel 4 

Schaal 1:100

Achteraanzicht: Optie 5b

Optie 5b: Kavel 4

Vooraanzicht: optie 3

Optie 3: Kavel 1,2,3 en 5

Achteraanzicht: Optie 5

Optie 5: Kavel 1 en 2

Achteraanzicht: Optie 3 en/of 5

Optie 3: Kavel 1,2,3 en 5

Optie 5: Kavel 3 en 5

Maak je woning levensloopbestendig: 

Met op de begane grond een extra 

slaapkamer en badkamer.

Aan jou de keuze!

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!
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WEERTERVAART
PLEINWONINGEN
Wonen op een autoluw plein, met het water om de hoek 

en de stad op loopafstand. Een riante woonkamer met 

open keuken of zelfs een levensloopbestendige begane 

grond met extra slaapkamer en badkamer: aan jou de 

keuze. Openslaande tuindeuren bieden je toegang tot de 

achtertuin met buitenberging en op de eerste verdieping 

vind je naast de badkamer ook een slaapkamer én de 

mogelijkheid om een tweede slaapkamer of misschien wel 

kantoor te creëren. Weet jij het al?

Een oase van rust, vlakbij het stadscentrum.

INTERIEUR IMPRESSIE PLEINWONINGEN

EXTERIEUR IMPRESSIE PLEINWONINGEN

De werkelijke situatie kan afwijken van de impressies.32 33



3534

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

EXTERIEUR IMPRESSIE PLEINWONINGEN

De werkelijke situatie kan afwijken van de impressies.34
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PLEINWONING
KAVEL 6 EN 7

Maak je woning levensloopbestendig: 

Met op de begane grond een extra 

slaapkamer en badkamer. Bekijk de

optie tekening voor de mogelijkheden.

Aan jou de keuze!

• Ruime lichte woonkamer

•  Optie woonkamer: gedeelte van 

woonkamer wordt slaapkamer op 

begande grond

•  Ruime eethoek met openslaande deuren

 naar de tuin/terras

• Open keuken

•    Provisiekast (Optioneel kan hier

 een extra badkamer komen.)

• Toilet op begane grond

•  1 slaapkamer op eerste verdieping

•  Opberg/ hobbykamer op

 eerste verdieping

• Badkamer met douche, wastafel 

 en 2e toilet

6

7

Kavel 3
Buitenberging

Vooraanzicht:
Kavel 6.
Kavel 7 is gespiegeld.

Achteraanzicht: 
Optie: Variant B.

Rechter zijaanzicht:
Kavel 6.

Linker zijaanzicht:
Kavel 7.

Achteraanzicht:
Kavel 6.
Kavel 7 is gespiegeld.

Begane grond

Schaal 1:100

Eerste verdieping

Optie: slaapkamer
op begane grond

Optie: badkamer
op begane grond

Getoonde plattegrond: Kavel 6.
Kavel 7 is gespiegeld.

Optie:
Achtergevel
Variant B

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!
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PLEINWONING
KAVEL 8 T/M 10

8

9

10

Vooraanzicht:
Kavel 8 en 10.
Kavel 9 is gespiegeld.

Linker zijaanzicht:
Kavel 8.

Achteraanzicht:
Kavel 8 en 10.
Kavel 9 is gespiegeld.

Achteraanzicht:
Optie: Variant B.

Begane grond

Schaal 1:100

Eerste verdieping

Maak je woning levensloopbestendig: 

Met op de begane grond een extra 

slaapkamer en badkamer. Bekijk de

optie tekening voor de mogelijkheden.

Aan jou de keuze!

• Ruime lichte woonkamer

•  Optie woonkamer: gedeelte van 

woonkamer wordt slaapkamer op 

begande grond

•  Ruime eethoek met openslaande deuren

 naar de tuin/terras

• Open keuken

•  Provisiekast (Optioneel kan hier

 een extra badkamer komen.)

• Toilet op begane grond

•  1 slaapkamer op eerste verdieping

•  Opberg/ hobbykamer op

 eerste verdieping

• Badkamer met douche, wastafel 

 en 2e toilet

Getoonde plattegrond: Kavel 8.
Kavel 9 is gespiegeld.
Kavel 10 hetzelfde als Kavel 8.

