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Acht riante villa’s in het beekdal



3

kijken ernaar uit om samen met u een van de acht 
geplande luxe villa’s als een maatpak uit te werken 
tot de woning die u zelf had willen bouwen. Alles 
draait bij ons om het huis dat u voor ogen hebt. 
Binnen de basisontwerpen is flexibiliteit het sleutel-
woord; u kunt de indeling en de afwerking volledig 
laten aanpassen aan uw persoonlijke leefstijl. 

Achter het Zwanenwater in Leusden: acht hoog-
waardige ontwerpen op een toplocatie, ontwor-
pen door Mariska Jagt of Marcel Wolterinck en 
gebouwd door de vakmensen van Bouwbedrijf 
Aalten. En u? U wordt begeleid en ontzorgd door 
Habitoo. Zo komt uw gedroomde woning ineens 
binnen handbereik. 

Wij verwelkomen u graag voor een nadere kennis-
making. 

 

Maurits van Hoogevest
Algemeen directeur
Habitoo bv

Een huis bouwen naar uw eigen wensen en 
inzichten: daar komt veel bij kijken. Van de 
grondaankoop, de architectenkeuze en 

welstandscommissie tot en met de bouw zelf, 
met duizend details om aan te denken. Het is een 
uitdagend en voor velen ook stressvol traject. Pas 
als het huis klaar is, weet je hoe het echt moet.
Wie geen tijd of geen zin heeft in zo’n intensieve 
periode als particuliere opdrachtgever, is in Neder-
land aangewezen op een bestaand bouwplan.  
Dan heeft u minder zorgen, maar ook minder  
keuze en vrijheid.

Wilt u bij voorkeur zelf bouwen, maar niet de stress 
hebben van alles wat erbij komt kijken? Dan kunt 
u eens met Habitoo gaan praten. Habitoo legt zich 
toe op exclusieve, kleinschalige projecten waar 
de koper weer echt opdrachtgever is. Nieuwbouw 
op maat, noemen we dat. Samen met architecten 
van naam werkt u een riant basisontwerp uit tot uw 
eigen droomhuis. Staan de indeling en afwerking 
eenmaal vast, dan zorgt Habitoo voor de aan- 
sturing en de begeleiding van het gehele bouw- 
proces. Tot en met de oplevering blijft u van moment 
tot moment op de hoogte als u dat wilt, en hoeft u 
niet bang te zijn dat u iets over het hoofd ziet. 

Hartelijk welkom bij Achter het Zwanenwater, een 
uniek project bij het mooie dorp Leusden. Wij 

Achter het ZwAnenwAter | Leusden 

Exclusief bouwen zonder zorgen

Achter het ZwAnenwAter

•	 	Nieuwbouw	met	alle	ruimte	voor	uw	wensen		

en	ideeën

•	Begeleiding	door	Habitoo

•	 	Basisontwerpen	van	Mariska	Jagt	of		

Marcel	Wolterinck

•	Woonoppervlaktes	162	tot	251	m2

Samen met u ontwikkelen we een van de acht geplande luxe villa’s 
als een maatpak uit tot de woning die u zelf  had willen bouwen
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Achter het ZwAnenwAter

•	Kaveloppervlaktes	661-886	m2

•	Wonen	in	het	groen

•	 Vlakbij	historische	buitenplaatsen

•	Nabij	historische	binnenstad	Amersfoort

•	Uitstekend	bereikbaar

Het Zwanenwater, dat is de schitterende  
waterpartij achter buitenplaats De Heiligen-
berg (1815) tussen Leusden en Amersfoort. 

Het huidige negentiende-eeuwse landhuis staat 
op een bijzondere, historische plek. Hier in het 
overgangsgebied tussen de Gelderse Vallei en de 
Utrechtse Heuvelrug, werd rond het jaar 995 het 
kleine Benedictijner klooster van St. Maria en  
St. Martinus gesticht, het op één na oudste klooster 
boven de rivieren. Eeuwen later kwam dit gebied tot 
bloei onder invloed van onder meer de tabaksteelt. 
De tabaksschuren in de buurt van De Heiligenberg 
stammen overwegend uit de zeventiende eeuw. 

