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wonen
in Weert
Grenzend	aan	Noord-Brabant	en	België	ligt	‘De	poort	van	Limburg’,	
zoals	de	mooie	stad	Weert	ook	wel	wordt	genoemd.	Omringd	door	
prachtige	natuurgebieden	is	Weert	een	verzorgingsstad	voor	een	
gebied	waarin	bijna	100.000	mensen	wonen.	De	ligging	binnen	het	
grensoverschrijdende	natuurpark	Kempenbroek	heeft	er	mede	voor	
gezorgd	dat	de	regio	Weert	in	2014	is	uitgeroepen	tot	de	groenste	
regio	van	de	wereld.	Weert	is	een	moderne	stad	met	een	op	veel	
plaatsen	nog	steeds	zichtbare	historie	die	teruggaat	tot	1062.	

Lopend	over	de	diverse	promenades	die	de	historische	binnenstad	
rijk	is,	geniet	u	van	een	groot	scala	aan	winkels.	Van	het	moderne	
overdekte	winkelcentrum	‘De	Muntpassage’	waar	ongeveer	50	
winkels	gevestigd	zijn	tot	de	kleine	gezellige	winkeltjes	en	terrassen	
waar	Weert	om	bekend	staat.	

Op	cultureel	en	sportief	gebied	heeft	de	stad	veel	te	bieden	met	
onder	andere	een	18	holes	golfbaan,	talloze	sportverenigingen,	de	
grootste	schietbaan	van	West-Europa	De	Wildenberg,	verschillende	
theaters	en	musea,	een	subtropisch	zwembad,	een	zeer	levendige	
carnavalscultuur,	de	op	een	na	grootste	kermis	van	Nederland	en	
heel	veel	fraaie	historische	panden.	Kortom,	Weert	is	een	heerlijke	
plek	om	te	wonen,	te	werken	en	te	recreëren.	

Direct	gelegen	aan	de	A2/E25	en	de	Zuid-Willemsvaart	en	met	
een	NS-intercitystation	ligt	Weert	centraal	tussen	Eindhoven	en	
Roermond.	De	stad	is	uitermate	goed	bereikbaar	voor	forensen	en	
strategisch	gelegen	voor	met	name	bedrijven	en	industrie.

fotografie:	Jolanda	de	Jong-Jansen
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het
Laarveld
De	wijk	het	Laarveld	heeft	alles	voor	de	natuur-
liefhebber.	De	wijk	is	ruim	opgezet	en	ligt	prachtig	
tussen	de	aanwezige	houtwallen	en	waterlopen.	
Voor	de	jongste	bewonertjes	van	de	wijk	zijn	er	
diverse	speelplaatsen	aangelegd	in	de	sfeer	van	
de	landelijke	en	groene	omgeving.	

In	de	omgeving	van	Landelijk	Laarveld	vind	je	
dichte	bossen	en	weidse	graslanden	met
uitstekende	faciliteiten	voor	wandelaars,	fietsers,	
natuurliefhebbers	en	dagjesmensen.

Nieuwbouwwijk	Laarveld	ligt	tevens	op	een	
mooie	centrale	plek.	Je	fietst	vanuit	de	wijk	in	
een	kwartiertje	naar	het	centrum	van	Weert.	Zo	
woon	je	dus	in	een	rustige	groene	omgeving,	met	
de	gemakken	van	de	stad	binnen	handbereik.	
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de visie van Wauben Architects 

Voor	woningzoekende	binnen	de	gemeente	
Weert,	zijn	in	de	afgelopen	jaren	diverse
uitbreidingslocaties	aangewezen.
Laarveld	fase	3	is	een	van	de	laatste	locaties	waar	
diverse	categorieën	samenkomen;	huur,	koop	en	
diverse	particuliere	initiatieven.
Om	deze	nieuwbouwlocatie	ook	naar	de	toekomst	
toe	een	eigen	identiteit	te	geven,	is	een	beeld-
regieplan	opgesteld	waarbinnen	deze	8	woningen	
zijn	uitgewerkt.
Voor	deze	locatie	is	dit	een	verwijzing	naar	de	
jaren-30-architectuur.	
 