Rechter zijaanzicht: 
Kavel 10.

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

Optie: slaapkamer
op begane grond

Optie: badkamer
op begane grond

Optie:
Achtergevel

Variant B
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PLEINWONING
OPTIES

zone pv-panelen, aantal en posi�e mede
a�ankelijk van dakdoorvoeren en op�es,
vlgs opgave adviseur/installateur

zone pv-panelen, aantal en posi�e mede
a�ankelijk van dakdoorvoeren en op�es,
vlgs opgave adviseur/installateur

zone pv-panelen, aantal en posi�e mede
a�ankelijk van dakdoorvoeren en op�es,
vlgs opgave adviseur/installateur

zone pv-panelen, aantal en posi�e mede
a�ankelijk van dakdoorvoeren en op�es,
vlgs opgave adviseur/installateur

zone pv-panelen, aantal en posi�e mede
a�ankelijk van dakdoorvoeren en op�es,
vlgs opgave adviseur/installateur

zone pv-panelen, aantal en posi�e mede
a�ankelijk van dakdoorvoeren en op�es,
vlgs opgave adviseur/installateur

Achteraanzicht:

Optie 3

Achteraanzicht:

Optie 6

Achteraanzicht:

Optie 2

Vooraanzicht:

Optie 6

Schaal 1:100

Eerste verdieping: Optie 1

Kavel 6, 8 en 10

Kavel 7 en 9 (in spiegelbeeld)

Begane grond: Optie 6

Kavel 6

Kavel 7 (in spiegelbeeld)

Begane grond: Optie 4

Kavel 6

Kavel 7 (in spiegelbeeld)

Begane grond

Kavel 6, 8 en 10

Kavel 7 en 9 (in spiegelbeeld)

Eerste verdieping: Optie 2

Kavel 6, 8 en 10

Kavel 7 en 9 (in spiegelbeeld)

Dakaanzicht: Optie 5

Maak je woning levensloopbestendig: 

Met op de begane grond een extra 

slaapkamer en badkamer.

Aan jou de keuze!

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

40

Optie:
slaapkamer
op begane
grond

Optie:
badkamer
op begane
grond

Optie 3: Schuifpui
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WEERTERVAART
KADEWONINGEN
Aan de verkeersluwe kade, met uitzicht op het water, vind 

je deze riante kadewoningen. Voorzien van een ruime 

woonkamer met open keuken, openslaande tuindeuren 

en een berging in de tuin. Drie slaapkamers op de eerste 

verdieping en op de tweede verdieping de mogelijkheid om 

een vierde en vijfde slaapkamer, een thuiswerkplek en/of 

een hobbyruimte te creëren. Minder goed ter been, nu of in 

de nabije toekomst? Laat de woning voorzien van een lift en 

je kunt nog jarenlang genieten in Weertervaart!

Elke dag genieten aan de boulevard.

INTERIEUR IMPRESSIE KADEWONINGEN

EXTERIEUR IMPRESSIE KADEWONINGEN

43De werkelijke situatie kan afwijken van de impressies.42
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KADEWONING
KAVEL 11 T/M 14

Maak je woning levensloopbestendig: 

Minder goed ter been, nu of in de nabije 

toekomst? Laat de woning voorzien van 

een lift en je kunt nog jarenlang genieten in 

Weertervaart! Bekijk de optie tekening voor 

de mogelijkheden. Aan jou de keuze!

• Ruime woonkamer

•  Ruime eethoek met openslaande deuren

 naar de tuin/terras

• Open keuken

• Vaste opbergkast, optioneel 

 om te bouwen tot liftruimte

• Toilet op begane grond

•  3 slaapkamers op eerste verdieping

• Badkamer met douche, ligbad,

 wastafel en 2e toilet

•  Ruime bergzolder op de tweede 

verdieping met vaste trap

11 12 13 14

Vooraanzicht
Kavel 12 en 13

Achteraanzicht

Begane grond

Schaal 1:100

Getoonde plattegrond: Kavel 11.
Tuinindeling gespiegeld
voor Kavel 12 en 14.