In het groene gebied ten oosten van het Zwanen-
water, op amper een steenworp afstand van het 
landgoed, is ruimte beschikbaar voor de bouw van 
acht unieke villa’s. Project Achter het Zwanenwater 
staat voor wonen in het groen, te midden van his-
torische landgoederen (Heiligenberg en Lockhorst) 
en op tien minuten fietsen van de fraaie binnenstad 
van Amersfoort. De locatie ligt zeer centraal in 
Midden-Nederland, is uitstekend bereikbaar en 
heeft toch alle voordelen van landelijk wonen. 

Habitoo realiseert aan de oostkant van de Ursuline- 
weg acht méér-dan-royale maatwerkvilla’s met 

woonoppervlaktes tot ruim 250 m2 en opvallend 
veel buitenruimte. Vier villa’s worden ontworpen 
door Mariska Jagt (Studio Mariska Jagt) en vier 
door Marcel Wolterinck (Wolterinck | Designing 
your world). Twee topontwerpers staan tot uw 
beschikking bij het verder invullen van een van 

hun basisontwerpen. De basisontwerpen passen 
met hun historische verwijzingen perfect in het 
landschap. Als finishing touch zal de gemeente na 
de oplevering de Ursulineweg ter plaatse van deze 
bouwpercelen opnieuw inrichten met gebakken 
klinkers.

Het Zwanenwater – een plek met historie  
en landschappelijk schoon

Over de LOcAtie

Project Achter het Zwanenwater staat voor wonen in het groen, te midden van 
historische landgoederen en dicht bij de fraaie binnenstad van Amersfoort

LOcAties

Perceel	A:	StUdio	MAriSKA	JAgt

Perceel	B:	WolteriNcK	deSigN	StUdio

A

A

b

b

Omgeving

U kunt via deze link de locatie zien: https://goo.gl/maps/nxDgLPHgYSYZwDGTA



7

•	 	Uitstekend	scholenaanbod	in	leusden	en	Amersfoort	(basisonderwijs	

en	voortgezet	onderwijs,	tientallen	scholen	op	fietsafstand)

•	 	diverse	sportvoorzieningen	op	loop-	en	fietsafstand

•	 	Winkelcentra	en	natuur	op	enkele	minuten	fietsen

•	 	divers	en	exclusief	winkelaanbod	in	centrum	Amersfoort

•	 	Kunst	en	cultuur	onder	handbereik	(leusden,	Amersfoort,	Utrecht)

vOOrZieningen in de Omgeving

Scholen, sport, natuur, cultuur en winkels

verkAveLing
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: BoshuizenUrsulineweg

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 juni 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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viLLA’s vAn  
studiO mAriskA JAgt

•	 lichte,	open,	strakke	vormentaal

•	 	rustgevende	lijnvoering	en	verfijnde		

kleuren

•	 	exclusief	maatwerk	op	basis	van	uw		

persoonlijke	voorkeur

•	 	Hoogwaardige	afwerking	en		

materialisatie

•	 Percelen	van	661	tot	886	m2

•	 Woonoppervlaktes	van	218	tot	231	m2

Ruimte, geraffineerde luxe 
en strak lijnenspel

vier viLLA’s vAn studiO mAriskA JAgt

De wanden en plafonds zijn gestuukt en behang-
klaar. Als koper doet u er goed aan om posten te 
reserveren voor de afbouw van:
•	 Keuken;
•	 	Badkamer(s)	en	toiletten;	tegelwerk	en	sanitair	

van badkamer(s) en toilet(ten);  
•	 Vloerafwerking;
•	Wandafwerking;
•	 Tuininrichting.