De	woningen	zijn	ontworpen	met	een	zeer	hoge	
duurzaamheidsambitie.	
Naast	een	zeer	laag	energieverbruik	zijn	de
woningen	grotendeels	voorzien	van	onderhouds-
arme	materialen.
Door	een	combinatie	met	warm-rode	baksteen	
ontstaat	een	zeer	smaakvol	ensemble	met	een		
eigen	identiteit.
 
Iedere	woning	heeft	een	eigen	garage	en
mogelijkheid	tot	het	parkeren	van	2	auto’s	op
eigen	terrein.
 

Als	Wauben	Architects	vinden	we	het	belangrijk	
dat	je	je	als	toekomstige	bewoners	prettig	voelt	in	
je	woning	en	woonomgeving.
Het	bewonersgeluk	staat	hierbij	voorop,
we	noemen	dit	‘Form	Follows	Happiness’.
 
Als	toekomstige	bewoner	draag	je	daar	zelf	ook	in	
bij.	Niet	alleen	de	inrichting	van	je	woning,	maar	
ook	de	aanleg	van	je	voortuin	en	achtertuin
spelen	daarin	een	belangrijke	rol.
Verhard	niet	meer	dan	echt	nodig	is,	gebruik	
schelpen	en	houtsnippers	als	alternatief	en	zorg	
voor	diversiteit	in	beplanting.		
Veel	groen	voelt	prettig	aan,	niet	alleen	voor	jezelf	
maar	voor	iedereen	die	zich	in	deze	omgeving	
bevindt,	denk	hierbij	ook	aan	vogels	en	insecten.
 
Wij	zijn	verheugd	met	de	realisatie	van	dit
bijzondere	woningbouwproject.
Een	nieuwe,	aantrekkelijke	woonomgeving	waar	
de	toekomstige	bewoners	en	omliggende	buurt	
trots	op	kunnen	zijn!

Bas	WaubenTom	Wauben
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Energielabel
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Twee-onder-een-kap
woning

Begane Grond

Begane Grond
Basis

De	twee-onder-een-kap	woningen	hebben	
een	ruime	woonkamer	met	veel	tuincontact	
en	een	open	keuken.	

Met	3	slaapkamers	op	de	eerste	verdieping	
en	nog	een	ruime	zolder,	te	bereiken	via	een	
vaste	trap,	is	deze	woning	voor	menig	gezin	
een	perfect	onderkomen.

Kavel	78,	80,	83	en	85	zijn	gesitueerd	zoals	
in	deze	brochure.	Kavel	79,	81,	82	en	84	zijn	
gespiegeld.



Begane Grond   Optie uitbouw
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Uitbouw 1,2 meter Uitbouw 2,4 meter
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Verdieping Zolder
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de voordelen van
nieuwbouw
Comfort
De	woning	is	optimaal	geïsoleerd	tegen	kou,	
hitte	en	geluid.	Dit	zorgt	voor	een	uitermate	
comfortabel	gevoel	in	de	woning.

Duurzaamheid
De	woning	is	geïsoleerd	met	de	nieuwste	
materialen	en	wordt	duurzaam	verwarmd.	
Hierdoor	is	de	CO2	uitstoot	een	stuk	lager
dan	bij	een	bestaande	woning.	

Energielasten
Een	nieuwbouwwoning	moet	minimaal
voldoen	aan	energielabel	A.	De	woning	is
dan	uitermate	goed	geïsoleerd,	waardoor
er	bespaard	wordt	op	de	energielasten.	

Flexibiliteit
De	woning	is	geheel	naar	eigen	inzicht	in	te	
richten.	De	keuken	kunt	u	bijvoorbeeld	zelf	
uitkiezen	en	indelen.	Tevens	zijn	er	vele
varianten	mogelijk	voor	de	aankleding	en	
indeling	van	de	woning.

Financieel voordeel
Overdrachtskosten,	makelaarskosten,
taxatiekosten	en	kosten	voor	de	transport-
akte	zijn	niet	van	toepassing	op	een	nieuw-
bouwwoning.	