Eerste verdieping Tweede verdieping

Rechterraanzicht
Kavel 14

Linker zijaanzicht
Kavel 11

Vooraanzicht
Kavel 11 en 14

Zijraam
Kavel 14

Afwijkende raampartij
bij Kavel 12 en 13
(Zie vooraanzicht)

Zijraam
Kavel 14

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

Optie: Liftruimte
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KADEWONING
KAVEL 15 T/M 17

Maak je woning levensloopbestendig: 

Minder goed ter been, nu of in de nabije 

toekomst? Laat de woning voorzien van 

een lift en je kunt nog jarenlang genieten in 

Weertervaart! Bekijk de optie tekening voor 

de mogelijkheden. Aan jou de keuze!

• Ruime lichte woonkamer

•  Ruime eethoek met openslaande deuren

 naar de tuin/terras

• Open keuken

•  Vaste opbergkast, optioneel 

om te bouwen tot liftruimte

• Toilet op begane grond

•  3 slaapkamers op eerste verdieping

• Badkamer met douche, ligbad,

 wastafel en 2e toilet

•  Ruime bergzolder op de tweede 

verdieping met vaste trap

15 16 17

Vooraanzicht
Kavel 15 en 17

Rechter zijaanzicht
Kavel 17

Achteraanzicht

Begane grond

Schaal 1:100

Eerste verdieping Tweede verdieping

Zijraam
Kavel 15

Afwijkende raampartij 
bij Kavel 16.
(Zie vooraanzicht)

Getoonde plattegrond: Kavel 17.
Tuinindeling gespiegeld
voor Kavel 15.

Zijraam
Kavel 15

Vooraanzicht
Kavel 16

Linker zijaanzicht
Kavel 15

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

Optie:
Liftruimte
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KADEWONING
OPTIES

Begane grond: Optie 4 en/ of 6

Achteraanzicht: Optie 4

Eerste verdieping: Optie 1 en/ of 6 Tweede verdieping: Optie 2 of 3
Dakaanzicht: Optie 5

Kavel: 11 t/m 14

Dakaanzicht: Optie 5

Kavel: 15, 16, 17

Maak je woning levensloopbestendig: 

Minder goed ter been, nu of in de nabije 

toekomst? Laat de woning voorzien van 

een lift en je kunt nog jarenlang genieten in 

Weertervaart!

WATERWONEN
IN WEERTERVAART

Thuishaven voor wonen en werk!

48

Optie 6:
Huislift

Optie 4: Schuifpui

Optie 2:
Slaapkamer
met bijbehorende 
installatie en een 
dakraam.

Optie 2:
Slaapkamer
met bijbehorende 
installatie en een 
dakraam.

Optie 3:
Alleen een
dakraam.

Optie 3:
Alleen een
dakraam.

Optie 1:
Variant indeling eerste verdieping.

Optie 6:
Huislift
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Conform de vigerende eisen, waaronder het bouwbesluit. 

Kleine wijzigingen voorbehouden.

 

Fundering

De woningen bestaan uit 3 bouwlagen en zijn gefundeerd op 

een strokenfundering

 

Vloeren en dragende wanden

De vloeren zijn voornamelijk met prefab betonnen breedplaat-

vloeren samengesteld en worden gedragen op wanden van 

kalkzandsteen.

 

Binnenwanden

De overige binnenwanden worden met steenachtige elemen-

ten vervaardigd.

 

Gevels

De buitenbladen van de gevels zijn van baksteen, het voor-

deurkozijn en de voordeur zijn van hout, de overige gevel-

openingen van de woning zijn van aluminium. De aluminium-

puien op de verdieping, zoals in de impressies aangegeven,  

zijn voorzien van een aluminium hekwerk.

Binnendeurkozijnen

De binnendeurkozijnen in de woningen bestaan uit stompe 

deuren in houten nastelkozijnen zonder bovenlicht. 

Isolatie

De isolatie verloopt van het dak, via de spouw en de begane 

grondvloer. De beglazing van de buitengevelpuien bestaat uit 

HR++ glas, de gevelopeningen in de zonbelaste gevels worden 

voorzien van zonwerende beglazing.