Studio Mariska Jagt en Habitoo kunnen u bij de 
afbouw van deze onderdelen uiteraard adviseren, 
begeleiden en indien gewenst volledig ontzorgen. 

gen van Mariska Jagt worden in nauwe samen-
spraak met de kopers precies naar hun wensen 
uitontwikkeld en uitgevoerd. De studio levert maat-
werk op het hoogste niveau. Mariska’s persoonlijke 
benadering, haar vakkennis en haar visie op wonen, 
werken en leven resulteren in een ontwerp dat pre-
cies uw smaak en persoonlijk leefstijl weerspiegelt.

Hetzelfde geldt voor de afwerking en de materia-
lisatie van uw woning, die staan voor ongekende 
kwaliteit en duurzaamheid. Ook in de afwerking 
is er alle ruimte voor uw persoonlijke invulling. De 
woningen van Mariska Jagt worden traditioneel ge-
bouwd, met hoogwaardige materialen en meer dan 
uitstekende isolatiewaarden. De energie-installatie 
is aardgasvrij en vrijwel energieneutraal; uw woning 
wordt onder meer voorzien van een luchtwarmte-
pomp en zonnepanelen. 

De vier villa’s van Mariska Jagt zijn direct te 
herkennen aan de lichte en tijdloze, strakke 
vormentaal. Die open ontwerpstijl is ook 

leidend in de interieurs, met veel licht, rustgevende 
lijnvoering en uiterst verfijnde kleuren. 

Studio Mariska Jagt is opgericht in 2010 en groeide 
in tien jaar tijd uit tot een gerenommeerd merk in 
binnen- en buitenland. Studio Mariska Jagt geldt 
als een van de topmerken op het gebied van luxe 
interieurarchitectuur en -ontwerp. Uniek is de 
manier waarop Mariska zich inleeft in de wensen, 
dromen en omstandigheden van haar opdracht-
gevers. Haar ontwerpen zijn altijd maatwerk en 
daarmee persoonlijk en exclusief.

De plattegronden die getoond worden in deze 
brochure dienen vooral ter inspiratie. Alle wonin- 

Mariska’s persoonlijke benadering, haar vakkennis en haar visie resulteren  
in een ontwerp dat precies uw smaak en persoonlijke leefstijl weerspiegelt
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wOningtype A1

AANZIcHT GEVEL STrAATZIJDE

AANZIcHT GEVEL AcHTErZIJDE

ACHTERGEVEL VOORGEVEL 
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wOningtype A1  |  pLAttegrOnden

De schetsontwerpen van alle woningtypen geven een goed beeld van de mogelijkheden en uitstraling. Binnen de ontwerpen is veel vrijheid 
mogelijk in de indeling van de plattegronden. U heeft de mogelijkheid om samen met de architect de plattegrond van uw dromen te rea- 
liseren. Deze plattegronden dienen ter inspiratie en zijn weergegeven op wisselende schaal. Belangrijke afmetingen zijn aangegeven in werkelijke 
maten. Deze zijn indicatief.

BEGANE GrOND EErSTE VErDIEPING VLIErING
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wOningtype A2

AANZIcHT GEVEL AcHTErZIJDE

AANZIcHT GEVEL STrAATZIJDE
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wOningtype A2  |  pLAttegrOnden

BEGANE GrOND ZOLDErEErSTE VErDIEPING
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wOningtype A3 wOningtype A3  |  pLAttegrOnden

BEGANE GrOND EErSTE VErDIEPING ZOLDEr
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wOningtype A4

AANZIcHT GEVEL AcHTErZIJDE
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wOningtype A4  |  pLAttegrOnden Optie 1

BEGANE GrOND EErSTE VErDIEPING VLIErING
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wOningtype A4  |  pLAttegrOnden Optie 2

BEGANE GrOND EErSTE VErDIEPING VLIErING
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vier viLLA’s vAn mArceL wOLterinck

De vier villa’s die Marcel Wolterinck ontwierp 
voor Achter het Zwanenwater dragen on- 
miskenbaar zijn signatuur. Lichtval, kleur-  

en materiaalgebruik zijn natuurlijk, aards en  
rustgevend tegelijk. De ruimtelijkheid van de  
ontwerpen is adembenemend.