Onderhoud
Alles	aan	de	woning	is	nieuw,	hierdoor	is	er	de	
eerste	jaren	geen	of	nauwelijks	onderhoud.	

Veiligheid
Het	moderne	hang-	en	sluitwerk	en	de	eisen	
van	het	bouwbesluit	zorgen	ervoor	dat	de	
kans	op	inbraak	aanzienlijk	kleiner	is	bij	
nieuwbouwwoningen.

Lagere maandlasten
De	hypotheekrente	is	vaak	lager	dan	bij	een	
bestaande	woning.	Dit	heeft	te	maken	met
de	actuele	duurzaamheidseisen	van	een	
nieuwbouwwoning,	waardoor	er	een	hoger	
energielabel	wordt	behaald.

Ruimte
De	woning	voldoet	aan	de	eisen	van	het	
bouwbesluit.	Plafonds	en	deuren	zijn	hoger,	
ruimten	voldoen	aan	minimale	afmetingen
en	trappen	zijn	minder	stijl	dan	bij	bestaande	
woningen.

Waardevaste toekomst
Ook	in	deze	tijd	is	een	nieuwbouwwoning
een	goede	investering	waarbij	op	lange
termijn	meestal	de	waarde	toeneemt.
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Saelmans Makelaardij
de derde generatie
Saelmans	Makelaardij	is	al	50	jaar	een	toonaan-
gevend	makelaarskantoor	voor	het	Weerterland.	
Met	een	uitgebreid	en	gevarieerd	koop-	en	huur-
aanbod	in	de	bestaande	bouw	en	nieuwbouw	en	
een	totaal	dienstverleningspakket	van	aankoop,	
verkoop,	verhuur	en	advies	op	maat	is	Saelmans	
Makelaardij	sinds	jaar	en	dag	een	gevestigde	
naam	in	de	regio	Weert.

Inmiddels	is	met	Bart-Jan	en	Bram,	de	zonen	van	
Muriël	en	Dolf,	de	derde	generatie	aan	boord.	
De	naam	Saelmans	staat	daardoor	al	50	jaar	
garant	voor	een	grote	dosis	vakkennis,	persoon-
lijke	aandacht,	enthousiasme,	betrokkenheid	en	
daadkracht.	Samen	met	een	hecht	en	volledig	op	
elkaar	ingespeeld	team	behartigen	zij	elke	dag	
de	belangen	van	hun	klanten	en	zorgen	voor	een	
snelle	en	soepele	afwikkeling	van	taxaties,	koop	
en	verkoop	van	een	uitgebreid	en	gevarieerd	wo-
ning-	en	bedrijfspandaanbod.	Nog	steeds,	net	als	
vroeger,	op	basis	van	een	verregaand	vertrouwen	
en	waardering	dat	ze	krijgen	van	hun	klanten.	De	
klantbeoordelingen	spreken	wat	dat	betreft	voor	
zich.
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HVG Real Estate realiseert als projectontwikkelaar 

de dromen van morgen
Met	gezonde	nieuwsgierigheid,	uitdagende	creativiteit	
en	nuchter	ondernemerschap	zijn	wij	altijd	op	zoek	
naar	nieuwe	kansen.	Als	onafhankelijke	projectontwik-
kelaar	creëren	we	leefomgevingen	waarin	anderen	hun	
dromen	kunnen	waarmaken.	Met	uitsluitend	nieuw-
bouwprojecten	in	landelijke	gebieden	als	ook	op	strate-
gische	plaatsen	in	steden.	Wij	bouwen	aan	de	dromen	
van	morgen,	en	dat	al	tientallen	nieuwbouwprojecten	
en	honderden	objecten	lang.

We	zijn	alert	als	het	gaat	om	maatschappelijke
ontwikkelingen	en	laten	deze	meewegen	in	onze
besluitvorming.	Zo	houden	we	onder	andere
rekening	met	demografische	ontwikkelingen.