 

Daken

Het dak wordt voorzien van dakpannen waarop de PV-panelen 

worden opgesteld. 

 

Plafondafwerkingen

De plafonds in de woningen zijn van spuitwerk voorzien,

inclusief de overloop van de 2e verdieping, behoudens ter 

plaatse van de meterkast. Het overige plafond van de 2e

verdieping is fabrieksmatig gegrond, kleur wit.

Wandafwerkingen

De wanden in het toilet worden tot 150 cm en in de badkamer 

tot plafond boven de afgewerkte vloer met wandtegels afge-

werkt. Boven de getegelde wanden wordt spuitwerk aange-

bracht. De overige wanden worden behangklaar opgeleverd.

 

Vloerafwerkingen

De vloeren van de badkamer en het toilet worden van vloer-

tegels voorzien. De overige vloeren worden voorzien van een 

cementdek. De plinten worden niet geleverd.

 

Trappen

De trappen worden uitgevoerd in vurenhout, de trap van de 

begane grond naar de verdieping als dichte trap en de trap van 

de verdieping naar de zolder als een open trap.

 

Sanitair

In het toilet wordt een hangend wandcloset met inbouwre-

servoir, bediening, zitting en deksel alsmede een fontein in 

de kleur wit aangebracht. Wandcloset en fontein in porselein 

voorzien van sifon. Op de fontein wordt een chromen kraan 

gemonteerd. Beiden gevoed door een koud waterpunt.

 

In de badkamer wordt een hangend wandcloset met in-

bouwreservoir, bediening, zitting, deksel en een porseleinen 

wastafel met chromen mengkraan geplaatst. De inloopdouche 

met drain, chromen mengkraan en slang inclusief glijstang. 

Beiden gevoed door een koud en warm tappunt.

 

Keuken

Voor de keuken is een stelpost beschikbaar van €7.500,00 

incl. BTW. De aansluitpunten worden gerealiseerd conform de 

nultekening van de keuken, hiertoe behoren de voorzieningen 

voor de kraan/afvoer, de vaatwasser/afvoer, elektrische oven/

kookplaat, afzuigkap, combimagnetron, koelkast/diepvries, 

reserve apparaat alsmede wandcontactdozen boven het aan-

rechtblad.

Installaties

Het benodigde loodgieterswerk voor bovenvermelde voor-

zieningen is opgenomen alsmede de hemelwaterafvoeren. 

De ventilatie voorziening is mechanisch met afzuigventielen 

in de keuken, badkamer en toilet. De verwarming wordt met 

een warmtepompinstallatie, vloerverwarming, in combinatie 

met een thermostaat gerealiseerd. De elektrische installatie 

is volgens de NEN 1010 met daar waar mogelijk contactdozen 

ca. 30 cm en schakelmateriaal op ca. 105 cm boven de vloer 

(kunststof, kleur wit). 

 

Wijzigingen voorbehouden

Aan de samenstellingen van deze brochure is de grootste zorg 

besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de 

beschikbare informatie. De getoonde impressies, illustraties 

en foto’s zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de defi-

nitieve uitvoering. Weergegeven impressies dienen ter inspira-

tie. Gevoerde afmetingen zijn circa maten. Aan deze brochure 

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Saelmans Makelaardij, tel. 0495 533 893 of kijk op:

www.weertervaart.nl

TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN AFWERKSTAAT
VRIJSTAANDE WONINGEN

Onderdeel Vloer Wand Plafond

Entree Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Trapkast Cementdekvloer Behangklaar Niet nader afgewerkt

Meterkast Cementdekvloer Onafgewerkt Niet nader afgewerkt

Toilet Vloertegels ca. 60*60 cm Wandtegels ca. 30*60 cm 

150 cm hoog.

Spuitwerk

Keuken Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Overloop verdieping Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Slaapkamer(s) Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Badkamer Vloertegels ca. 60*60 cm, 

Douchehoek 15*15 cm op 

afschot

Wandtegels ca. 30*60 cm.

