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Nieuw
Hamersveld

Minimalistisch en sereen, met een natuurlijke inslag.
Op de Hamersveldseweg in Leusden worden twee bijzondere
woningen ontwikkeld, geïnspireerd op de architectuur van
een oude tabaksschuur. Het ontwerp van de barnwoningen
wordt gedragen door een bijzondere houten constructie met
een open structuur. De uitstraling is hiermee speels maar
strak, met een Scandinavisch karakter.

De villa’s zijn gelegen aan de Hamersveldseweg in Leusden, dat met
bijna 30.000 inwoners in een aangenaam midden tussen dorp en
stad ligt. Met de Utrechtse Heuvelrug en Leusderheide in de nabije
omgeving en ook het bruisende stadscentrum van Amersfoort in
buurt, heeft Nieuw Hamersveld een schitterende ligging.
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Situatietekening
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Kavel 82

Kavel 84
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Woonscenario’s
Scenario 1

Woonscenario’s
Scenario 2

Begane grond
In de verschillende woonscenario’s zijn de mogelijke

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich in

Begane grond

opties uitgewerkt die betrekking hebben op de

de langgerekte ruimte; de keuken, het eetgedeelte,

Dit scenario is ontworpen voor kopers met een eigen

technische ruimte, en de invulling van de ruimte

en de ruime woonkamer met vide tot in de nok

bedrijf aan huis. De aparte voordeur en de extra

aan de voorzijde van de woning. Dit scenario is het

van de woning.

toiletruimte geven de mogelijkheid een privé en
bedrijfsmatig deel in de woning te creëren.

basisontwerp en het eerste uitgangspunt.
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Woonscenario’s
Scenario 3

Woonscenario’s
Scenario 4

Begane grond
Dit scenario is ontworpen als levensloopbestendige

Begane grond

woning. Door de riante master bedroom met luxe en

Ook dit scenario is bedoeld als levensloopbestendige

suite badkamer, en de was- en droogcombinatie in de

woning. Hierbij is de badkamer beneden

technische ruimte, zijn alle gewenste voorzieningen

rolstoelvriendelijk gemaakt, door de ruime opzet

op de begane grond gelegen.

en de extra deur.
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Woonscenario’s
Scenario 5

Woonscenario’s
Wonen onder de kap

Eerste verdieping
Begane grond

De ruim opgezette verdiepingslaag biedt ruimte

In dit scenario is rekening gehouden met een extra

aan een riante master bedroom, met luxe en suite

gastenverblijf. De voorzijde van de woning bevat

badkamer, en ruimte voor een walk-in closet.

zowel een studeerkamer aan de ene kant, als een

Daarnaast, twee volwaardige slaapkamers waarvan

volwaardige slaapkamer met eigen badkamer aan

één met raam uitkijkend op de achterzijde gelegen

de andere kant.

vide, en een gedeelde badkamer.
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Vergunningsvrije
Bijgebouwen

Aan de woning gekoppelde serre
Het is mogelijk een uitbouw of serre - met een

Mantelzorgwoning in de achtertuin

maximale hoogte en diepte van 4 meter - aan de

Het is mogelijk om in de achtertuin een éénlaags

achterzijde van de woning toe te voegen.

bijgebouw te realiseren met een maximale

Deze uitbreiding is vergunningsvrij te realiseren, het

oppervlakte van 100m2. Denk hierbij bijvoorbeeld

ontwerp dient afgestemd te worden met de architect.

aan een mantelzorgwoning, berging of atelier.
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Exterieur
Tuininrichting

Exterieur
Gevelbekleding

Zwart gebeitst hout

Rood gebeitst hout
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Erfafscheiding

Optionele opritten

Optioneel terras

Aanvullende beukenhagen

Toegangspad en oprit

Aanliggend aan woonkamer

Lichtgrijs grind met betonstroken

Houten terrasdelen
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Interieur
Basisafwerking

De afwerking van de vloeren, wanden, plafonds,

Wanden, plafonds en trap

Kozijnloze (schuif)- deuren

Lattenwand mezzanine

Zichtwerk CLT
houtconstructie

Zichtwerk CLT
houtconstructie

Zichtwerk CLT
houtconstructie

Gelakt vuren | transparant
mat

Gelakt vuren | transparant
mat

Gelakt vuren | transparant
mat

.

deurgrepen en schakelmateriaal zijn gebaseerd op een

.

natuurlijk moderne afwerking. Deze selectie vormt een
prachtige basis voor een hedendaagse ontwerp.