Marcel Wolterinck werd beroemd als bloemist en 
decorateur, maar ontwikkelde zijn bedrijf in de 
loop der jaren tot een ambachtelijk ontwerpbureau 
voor de top van de markt. Interieurs, exterieurs en 
buitenruimtes zijn Wolterincks domein. Inmiddels 
bestaat het bedrijf uit meer dan 25 architecten, 
designers, stylisten en inkopers. In samenspraak 
met klanten levert Wolterinck kwaliteit op alle onder-
delen van het werk. Zo ook voor het project Achter 
het Zwanenwater. 

De getoonde plattegronden dienen vooral ter 
inspiratie. Wolterinck levert altijd maatwerk in de 
meest letterlijke zin van het woord. Samen met de 
ontwerpers bespreekt u uw wensen en mogelijk- 
heden, net zolang tot het ontwerp en de indeling 
van uw woning precies reflecteren wat u zoekt. In 
de getoonde ontwerpen is een maximum aan flexi-
biliteit ingeweven, zodat de uiteindelijke villa precies 
past bij uw smaak en persoonlijk leefstijl.

Afwerking en materialisatie zorgen voor een gevoel 
van ongekende kwaliteit en duurzaamheid. Ook hier 
is er weer alle ruimte voor uw persoonlijke invulling. 
De woningen worden traditioneel gebouwd, met 
hoogwaardige materialen en meer dan uitstekende 
isolatiewaarden. De energie-installatie is aardgasvrij 
en vrijwel energieneutraal; uw woning wordt onder 

meer voorzien van een luchtwarmtepomp en zonne- 
panelen. 

De wanden en plafonds zijn gestuukt en behang-
klaar. Als koper doet u er goed aan om posten te 
reserveren voor de afbouw van:
•	 Keuken;
•	 	Badkamer(s)	en	toiletten;	tegelwerk	en	sanitair	

van badkamer(s) en toilet(ten);
•	 Vloerafwerking;
•	Wandafwerking;
•	 Tuininrichting.

Ontwerper Wolterinck en ontwikkelaar Habitoo 
kunnen u bij de afbouw van deze onderdelen 
uiteraard adviseren, begeleiden en indien gewenst 
volledig ontzorgen.

Landelijk, ruimtelijk, luxe 
en aanraakbaar

viLLA’s vAn  

mArceL wOLterinck

•	 Subtiel	kleurenspel	van	aardse	tinten	

•	 	rustgevende	lijnvoering	en	verfijnde	

kleuren

•	 	Ambachtelijk	maatwerk	van	een		

topontwerper

•	 	Hoogwaardige	afwerking	en		

materialisatie

•	 Percelen	van	728	tot	852	m2

•	 Woonoppervlaktes	van	162	tot	251	m2

Marcel Wolterinck ontwikkelde zijn bedrijf  in de loop der jaren tot een van de 
beste ambachtelijke ontwerpbureaus voor interieur, exterieur en buitenruimte



2322

AANZIcHT WEST-GEVEL (STrAATZIJDE) AANZIcHT OOST-GEVEL (TUINZIJDE)

AANZIcHT NOOrD-GEVEL

AANZIcHT GEVEL STrAATZIJDE

AANZIcHT GEVEL AcHTErZIJDE

wOningtype b1

BEGANE GrOND EErSTE VErDIEPING

wOningtype b1  |  pLAttegrOnden Optie 1

AANZIcHT ZUID-GEVEL

80
00

45
00

De schetsontwerpen van alle woningtypen geven een goed beeld van de mogelijkheden en uitstraling. 
Binnen de ontwerpen is veel vrijheid mogelijk in de indeling van de plattegronden. U heeft de moge-
lijkheid om samen met de architect de plattegrond van uw dromen te realiseren. Deze plattegronden 
dienen ter inspiratie en zijn weergegeven op wisselende schaal. Belangrijke afmetingen zijn aangegeven in 
werkelijke maten. Deze zijn indicatief.
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BEGANE GrOND EErSTE VErDIEPING

wOningtype b1  |  pLAttegrOnden Optie 2

BEGANE GrOND EErSTE VErDIEPING

wOningtype b1  |  pLAttegrOnden Optie 3 
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EErSTE VErDIEPING

wOningtype b1  |  pLAttegrOnden Optie 4

BEGANE GrOND 
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wOningtype b2

AANZIcHT WEST-GEVEL (STrAATZIJDE) AANZIcHT OOST-GEVEL (TUINZIJDE)