Steeds	meer	mensen	gaan	op	zoek	naar	een	woning	
die	voorbereid	is	op	de	toekomst,	een	plek	welke	nu	
en	in	de	toekomst	van	alle	gemakken	is	voorzien.	Het	
leefgenot	groeit	met	het	individu	mee	in	deze	levens-
loopbestendige	woningen,	waarbij	alle	voorzieningen	
en	comfort	zich	op	één	niveau	verenigen.

Bovendien	liggen	de	ecologische	ontwikkelingen
dagelijks	onder	de	loep.	Door	de	ontwikkeling	van	onze	
gasloze	woningen	dragen	we	een	belangrijk	steentje	bij	
aan	de	duurzaamheid.	Daarnaast	leveren	de	energie-
zuinige	woningen	natuurlijk	ook	een	financieel
voordeel	op	voor	de	bewoners.

Building your dreams

Als	succesvol	vastgoedbedrijf,	gevestigd	in	Roer-
mond,	garanderen	wij	u	topkwaliteit	en	betrouw-
baarheid.	Voor	alle	onderdelen	in	het	vastgoed-
proces.	Wij	bieden	u	het	complete	scala:	van	de	
aankoop	van	grondstukken,	het	ontwikkelen	van	
concepten	tot	de	uitvoering	van	het	vastgoed.	
Ook	diensten	zoals	verkoop,	verhuur	en	property-,	
facility-	en	asset	management	maken	deel	uit	van	
ons	portfolio.	Het	is	onze	hoogste	prioriteit	om	
optimaal	te	voldoen	aan	uw	persoonlijke	eisen	en	
wensen.	We	streven	daarbij	naar	een	probleem-
loze	afwikkeling	van	alle	te	doorlopen	processen.	
Het	aangename	van	samenwerken	met	HVG	is	
het	delen	van	ieders	kennis	om	tot	echte	synergie	
te	komen.	HVG	is	een	vertrouwde	partner	voor	
wooncorporaties,	zorginstellingen,	gemeenten	en	
collega-ontwikkelaars.	Ons	netwerk	is	breed	en	
hecht:	van	architecten,	stedenbouwkundigen	en	
adviseurs	tot	uitvoerende	partijen.	Door	het	delen	
van	kennis,	ervaring	en	ook	risico’s	bieden	we	
onze	klanten	de	zekerheid	van	een	stevig	funda-
ment.	Daarnaast	hebben	we	met	onze	partners	
de	verstandhouding	om	elkaar	uit	te	dagen	om	
buiten	de	gebaande	paden	te	denken.								
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Kopersbegeleiding
door HVG Real Estate

HVG	Real	Estate	heeft	voor	u	een	extra	service	toe-
gevoegd	aan	het	kooptraject,	het	Woonklaarpakket.	
Dit	pakket	wordt	volledig	op	maat	samengesteld,	
afgestemd	op	u	en	uw	woning.	Waar	een	nieuwbouw-
woning	standaard	casco	wordt	opgeleverd,	bieden	
wij	de	mogelijkheid	om	deze	woning	‘woonklaar’	te	
maken.	Denk	hierbij	aan	de	keuze	voor	diverse	soor-
ten	vloeren,	wandafwerking,	een	keuken	en	een	tuin,	
volledig	in	de	stijl	die	bij	u	past.	En	dit	is	slechts	een	
greep	uit	de	mogelijkheden.	Het	Woonklaarpakket	is	
dan	ook	samengesteld	om	u	te	ontzorgen	in	een	toch	
al	drukke	tijd	bij	de	aankoop	van	een	nieuwe	woning.

Bij	de	aankoop	van	een	woning	krijgt	u	een	kopers-
begeleider	toegewezen,	die	verantwoordelijk	is	voor	
alle	communicatie	tussen	u	en	de	onderaannemers	
die	participeren	in	ons	Woonklaarpakket.	Hier	kunt	
u	vanaf	het	eerste	moment	terecht	met	al	uw	vragen	
over	het	Woonklaarpakket,	zodat	uw	droomwoning	
gerealiseerd	kan	worden.	Wanneer	het	standaard-
pakket	niet	volledig	aansluit	bij	uw	wensen,
inventariseert	de	kopersbegeleider	uw	woonwensen	
zorgvuldig	en	denkt	graag	met	u	mee	om	tot	het
beoogde	resultaat	te	komen.