Plafondhoog

Spuitwerk

Overloop zolder Cementdekvloer Behangklaar Gipsplaat/

spuitwerk

Zolder Cementdekvloer Behangklaar Onderzijde dakplaat

Techniekruimte Cementdekvloer Behangklaar, achter

installaties onafgewerkt

Niet nader afgewerkt

Buitenberging, inpandig 
danwel aangebouwd

Cementdekvloer Behangklaar Niet nader afgewerkt
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Conform de vigerende eisen, waaronder het bouwbesluit. 

Kleine wijzigingen voorbehouden.

 

Fundering

De woningen bestaan uit 3 bouwlagen en zijn gefundeerd op 

een strokenfundering

 

Vloeren en dragende wanden

De vloeren zijn voornamelijk met prefab betonnen breedplaat-

vloeren samengesteld en worden gedragen op wanden van 

kalkzandsteen.

 

Binnenwanden

De overige binnenwanden worden met steenachtige elemen-

ten vervaardigd.

 

Gevels

De buitenbladen van de gevels zijn van baksteen, het voor-

deurkozijn en de voordeur zijn van hout, de overige gevelope-

ningen van de woning zijn van kunststof. De kunststofpuien 

op de verdieping, zoals in de impressies aangegeven,  zijn 

voorzien van een aluminium hekwerk.

Binnendeurkozijnen

De binnendeurkozijnen in de woningen bestaan uit stompe 

deuren in houten nastelkozijnen zonder bovenlicht. 

Isolatie

De isolatie verloopt van het dak, via de spouw en de begane 

grondvloer. De beglazing van de buitengevelpuien bestaat uit 

HR++ glas, de gevelopeningen in de zonbelaste gevels worden 

voorzien van zonwerende beglazing.

 

Daken

Het dak wordt voorzien van dakpannen waarop de PV-panelen 

worden opgesteld. 

 

Plafondafwerkingen

De plafonds in de pleinwoningen zijn van spuitwerk voorzien, 

inclusief de overloop/trapopgang van de verdieping en de bad-

kamer, behoudens ter plaatse van de meterkast. Het overige 

plafond van de verdieping is fabrieksmatig gegrond, kleur wit.

De plafonds in de kadewoningen zijn van spuitwerk voorzien, 

inclusief de overloop/trapopgang van de 2e verdieping, behou-

dens ter plaatse van de meterkast. Het overige plafond van de 

2e verdieping is fabrieksmatig gegrond, kleur wit.

Wandafwerkingen

De wanden in het toilet worden tot 150 cm en in de badkamer 

tot plafond boven de afgewerkte vloer met wandtegels afge-

werkt. Boven de getegelde wanden wordt spuitwerk aange-

bracht. De overige wanden worden behangklaar opgeleverd.

 

Vloerafwerkingen

De vloeren van de badkamer en het toilet worden van vloer-

tegels voorzien. De overige vloeren worden voorzien van een 

cementdek. De plinten worden niet geleverd.

 

Trappen

De trappen worden uitgevoerd in vurenhout, de trap van de 

begane grond naar de 1e verdieping als dichte trap en de trap 

bij de kadewoningen van de 1e verdieping naar de 2e verdie-

ping als een open trap.

 

Prefab bergingen

Met uitzondering van de kavels 6 en 7 (van de pleinwoningen) 

worden in de achtertuin van iedere woning wordt een prefab 

berging geplaatst, al dan niet gecombineerd met de buren. Be 

berging bestaat uit rabatdelen en voorzien van een plat dak, 

een houten deur met kozijn voorzien van mat glas

Sanitair

In het toilet wordt een hangend wandcloset met inbouwre-

servoir, bediening, zitting en deksel alsmede een fontein in 

de kleur wit aangebracht. Wandcloset en fontein in porselein 

voorzien van sifon. Op de fontein wordt een chromen kraan 

gemonteerd. Beiden gevoed door een koud waterpunt.

 

In de badkamer van de kadewoningen wordt een hangend 

wandcloset met inbouwreservoir, bediening, zitting, deksel en 

een porseleinen wastafel met chromen mengkraan geplaatst. 

