postweide
woudrichem
WATT een weelde

5

Nul-op-de-Meterwoningen
4 twee-onder-eenkapwoningen
1 vrijstaande woning

inhoud

welkom

04

Dat is nog eens leven

Woudrichem
In en om Woudrichem

06

Het plan
Postweide

08

Nul-op-de-Meterwoningen
Wek zelf net zoveel energie
op als je verbruikt

10

26
Het fijne van
nieuwbouw

Woningtypes

28
Kopersbegeleiding

Het plan in beeld

Persoonlijke begeleiding.
Van aankoop tot oplevering

12

29
Aankoop checklist

Type A
1 vrijstaande woning
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Type B

Op een van de laatste plekjes in de gewilde, statige
wijk de Postweide in Woudrichem realiseren we vijf
Nul-op-de-Meterwoningen (NOM). Of WATT-woningen
zoals wij ze noemen. Alle energie die je verbruikt, wek
je hier zelf op. Bij gemiddeld gebruik heb je daardoor
geen energierekening meer. En de woningen liggen
ook nog eens prachtig. Aan de achterkant woon je er
helemaal vrij. De uitgestrekte uiterwaarden van het
Land van Altena zijn namelijk je achterbuur. Bovendien
heb je in de Postweide een riante, zonnige tuin aan het
water. Als je wilt, compleet met een eigen steigertje.
Dat is nog eens leven.

Zo weet je zeker dat je niets
vergeet en wordt het straks
heerlijk thuiskomen in
de Postweide

30
Bouwlinie
Vastgoedprofessionals
met een sociaal hart

2 twee-onder-een-kapwoningen

20

Type C
2 twee-onder-een-kapwoningen

Algemeen
Deze brochure is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Schrijffouten
en wijzigingen voorbehouden. Aan de artist
impressie en sfeerplattegronden kunnen
geen rechten ontleent worden.
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in en om
Woudrichem

Water, groen en historie
om de hoek
Ook de omgeving van Woudrichem is de moeite waard.

Goed toeven

Een tochtje met het voetpondje naar Slot Loevestein is

De wijk de Postweide grenst aan het centrum van

door de welbespraakte schipper een attractie op zich.

Woudrichem. Voor al je dagelijkse boodschappen kun je

Daarnaast kun je er heerlijk wandelen en fietsen over de

dus vlakbij terecht. Er zitten zelfs een bibliotheek en een

dijken en door de uiterwaarden van het Land van Altena.

apotheek in de buurt. Ben je op zoek naar sfeer, dan loop

Ook een goed idee: genieten van de zomerzon op een

je iets verderop naar de schilderachtige, historische

strandje aan de Waal.

vestingstad met zijn gezellige restaurantjes en leuke
winkeltjes. Op een terrasje in de eeuwenoude haven is
het hier op mooie dagen goed toeven.

Zo de stad uit
In de Postweide woon je aan de rand van Woudrichem.
Daardoor ben je in een mum van tijd de stad uit. Via de
A27 en de A15 ben je zo in steden als Breda, Utrecht of
Rotterdam. En naar het mooie Gorinchem kun je ook
met het pondje.

A15

A15

Gorinchem
Dalem
Boven Merwede

Waal

Sleeuwijk

Oudendijk

Woudrichem

Slot Loevestein

Postweide
A27

Woudrichem

Rijswijk

Giessen
Uppel

Uitwijk
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het plan

De vijf hoogwaardig afgewerkte woningen die we gaan realiseren komen
helemaal aan de zuidrand van Woudrichem te liggen. Enkel het water en
een weg scheiden ze van de uitgebreide landerijen van het Land van Altena.
Zowel de vrijstaande woning als de vier twee-onder-een kapwoningen bieden
voor heerlijk samen alle ruimte. Zowel binnen als buiten.

Energieneutraal wonen

Heerlijk buiten

Bovendien woon je hier energieneutraal en gasloos.

Elk van de woningen heeft een enorme tuin op het

We rusten de woningen namelijk uit met zonnepanelen

zonnige zuidwesten, grenzend aan het water en helemaal

op het dak, een warmtepomp en een warmteterugwin-

vrij gelegen. Als je wilt kun je er je eigen steigertje laten

installatie. De prijs van de woningen valt daardoor wat

bouwen. Parkeren doe je bij deze woningen gewoon voor

hoger uit, maar ze zijn zo wel meteen klaar voor de

de deur: op je eigen oprit of in de garage.