15 Floris	(kopersbegeleider)



Woonklaarpakket

Het	Woonklaarpakket	bestaat	uit	de	volgende
keuzemogelijkheden:

			•			Erfafscheidingen	en	poorten
			•			Bestrating
			•			Tuinaanleg
			•			Overkappingen,	pergola’s,	speeltoestellen
								en	vlonders
			•			Rolluiken,	screens	en	insectenwering
			•			PVC,	laminaat,	parket	en	tegelvloeren
			•			Keukens
			•			Verfwerk,	stucwerk,	renovliesbehang
			•			Verhuisservice	

16Floris	(kopersbegeleider)
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Peil van de woning
Het	peil	-P-,	van	waaruit	alle	hoogten	en	diepten	
worden	gemeten,	komt	overeen	met	de	bovenkant	
van	de	begane	grondvloer.	De	juiste	maat	wordt
bepaald	in	overleg	met	Bouw-	en	Woningtoezicht	
van	de	gemeente	Weert.	

Grondwerk
Er	worden	de	nodige	grondwerken	uitgevoerd	voor	
funderingen	en	leidingen.	De	tuinen	worden	afge-
werkt	met	de	grond	die	op	het	terrein	aanwezig	
is.	Hoogteverschillen	in	de	voortuin	c.q.	achtertuin	
worden	opgevangen	door	middel	van	taluds.	Niet	op	
de	tekening	aangegeven	taluds	zijn	niet	uitgesloten.	

Rioleringswerken 
De	aanleg-	en	aansluitkosten	van	de	riolering	zijn	in	
de	koop-/aanneemsom	begrepen.	De	buitenriolering	
wordt	uitgevoerd	in	PVC,	Komokeur.	Er	wordt	een	
gescheiden	rioleringssysteem	toegepast.
Het	regenwater	wordt	geïnfiltreerd	op	eigen	terrein.

Fundering
De	fundering	van	de	woning	wordt	uitgevoerd
conform	het	funderingsadvies	van	de	constructeur.	

Metselwerken 
		●				De	buitengevel	bestaat	uit	gevelsteen	metselwerk.	
		●				De	binnenspouwbladen	van	de	woning	worden
									uitgevoerd	in	kalkzandsteen.	

		●				De	dragende	muren	van	het	binnenmetselwerk	
									worden	uitgevoerd	in	kalkzandsteen.	
		●				De	niet	dragende	muren	worden	uitgevoerd	in
									gipsblokken	of	gasbeton	elementen.	

Tegelwerken
		●				De	wanden	van	het	toilet	en	de	badkamer	worden
									afgewerkt	met	wandtegels,	afmeting	150x200	mm.
		●				De	vloeren	van	het	toilet	en	de	badkamer
									worden	afgewerkt	met	vloertegels,	afmeting	
									300x300	mm.	

Kozijnen
		●				Buitenkozijnen:	voor-	en	achterdeur	is	uitge-
									voerd	in	hout	bij	de	twee-onder-een-kap
									woningen	en	in	kunststof	bij	de	levensloop-
									bestendige	woningen,	overige	buitenkozijnen	
									worden	uitgevoerd	in	kunststof.
		●				Raamkozijnen:	alle	overige	raamkozijnen
									worden	uitgevoerd	als	kunststof	kozijnen.	
		●				Binnenkozijnen:	de	binnenkozijnen	worden	
									uitgevoerd	als	stalen	montagekozijnen	met	
									bovenlicht.	

Trappen 
Voor	de	toegang	van	de	eerste	en	tweede
verdieping	wordt	een	dichte,	fabrieksmatig	wit	
gegronde	vurenhouten	trap	geplaatst.	Langs	deze	
trappen	wordt	aan	de	muurzijde	een	hardhouten	
muurleuning	gemonteerd.
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Daken
		●				De	schuine	dakconstructie	van	de	twee-onder-	
									een-kap	woningen	bestaat	uit	dakpannen.	
		●				De	dakconstructie	van	de	garage	is	uitgevoerd	in	
									een	houten	balklaag.