De inloopdouche met drain met chromen mengkraan en slang 

inclusief glijstang, de badcombinatie met chromen meng-

kraan. Beiden gevoed door een koud en warm tappunt.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
KADE- EN PLEINWONINGEN

In de badkamer van de pleinwoningen wordt een hangend 

wandcloset met inbouwreservoir, bediening, zitting, deksel en 

een porseleinen wastafel met chromen mengkraan geplaatst. 

De inloopdouche met drain met chromen mengkraan en slang 

inclusief glijstang. Beiden gevoed door een koud en warm 

tappunt.

 

Keuken

Voor de keuken is een stelpost beschikbaar van €5.000,00 

incl. BTW. De aansluitpunten worden gerealiseerd conform de 

nultekening van de keuken, hiertoe behoren de voorzieningen 

voor de kraan/afvoer, de vaatwasser/afvoer, elektrische oven/

kookplaat, afzuigkap, combimagnetron, koelkast/diepvries, 

reserve apparaat alsmede wandcontactdozen boven het aan-

rechtblad.

 

Installaties

Het benodigde loodgieterswerk voor bovenvermelde voor-

zieningen is opgenomen alsmede de hemelwaterafvoeren. 

De ventilatie voorziening is mechanisch met afzuigventielen 

in de keuken, badkamer en toilet. De verwarming wordt met 

een warmtepompinstallatie, vloerverwarming, in combinatie 

met een thermostaat gerealiseerd. De elektrische installatie 

is volgens de NEN 1010 met daar waar mogelijk contactdozen 

ca. 30 cm en schakelmateriaal op ca. 105 cm boven de vloer 

(kunststof, kleur wit). 

 

Wijzigingen voorbehouden

Aan de samenstellingen van deze brochure is de grootste zorg 

besteed door een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van de 

beschikbare -informatie. De getoonde impressies, illustraties 

en foto’s zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de defi-

nitieve uitvoering. Weergegeven impressies dienen ter inspira-

tie. Gevoerde afmetingen zijn circa maten. Aan deze brochure 

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Saelmans Makelaardij, tel. 0495 533 893

of kijk op: www.weertervaart.nl
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AFWERKSTAAT
KADEWONINGEN

AFWERKSTAAT
PLEINWONINGEN

Onderdeel Vloer Wand Plafond

Entree Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Meterkast Cementdekvloer Onafgewerkt Niet nader afgewerkt

Toilet Vloertegels ca. 60*60 cm Wandtegels ca. 30*60 cm 

150 cm hoog.

Spuitwerk

Keuken Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Overloop verdieping Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Slaapkamer(s) Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Badkamer Vloertegels ca. 60*60 cm, 

Douchehoek 15*15 cm op 

afschot

Wandtegels ca. 30*60 cm.

Plafondhoog

Spuitwerk

Zolder Cementdekvloer Behangklaar Onderzijde dakplaat

Techniekruimte Cementdekvloer Behangklaar, achter

installaties onafgewerkt

Niet nader afgewerkt

Buitenberging,
Kavel 17-18

Cementdekvloer Behangklaar Niet nader afgewerkt

Onderdeel Vloer Wand Plafond

Entree Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Meterkast Cementdekvloer Onafgewerkt Niet nader afgewerkt

Toilet Vloertegels ca. 60*60 cm Wandtegels ca. 30*60 cm 

150 cm hoog.

Spuitwerk

Keuken Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Overloop verdieping Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Slaapkamer(s) Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk

Badkamer Vloertegels ca. 60*60 cm, 

Douchehoek 15*15 cm op 

afschot

Wandtegels ca. 30*60 cm.

Plafondhoog

Spuitwerk

Zolder Cementdekvloer Behangklaar Onderzijde dakplaat

Techniekruimte Cementdekvloer Behangklaar, achter

installaties onafgewerkt

Niet nader afgewerkt

Buitenberging,
Kavel 6-7

Cementdekvloer Behangklaar Niet nader afgewerkt



W O N I N G M A K E L A A R D I J

Verkoop woningen:

Saelmans Makelaardij
Onzelievevrouwestraat 2
6004 AC Weert

T. 0495 533 893
www.saelmans.nl

www.jongen.com

www.weert.nl

De werkelijke situatie kan afwijken van teksten, beelden en impressies.
Aan deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