Postweide

toekomst. Je hoeft je woning over een aantal jaar immers
niet meer gasloos te maken. Bovendien profiteer je met
een Nul-op-de-Meterwoning van aantrekkelijke hypotheekvoorwaarden. Vraag hiernaar bij je financieel adviseur.

Ravelijn

1

2

4
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Type A
Vrijstaande woning
kavelnr 1

5

Type B
Twee-onder-eenkapwoning
kavelnr 2 en 4
Ravelijn

Type C
Twee-onder-eenkapwoning
kavelnr 3 en 5
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nul-op-de-meterwoningen

Wek zelf net zoveel
energie op
als je verbruikt

WATT voor woning?
Alle woningen die we in de Postweide bouwen
zijn WATT-woningen. Ze kunnen net zoveel
energie opwekken als je verbruikt. Bij gemiddeld

De overheid heeft bepaald dat alle nieuwbouwwoningen eind 2020 zo goed
als energieneutraal moeten zijn. Enerzijds omdat fossiele brandstoffen, zoals
aardgas, in de toekomst schaarser en duurder worden. Anderzijds omdat onze
CO2-uitstoot hierdoor fors wordt teruggedrongen. En dat is belangrijk voor het
behoud van een gezonde leefomgeving. Daarom investeert Bouwlinie nu al in
duurzame woningen. Het summum op dat vlak zijn Nul-op-de-Meterwoningen
(NOM). Of, zoals wij ze noemen: WATT-woningen.

gebruik heb je met zo’n woning dus geen energiekosten meer. Wat er in een WATT-woning dan
precies anders is dan in een standaard woning?

• Je hebt geen gasaansluiting. Verwarmen en
koken doe je op elektriciteit.

Op termijn voordeliger
Al deze voorzieningen kosten extra geld. Dat bedrag is
verwerkt in de koopsom. Toch ben je met een NOM-woning
uiteindelijk voordeliger uit. Dat komt omdat je geen of
nagenoeg geen energiekosten meer betaalt.

• Voor warm water, verwarmen en koelen
heb je een warmtepomp.
• Zonnepanelen zorgen voor de energie
die je nodig hebt.
• Een warmteterugwininstallatie zorgt ervoor
dat de woning zeer efficiënt en zuinig wordt
geventileerd. Bovendien wordt warm water
en lucht hergebruikt.

Hoe het werkt
Bij een NOM-woning van Bouwlinie, een zogenaamde
WATT-woning, krijg je de garantie dat hij 10 jaar lang een

• De woning is zeer hoogwaardig geïsoleerd
en is nagenoeg luchtdicht.
• De huizen hebben standaard lage temperatuur
vloerverwarming.

vastgestelde hoeveelheid energie opwekt. Een voorwaarde
voor deze garantie is dat alle installaties goed werken.
Om dit te monitoren wordt de apparatuur uitgelezen. Als
bewoner krijg je inzicht in de gegevens, zodat je zelf kunt
bijhouden of je binnen je energiebundel blijft. Verbruik je
op jaarbasis meer dan je bundel, dan moet je bijbetalen.
Maar als je een beetje oplet is dat niet nodig. Dan heb je
zelfs kans dat je geld terugkrijgt van je energieleverancier.
Die energieleverancier kies je overigens zelf en je blijft ook
aangesloten op het elektriciteitsnet. Zo zorgen we ervoor
dat je nooit zonder stroom komt te zitten. Ook als je een
keer niet genoeg energie van je zonnepanelen hebt.
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het plan in beeld

woningtypes

www.bouwlinie.nl/postweide
Type A

10

Type B

Type C

Type B

Type C

11

vrijstaande woning

Optioneel: kies voor
een uitbouw van 1,2 of
2,4 meter en vervang
de tuindeur door
dubbele tuindeuren

4

3

5

Ravelijn

kavelnr 1 begane grond

Op de eerste verdieping heb je twee grote
slaapkamers en één kleinere. We hebben een stelpost
opgenomen voor de badkamer en toilet, hierdoor kan
je zelf kiezen wat je wilt. De kopersbegeleider zal je
hier straks voldoende in begeleiden.