AANZIcHT NOOrD-GEVEL

AANZIcHT ZUID-GEVEL

AANZIcHT GEVEL STrAATZIJDE

AANZIcHT GEVEL AcHTErZIJDE

wOningtype b2  |  pLAttegrOnden

TWEEDE VErDIEPINGEErSTE VErDIEPINGBEGANE GrOND
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wOningtype b3

AANZIcHT WEST-GEVEL (STrAATZIJDE) AANZIcHT OOST-GEVEL (TUINZIJDE)

AANZIcHT NOOrD-GEVEL

AANZIcHT GEVEL STrAATZIJDE

AANZIcHT GEVEL AcHTErZIJDE

wOningtype b3  |  pLAttegrOnden
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AANZIcHT ZUID-GEVEL
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wOningtype b4

AANZIcHT WEST-GEVEL (STrAATZIJDE) AANZIcHT OOST-GEVEL (TUINZIJDE)

AANZIcHT ZUID-GEVEL

AANZIcHT NOOrD-GEVEL

AANZIcHT GEVEL STrAATZIJDE

AANZIcHT GEVEL AcHTErZIJDE

BEGANE GrOND EErSTE VErDIEPING

wOningtype b4  |  pLAttegrOnden
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impressie mAteriAAL

Een supertransparant ontwerp- en bouwproces

In het project Achter het Zwanenwater bestaat 
het aanbod uit een aantal kavels met daarbij 
steeds een basisontwerp dat op het gebied van 

welstand op hoofdlijnen al is geaccordeerd door 
de gemeente Leusden.

Heef t u belangstelling voor een kavel en een basis- 
ontwerp, maak dan een afspraak met Habitoo 
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bent 
u door dat gesprek nog enthousiaster geworden, 
dan kan eventueel een gesprek met de architect 
ingepland worden. Ook dat is vrijblijvend.

Vervolgens is het aan u. Als u besluit een optie te 
nemen, wordt de betref fende kavel voor u gereser-
veerd en gaat uw individuele ontwerpproces van 
star t. Voor het uitontwerpen van uw eigen woning 
betaalt u een gereduceerde vergoeding die uitein-
delijk, als het ontwerp wordt uitgevoerd, met de 
koopsom wordt verrekend.  

Nadat u een optie hebt genomen, volgt een nader 
ontwerpgesprek. Hier worden uw persoonlijke wen- 

 
sen verder in kaart gebracht; de architect ver taalt 
deze vervolgens naar een persoonlijk schetsont-
werp, dat samen met u wordt doorontwikkeld tot 
een definitief ontwerp. 

Zo maken de ontwerpers binnen de hoofdkaders 
van het oorspronkelijke schetsontwerp een individu- 
ele vertaling van uw woonwensen. De aannemer 
zal vervolgens de bouwkosten doorrekenen, zodat 
u vooraf precies weet wat uw woning gaat kosten. 
Op basis van deze calculatie en de maatwerk- 
plattegronden stelt Habitoo een concept-koopover-

eenkomst op met een koopsom voor de complete 
woning, vrij op naam. Nadat het overeenkomst 
definitief is gemaakt en getekend, kan de bouw-
aanvraag worden gestar t bij de gemeente. 

