Bouwkavels net buiten
Wageningen

Het project
Plantenveredeling
Dichtbij de stad...
en toch helemaal buiten.
Aan de Lawickse Allee vindt u,
omzoomd door uitgestrekte
weilanden, het project
Plantenveredeling.

Situatietekening
In dit landelijke gebied tussen
Wageningen en Rhenen geniet u volop
van een natuurrijke en veilige omgeving.
Het is echt een plek om iedere dag tot
rust te komen, waar (klein)kinderen
veilig kunnen spelen en u optimaal van
uw privacy kunt genieten.
In dit prachtige landschap zijn nog
verschillende bouwkavels beschikbaar.
De kavels bieden alle ruimte om een
woning naar eigen smaak en wens te
ontwerpen. Ook kunt u kiezen voor één
van de modelwoningen, bijvoorbeeld
de prachtige schuurwoning Austin.
De keuze is aan u!

De locatie

Wageningen is een ruime stad met goede uitvalswegen. Binnen een half uur
zijn grotere steden als Utrecht en Arnhem te bereiken door de goede
aansluiting van de stad met de A12 en A50.
De stad heeft een rijke historie. Waaronder natuurlijk de capitulatie van
de Duitse bezetter bij Hotel De Wereld op 5 mei 1945, die nog ieder jaar in
de stad goed gevierd wordt. Maar ook in het stadscentrum is de rijke historie
terug te vinden, met name in de karakteristieke architectuur van de panden
en de sfeervolle straten en pleintjes.

Wonen in
Wageningen

Precies daar waar de Veluwerand, Gelderse Vallei en de Rijn
elkaar ontmoeten ligt Wageningen. In de directe omgeving
is dan ook één en al natuur te vinden. De omgeving bestaat
uit een gevarieerd landschap, van heidevelden en bossen
tot uiterwaarden.

Wageningen is veelzijdig. Behalve het historische
stadcentrum, is de stad ook bekend door de
Wageningen University. Eén van ’s werelds meest
gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen
op het gebied van life sciences. De stad draagt dan
ook niet voor niets de naam “City of Life Sciences”.
Mede dankzij de internationale studenten bruist
Wageningen van de energie en kent het een bloeiend
sport- en verenigingsleven. Dit maakt dat ook het
aanbod in horeca en cultuur rijk en divers is.

Uw eigen droomwoning bouwen
Binnen het project Plantenveredeling heeft u de unieke mogelijkheid om een
woning te (laten) bouwen die helemaal naar uw eigen smaak en wensen is.
U krijgt alle architectonische vrijheid binnen de geldende eisen van het
beeldkwaliteits- en bestemmingsplan. De mogelijkheden voor steenkleur,
dakbedekking, glaspartijen en geheel duurzaam wonen zijn eindeloos.
De makelaar informeert u graag over het bestemmingsplan en de mogelijkheden.

De kavels
Er zijn nog verschillende kavels beschikbaar. Deze variëren in
grootte van 443 m² tot 733 m². Een actueel overzicht van de reeds
beschikbare kavels is op www.woneninwageningen.nl te vinden.
Uiteraard kan de makelaar (Barten Tiemessen NVM Makelaars,
Wageningen) u ook informeren over de beschikbare kavels.

Niet zelf bouwen?

Uiteraard is het een optie om een ‘kant-en-klare’ woning
te kiezen. Zo kan op een aantal bouwkavels schuurwoning
‘Austin’ worden gerealiseerd.

Schuurwoning Austin
Austin is een royale vrijstaande woning met een fors overstek en natuurlijke,
stoere materialen. De gevelsteen, keramische dakpannen en houten accenten
geven deze woning karakter!

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op via 0317 422 600 of info@barten-tiemessen.nl.

Austin in het kort

Aantal kamers:
5
Inhoud:
453 m3
Netto woonoppervlakte:
137 m2

Isolatie:
volledig geïsoleerd
Verwarming:
warmtepomp
Warmwater:
warmtepomp

Vraagprijs:
vanaf 542.000
(kavel inclusief woning)
De vraagprijs is een
richtprijs en is bedoeld om
een inschatting te geven
van de totale bouwkosten.

Wat maakt Austin een droomwoning?
Austin is zeer duurzame woning en
daarmee dus klaar voor een (groene)
toekomst. De woning is uitgerust met
8 PV-panelen en een luchtwarmtepomp en heeft een energiezuinig
EPG van 0,4.
De woning is uitgerust met hardhouten
buiten- en binnenkozijnen, luxe sanitair
en tegelwerk en heeft vloerverwarming
op de begane grond. Wat Austin tot
een comfortabel thuis maakt.

Indeling
Begane grond
Zijentree, hal, toilet met fontein, meterkast, toegang tot
werkkamer, ruime woonkamer met open keuken en toegang
tot de bijkeuken met deur naar de tuin. Het woongedeelte is
voorzien van tweemaal dubbele openslaande tuindeuren.
Verdieping
Overloop, drie slaapkamers, badkamer voorzien van een
Villeroy & Boch wastafelcombinatie, douchehoek,
ligbad en een tweede toilet.

In prijs inbegrepen

Andere wensen

▪ Bouwvergunning
▪ Kosten architect en
constructeur
▪ Nuts- en rioolaansluiting
▪ Badkamer- en wc-inrichting 		
conform verkoopbrochure
▪ Plafond-, wand-, en vloerafwerking conform brochure
▪ Materialisatie conform
brochure en tekening

Uw aanvullende wensen kunnen met Concreto Home
en huisarchitect Robert Morsink nader worden uitgewerkt.
Zo is er een ruime keuze aan materialen en is de woning op
bepaalde punten zo aan te passen zodat deze perfect aan
uw wensen voldoet.

Begane grond

Verdieping

Meer informatie?
Neem contact op met de makelaar of kijk op
www.woneninwageningen.nl

Generaal Foulkesweg 9
6703 BH Wageningen
0317 422 600
www.barten-tiemessen.nl
info@barten-tiemessen.nl
www.vastbouw.nl