Linkerzijgevel

Voorgevel

De grote tuin ligt op het zuidwesten en loopt aan de
zijkant van het huis door. Je geniet hier bijna heel
de dag volop van de zon. Parkeren kan je bij deze
woning op je eigen oprit of in de garage.
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Rechterzijgevel

2930

De ruime open zolder bereik je via een vaste trap.
Je kunt deze als opslagruimte gebruiken of in de
toekomst zelf een extra kamer creëren. De zolder
heeft standaard een raam aan de voor- en de
achterzijde.

vrijstaande woning

kavelnr 1

2

Achtergevel

3120

2170
5290

Genieten Deze woning heeft de grootste tuin.

schaal 1:60

1

10920

Ravelijn

Deze woning ligt op de hoek van het perceel. Je kijkt
er door de erker aan de zijgevel uit op het water. Hij
heeft de grootste tuin van alle woningen in dit project.
Bovendien is dit de enige woning van deze serie met
een erker. Een sfeervol detail dat, samen met de
nagenoeg kamerhoge ramen voor- en achter, zorgt
voor een zee aan licht in de grote living. De living gaat
over in een ruime open keuken, die ruimtelijk genoeg
is om er een mooie woonkeuken van te maken.

type A

3790

5820

A

type

2900
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kavelnr 1 eerste verdieping

3100

14

type A
10920

2330
4490

5290

Heel ruim De woningen in de Postweide zijn groots opgezet en bieden daardoor veel ruimte.

Duurzaam Alle woningen zijn energieneutraal.

schaal 1:60

schaal 1:60

2860

vrijstaande woning

vrijstaande woning

3630

5290

3240

10920

type A

5560

3880

kavelnr 1 zolder

2120

15

Optioneel: kies voor
een uitbouw van 1,2 of
2,4 meter en vervang
de tuindeur door
dubbele tuindeuren

B
Via de hal, met separaat toilet, kun je naar de
eerste verdieping. Hier vind je drie slaapkamers
(twee grote en een kleinere) en een badkamer waar
we een stelpost voor opgenomen hebben.
Hierdoor kan je deze zelf uitkiezen in overleg met
de kopersbegeleider.

Ravelijn

De tuin ligt, net als bij de andere woningen, op het
zonnige zuidwesten. Parkeren kun je ook bij dit type
op je eigen oprit of in de garage.

2930

De open zolder is te bereiken via een vaste trap.
Je hebt hier een raam aan de voor- en achterkant.
Als je wilt kan je er in de toekomst zelf nog een kamer
van maken bijvoorbeeld.

2170

3120
5290
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Zijgevel

Voorgevel

Achtergevel

Genieten Dankzij de kamerhoge ramen aan voor- en achterkant is deze woning heerlijk licht.

twee-onder-een-kapwoning

5

schaal 1:60

kavelnr 2 en 4

4

3

10920

2

1270

1

2670

Ravelijn

Dit type is qua indeling en woonoppervlak nagenoeg
gelijk aan de vrijstaande woning. Dankzij de
kamerhoge ramen aan de voor- en achterkant is hij
heerlijk licht. In de open keuken heeft zelfs een echte
kookfanaat alle ruimte.

type B

3790

type

5820

2900

kavelnr 2 en 4 begane grond

twee-onder-eenkapwoning
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schaal 1:60

2330

Heel ruim De woningen in de Postweide zijn groots opgezet en bieden daardoor veel ruimte.

twee-onder-een-kapwoning

5290

10920

3240

10920

type B

5560

type B

3880

kavelnr 2 en 4 eerste verdieping

kavelnr 2 en 4 zolder

2100

5290
2860
4490

Duurzaam Alle woningen zijn energieneutraal.

schaal 1:60

3630

twee-onder-een-kapwoning

3120
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Optioneel: kies voor
een uitbouw van 1,2 of
2,4 meter en vervang
de tuindeur door
dubbele tuindeuren

2900

type C

3490

5820

C

type

kavelnr 3 en 5 begane grond

twee-onder-eenkapwoning

Ravelijn

Via een vaste trap kom je vervolgens op de open
zolder. Door de gedraaide kap heb je hier een raam
aan de zijkant. Tot slot heb je ook bij deze woning
een mooie diepe tuin op het zonnige zuidwesten.
Parkeren kun je op je eigen oprit of in de garage.