De volgende stap is de star t van het bouwproces 
en het afstemmen van een bouwplanning. Gedu-
rende het hele bouwproces heef t u uw eigen bouw-
begeleider; een externe bouwbegeleider inhuren is 
dus niet nodig. De voortgang van de bouw wordt  

 
stap voor stap online met u gedeeld. Zo bent u al-
tijd op de hoogte, zonder dat al uw aandacht wordt 
opgeslokt door de bouw. De oplevering van uw 
woning kan in de meeste gevallen binnen vijf tien 
maanden na de ondertekening van de definitieve 
koopovereenkomst plaatsvinden. 
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Aannemersbedrijf G.G. Aalten bv is een 
familiebedrijf uit Putten dat wordt geleid 
door Arnoud en Jasper Aalten. Professio- 

neel, toegewijd en helder zijn de kernwoorden van 
het bedrijf. Afspraak is afspraak. Voor de bouwers 
van G.G. Aalten zijn vakmanschap en respect voor 
de klant altijd het uitgangspunt.

Opgericht in 1979, groeide het aannemersbedrijf uit 
tot een moderne onderneming met korte lijnen en 
met zo’n vijfentwintig vakmensen in dienst. Aalten 
bouwt met zichtbaar plezier voor particulieren, 
bedrijven, instellingen, architecten en project-
ontwikkelaars. Het bedrijf onderscheidt zich door 
een degelijke en slimme voorbereiding van ieder 
bouwproject. Dankzij die gedegen voorbereiding 
en realistische begrotingen zijn er geen verras-
singen achteraf. Dat scheelt alle partijen stress en 
onduidelijkheid; opdrachtgever en uitvoerder weten 
precies waar ze aan toe zijn.

G.G. Aalten bouwt aan zeer uiteenlopende pro-
jecten: woningen, verbouwingen, projectbouw, 
scholen, stallen, bedrijfspanden, fabriekshallen 
enzovoort. Het bedrijf heeft ervaring met traditio- 
nele én innovatieve bouwtechnieken. De bouw van 
exclusieve particuliere maatwerkvilla’s is een van 
de specialismen van het bedrijf. Maatwerk doet een 
beroep op het vakmanschap van de bouwers en 
vraagt om zorgvuldige communicatie met de op-
drachtgevers; op beide gebieden legt G.G. Aalten 
de lat uitzonderlijk hoog. 

G.G. Aalten beschikt over een eigen timmer- 
fabriek, waar houten onderdelen en prefab con-
structies worden vervaardigd. In deze fabriek wordt 
zichtbaar waar het bedrijf goed in is: eerlijk bouwen,  
volledig op maat.

Eerlijk bouwen, volledig op maat

AAnnemersbedriJf g.g. AALten Colofon

disclaimer
Deze brochure is met zorg en aandacht samengesteld. De renders, gevelbeelden en plattegronden zijn weergegeven op wisselende schaal. Belangrijke afmetingen zijn aangegeven in werkelijke maten. Deze zijn 
indicatief. De beschikbare informatie is zo nauwkeurig mogelijk verwerkt. Toch maken wij een voorbehoud voor een eventuele spelfout, onjuiste weergave en/of wijziging in uitvoering, maatvoering, afwerking en/of 
kleurstelling in de woningen. Aan de inhoud van deze brochure en aan de opgenomen impressies, beelden en/of plattegronden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op de acht riante villa’s van Achter het 
Zwanenwater is de Woningborg garantieregeling en onderhoudstermijn van toepassing.

concept	en	begeleiding
 

Habitoo
Stadsring 65G (5e verdieping)
3811 HN  Amersfoort
088 422 48 66
www.habitoo.nl

Verkoop	en	informatie
 

SUZ&ZO
Grote Marktstraat 9
3841 AH  Harderwijk
06 15 60 29 61
www.suzenzo.nu

Architect
 

Mariska Jagt
Donklaan 61
2254 AB  Voorschoten
070 740 00 50
www.mariskajagt.com

Architect

Wolterinck
Zevenend 33e
1251 rL  Laren
035 538 39 09
www.wolterinck.com

Uitvoering	en	begeleiding
 

Aannemersbedrijf Aalten BV
Broekermolenweg 4
3882 MG  Putten
0341 35 65 77
www.ggaalten.nl