Afwerking 
		●				De	vloeren	van	de	woning	worden	afgewerkt	met
									een	cementdekvloer.	
		●				De	wanden	van	de	woning	worden	behangklaar
									afgewerkt,	met	uitzondering	van	de	betegelde	
									wanden	en	de	wanden	van	de	meterkast,
									trapkast	en	zolder.	
		●				De	wanden	boven	het	tegelwerk	van	het	toilet	
									worden	afgewerkt	met	structuurspuitwerk.	
		●				De	wanden	van	de	badkamer	worden	afgewerkt	
									met	tegels	plafondhoog.
		●				De	betonplafonds	in	de	woning	worden	voorzien	
									van	structuurspuitwerk.	

Ventilatie
De	woning	wordt	voorzien	van	een	mechanisch
ventilatiesysteem	met	warmteterugwinning.	Verse	
buitenlucht	wordt	naar	binnen	gebracht	en	vervuilde	
binnenlucht	wordt	naar	buiten	afgevoerd.	De	warmte	
van	de	afgevoerde	lucht	wordt	afgegeven	aan	de	nog	
verse,	nog	niet	opgewarmde	lucht.
Met	een	schakelaar	is	het	systeem	in	verschillende	
standen	te	zetten.

Een woning
met zekerheid!



 
 

Keukeninrichting
Er	wordt	geen	keukeninrichting	aangebracht.

Waterinstallatie
Koudwater:	de	volgende	tappunten	worden
																						aangesloten:	
		●				Keuken:	aanrecht	(afgedopt),	vaatwasser	(afgedopt)
		●				Toilet:	closet	en	fontein
		●				Badkamer:	douche-	en	wastafelcombinatie,	closet
		●				Twee-onder-een-kap	woning,	zolderruimte:	
									aansluitpunt	warmtepomp,	aansluitpunt
									wasmachine
Warmwater:	de	volgende	tappunten	worden
																							aangesloten:
		●				Keuken:	aanrecht	(afgedopt)
		●				Badkamer:	douche-	en	wastafelcombinatie

Zonnepanelen
De	woning	wordt	voorzien	van	zonnepanelen
zodat	wordt	voldaan	aan	de	omgevingsvergunning.

Verwarmingsinstallatie
De	centrale	verwarmingsinstallatie	wordt	uitgevoerd	
als	lage	temperatuur	vloerverwarming	op	de	begane	
grond	en	op	de	verdieping.
In	de	badkamer	wordt	een	elektrische	Dimplex
kachel	gehangen.
De	binnen	installatie	van	de	twee-onder-een-kap
woningen	zal	worden	aangesloten	op	een	lucht-
water	warmtepompinstallatie.	Deze	zet	de	buiten-
lucht	op	een	energiezuinige	manier	om	in	warm	

water.	Het	is	een	milieuvriendelijk	alternatief	voor	
de	traditionele	verwarmingsketel.	De	lucht-water	
warmtepomp	heeft	een	binnen	unit	op	zolder	en	
een	buitenunit	op	het	plat	dak	van	de	garage.

Naast	dat	de	woning	energiezuinig	is	en	voldoet	aan	
de	laatst	gestelde	milieueisen	(BENG	normering),	
zorgt	deze	ook	voor	topkoeling	via	de	warmtepomp.

De	temperatuurregeling	vindt	plaats	door	middel	
van	een	kamerthermostaat	in	de	woonkamer.
Onderstaande	temperaturen	kunnen	worden
gehandhaafd	bij	gelijktijdige	verwarming	van	alle
te	verwarmen	ruimten:	
		●				Woonkamer	 	 	 22	°C
		●				Verkeersruimte	en	toiletten	 18	°C
		●				Keuken	 	 	 	 22	°C
		●				(Buiten)berging	 	 	 15	°C
		●				Slaapkamers	 	 	 22	°C
		●				Badkamer	 	 	 	 22	°C

Overig
		●				De	woningen	worden	gebouwd	onder
									Woningborg	garantie.
		●				Aan	deze	brochure	kunnen	geen	rechten
									worden	ontleend.
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