twee-onder-een-kapwoning

De hal beneden heeft een separaat toilet. Hier kun je
via de trap naar boven. Daar vind je drie slaapkamers.
De grootste aan de voorkant van het huis en twee
kleinere aan de achterzijde. Vanuit deze slaapkamers
kijk je uit over de uiterwaarden. We hebben een
stelpost opgenomen voor de badkamer en toilet,
hierdoor kan je zelf kiezen wat je wilt. De kopersbegeleider zal je hier straks voldoende in begeleiden.

2670

5

3120

2170
5290
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Voorgevel

Zijgevel

Achtergevel

Genieten Dankzij de kamerhoge ramen aan voor- en achterkant is deze woning heerlijk licht.

schaal 1:60

kavelnr 3 en 5

4

3

1270

2

2230

1

9920

Ravelijn

Type C is qua indeling gelijk aan de andere woningen
maar door de verspringende voorgevel is het
woonoppervlak iets beperkter. De open keuken is
bijvoorbeeld iets minder diep. Dat neemt niet weg dat
ook deze woning nog volop leefruimte biedt.
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schaal 1:60

2860
5290

Heel ruim De woningen in de Postweide zijn groots opgezet en bieden daardoor veel ruimte.

schaal 1:60

twee-onder-een-kapwoning

2970

4630

twee-onder-een-kapwoning

7531

3240

9920

type C

5220

type C

3540

kavelnr 3 en 5 eerste verdieping

2100

kavelnr 3 en 5 zolder

3120

2330
5290

Duurzaam Alle woningen zijn energieneutraal.
23

historische vestingstad
Woudrichem

Ben je op zoek naar sfeer,
dan loop je iets verderop
naar de schilderachtige,
historische vestingstad.
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jij als eerste
bewoner...

Alles is nieuw

Rustiger

Financieel voordeliger

Jij bent de eerste bewoner. Jouw huis

Een nieuwbouwhuis is vaak veel beter

Een nieuwbouwhuis koop je vrij op

is helemaal klaar. Eindelijk kun je ervan

geïsoleerd dan een oud huis. Daardoor

naam. Je betaalt dus geen overdrachts-

gaan genieten! Alles is nieuw, fris en

is het binnen niet alleen comfortabeler,

belasting en kosten koper zoals bij

mooi. En alles doet het. Bovendien heb

maar ook stiller. Je kan er dus heerlijk

aankoop van een bestaand huis.

je op veel zaken nog garantie.

van je rust genieten, ook als de buurman

Bovendien is de waarde van een

Onderhoudskosten heb je de eerste

piano speelt.

nieuwbouwhuis al snel hoger dan

vijf jaar dan ook nauwelijks.

Duurzamer

je hypotheek.

Veiliger
De huizen in de Postweide worden

Snel contact

Nieuwbouwhuizen zijn duurzamer

standaard uitgerust met een rookalarm

Omdat iedereen nieuw is in een

omdat ze het milieu minder belasten en

en met modern, inbraakwerend hang-

nieuwbouwwijk maken mensen vaak

minder CO2 uitstoten. De nieuwbouw-

en sluitwerk. Ze voldoen daarmee aan

snel contact met elkaar. Het schept

woningen in de Postweide zijn zelfs

de laatste veiligheidseisen.

een band.

Alles naar jouw smaak
Bij een oud huis is het vaak eindeloos

Nieuwbouw in een
bestaande omgeving

Doordat nieuwbouwhuizen duurzamer

breken en verbouwen om het helemaal

Nieuwbouw ligt vaak in een voormalig

zijn ben je jaarlijks honderden euro’s

naar je smaak te krijgen, terwijl we jouw

weiland, een wijk is soms pas na jaren

minder kwijt aan energiekosten. Een

huis in de Postweide aangepast aan

klaar. In de Postweide is dit anders.

mooi bedrag om een keer iets leuks

jouw smaak en voorkeuren opleveren.

Deze 5 WATT-woningen worden gerea-

van te gaan doen.

Met de badkamer en keuken van jouw

liseerd op een van de laatste stukjes in

keuze. En een uitbouw als je wilt. De

de populaire wijk de Postweide.

nog duurzamer en zijn nul op de meter!

Energiezuiniger

het fijne van
nieuwbouw

Comfortabeler

inrichting van je tuin bepaal je ook nog
eens helemaal zelf. De plattegronden

Oude huizen zijn in de winter vaak niet

zijn geoptimaliseerd voor het nul op de

warm te krijgen en in de zomer juist

meter concept, hierdoor zijn er geen

niet koel. Met een huis in de Postweide

plattegrondwijzigingen mogelijk.

heb je hier geen last van. De daken,
muren, gevels en ramen zijn immers
goed geïsoleerd. Daarnaast hebben
alle huizen vloerverwarming. Hierdoor
is het altijd aangenaam in huis. Zomer,
winter, herfst of lente.
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Zo weet je zeker dat je niets
vergeet en wordt het straks
heerlijk thuiskomen.

persoonlijke
begeleiding;
van aankoop
tot oplevering
check

check

Er zijn verschillende websites waarop

Bij nieuwbouw teken je niet alleen

Een afspraak voor
overdracht maken

je kan berekenen hoeveel je ongeveer

een koopcontract, maar ook een

Na het regelen van de financiering

kunt lenen en welke maandlasten

aanneemovereenkomst. In de koop-/

en het bericht van ons waarin we

daarbij horen. Op www.eigenhuis.nl

aannemingsovereenkomst staan alle

de overdracht bevestigen, stuurt

bijvoorbeeld. Wil je zekerheid? Ga dan

rechten en plichten van de aannnemer

de notaris een uitnodiging voor het

naar een financieel adviseur. In dit

en die van jezelf. Je koopt hiermee een

moment van overdracht (notarieel

stadium heb je aan een inschatting

stuk grond en je geeft de aannemer

transport). De overdracht zelf vindt

vaak echter al genoeg.

opdracht om daar een huis op te

plaats bij de notaris.

Je budget bepalen

Bij Bouwlinie begrijpen we maar al te goed
dat het kopen van een nieuwbouwhuis leuk
maar ook spannend is. Er staat immers
nog niets en belangrijke beslissingen moet
je nemen aan de hand van tekeningen en
schetsen. Daarom kan je bij ons rekenen
op een deskundige, vaste begeleider. Van
aankoop tot oplevering. Iemand die het
klappen van de zweep kent en je precies
uitlegt wat je kunt verwachten. Die je op
de hoogte houdt van de voortgang van de
bouw en met je meedenkt over de indeling
en uitvoering van jouw huis. Iemand die
eventuele meerkosten van jouw wensen
voor je op een rij zet en bovendien een
duidelijke tekening regelt als dat handig is.

aankoop
checklist

De koopakte tekenen

check

bouwen. Jouw makelaar kan de akte
check

Contact opnemen met
de projectmakelaar
De makelaar kan jouw eerste vragen

voor je opmaken. Na het tekenen van

De vorderingen volgen

nog bedenktijd om op je beslissing

Het kopen van een nieuwbouwhuis

terug te komen.

is niet niks. Dit begrijpen we bij

beantwoorden en heeft de nodige
informatie voorhanden. Van

Bouwlinie. Daarom organiseren
check

specificaties en optielijsten. Een

De financiering
regelen

knoop doorhakken wordt zo een stuk

Je kan het beste bij verschillende

gemakkelijker.

hypotheekverstrekkers een offerte

plattegronden tot technische

je regelmatig informatie over de
voortgang in de bouw.
check

je hierbij helpen. In eerste instantie
krijg je dan een aanbod. Daarin

Voor de oplevering nodigen we je uit

staan de afgesproken rente, de

voor de zogenaamde voorschouw.

Bij Bouwlinie bieden we je diverse

hypotheeksom en welke stukken je

Je krijgt dan al een goed idee van

opties om je huis aan jouw wensen

moet aanleveren. Na het ondertekenen

het eindresultaat en kunt eventuele

aan te passen. Zo is een uitbouw

en inleveren van dit voorstel ontvang

verbeterpunten aangeven. Op basis

achter mogelijk, maar ook extra

je de bindende offerte. Als je deze

daarvan kunnen wij ervoor zorgen dat

lichtpunten. In de aankoopmap die je

ondertekent kan je ervan uitgaan

jouw nieuwe thuis uiteindelijk helemaal

van je makelaar ontvangt staan alle

dat alles goedgekeurd is en gaan de

in orde wordt opgeleverd.

opties op een rij. In overleg met je

stukken naar de notaris.

check

Je huis aanpassen
aan je wensen

Bij Bouwlinie
begrijpen we maar
al te goed dat het
kopen van een
nieuwbouwhuis
leuk, maar ook
spannend is.

we periodiek kijkdagen en ontvang

Naar de
voorschouw gaan

opvragen. Een financieel adviseur kan

Zo zorgen we er bij Bouwlinie voor dat je de
weg naar jouw nieuwe huis met een gerust
hart kunt bewandelen.

check

de overeenkomst heb je bij Bouwlinie

kopersbegeleider van de aannemer zijn

check
Let op!

De sleutels in
ontvangst nemen

Als je een nieuwbouwhuis koopt

De sleuteloverdracht is het moment

kan je tijdelijk voor dubbele lasten

van de echte oplevering. Vanaf

komen te staan. Tijdens de bouw

dit moment moet je het huis ook

betaal je namelijk gedeeltes van de

verzekeren, want schade aan het huis

koopsom. Er zijn echter speciale

komt vanaf dit moment voor je eigen

overbruggingsmogelijkheden. Laat je

rekening. Maar bovenal is dit natuurlijk

hier door je hypotheekadviseur over

het moment waarop je van jouw

informeren.

nieuwe thuis kunt gaan genieten.

tegen een meerprijs echter ook andere
aanpassingen mogelijk.

Victor van Tienhoven, Bouwlinie
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bouwlinie

Zorgen voor
nieuwbouw waarin
je je thuis voelt
Bouwlinie bestaat uit een team dat bij

Onze vastgoedprofessionals combineren

elkaar meer dan 100 jaar ervaring heeft

hun kennis en ervaring met een sociaal

in de bouw. De Bommelerwaard is ons

hart. Betrokken en enthousiast zorgen

thuis. Daardoor kennen we deze regio

we bij Bouwlinie voor nieuwbouw waarin

als onze broekzak. Het gebied, zijn

je je thuis voelt. We werken hiervoor

sterktes en zwaktes én de mensen die er

samen met een netwerk van partners uit

wonen. Want mensen hebben voor ons

de r egio. Enthousiast en bevlogen zetten

altijd centraal gestaan. En dat blijft zo!

we onze schouders onder zelfs de meest
vernieuwende initiatieven.

Mooie huizen en gemixte wijken

Als creatieve doorpakkers zijn we

ontwikkelen waar mensen zichzelf

denkers in mogelijkheden en niet in

thuisvoelen en elkaar kennen. Dat is waar

onmogelijkheden. Ondertussen vinden

Bouwlinie naar streeft. Een kernwaarde

we het belangrijk dat je van ons op aan

die is overgebleven uit de tijd dat we

kunt. Vanaf onze eerste kennismaking

onderdeel uitmaakten van woning-

tot ver na de oplevering. Daarom doen

corporatie Woonlinie. En een kernwaarde

we wat we beloven. Zo maken we van

die we blijven naleven, ook nu we

jou als klant immers een ambassadeur,

zelfstandig actief zijn als ontwikkelaar

die enthousiast over ons vertelt. Betere

van nieuwbouwprojecten.

reclame kunnen we niet krijgen.

doen wat we beloven, Bouwlinie
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Onze vastgoedprofessionals
combineren hun kennis en ervaring
met een sociaal hart. Betrokken en
enthousiast zorgen we bij Bouwlinie
voor nieuwbouw waarin je je thuis
voelt.
Thorbeckestraat 1
5301 NC Zaltbommel
T 088 520 4000

Wil je wonen in de Postweide?
Neem dan contact op met:
De Makelaars van Altena
Burg. van der Lelystraat 16a
4285 BL Woudrichem
T 0183 307 040
www.demakelaarsvanaltena.nl
Inschrijven bij de gemeente vereist
Wie in Woudrichem in aanmerking
wil komen voor een nieuwbouw
koopwoning moet ingeschreven
staan op de nieuwbouwwachtlijst
van de gemeente Woudrichem.