Aluminium kozijnen in
kleur

Schakelmateriaal en
wandcontactdozen

Deurbeslag

Slanke profielen met
industriële look

Mat zwart

Mat zwart

.
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.

Modern rond profiel

Interieur
Afwerkingsopties

Natuurlijk modern
De houten constructie die de basis vormt van de
woningen is aan de binnenkant goed zichtbaar.
Deze constructie, in combinatie met de houten
afwerking zorgt voor een natuurlijke sfeer die rust
en zuiverheid uitstraalt. In overleg met de aannemer
worden verschillende afwerkingsopties aangeboden
om deze natuurlijk moderne uitstraling te bevorderen.
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Afbouw
Badkamer & keuken

Om jou volledig te ontzorgen bieden wij je de mogelijkheid om
in gesprek te gaan met onze deskundige partner voor jouw
badkamers en keuken. Van Beek is een ervaren familiebedrijf
met een schat aan ervaring op het gebied van design en
installatie. Het team van specialisten neemt je in een informele
sessie mee in het gehele proces en houdt hierbij rekening met
jouw smaak, gezinssamenstelling en persoonlijke wensen.

Met behulp van een 3D animatie-tool wordt er vorm gegeven
aan het ontwerp en de door jouw gekozen materialen. Je loopt
samen met de specialisten door dit ontwerp heen, totdat deze
compleet naar jouw wens is ingericht. Doordat je met deze
tool door de ruimtes heen kunt navigeren komt jouw woning
echt tot leven! Zo wordt iedere badkamer een ruimte waarin je
volledig kunt ontspannen. En wordt jouw keuken dè plek waar je
met plezier en gemak kunt werken aan de mooiste gerechten.
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Architect
Space & Matter

De ontwerpen voor deze unieke barnwoningen komt
van het internationaal bekende architectenbureau
Space & Matter.

Space & Matter is een studio voor ruimtelijk ontwerp en
conceptontwikkeling. Met een geïntegreerde ontwerpbenadering
ontwikkelen ze gebouwen en buurten die hechte
gemeenschappen bevorderen en een positieve impact
hebben op onze planeet.

Het ontwerp van de twee woningen is ontleend aan de typische
tabaksschuren die tot halverwege de negentiende eeuw naast
boerderijen hebben gestaan, in de omgeving van Leusden en
Hamerseveld in het bijzonder. In de langgerekte schuren werden
tabaksbladeren gedroogd, in grote stellingen bereikbaar door een
centrale corridor. De vorm ontstaat uit de doorsnede en kende
verschillende lengtes tot wel honderd meter.
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Omgeving
Nieuw Hamersveld

A28 richting Zwolle

Nijkerk
Paleis
Soestdijk

Hoogland West

Hoogland
Soest
Soesterduinen

Leusden is met bijna 30.000 inwoners een plaats met de

Soesterduinen

voordelen van zowel een stad als een dorp. Net zoals in

Dierenpark
Amersfoort

Amersfoort
Station
Amersfoort

de stad zijn de meeste voorzieningen in eigen woonplaats
te vinden, toch is Leusden klein genoeg om zijn typische
gemoedelijke sfeer te behouden.

Soesterberg

Leusden

Golfclub
De Hoge Kleij

Hoogland West

De gunstige ligging van het dorp is te danken aan de nabij
gelegen uitvalswegen, en aan de grote hoeveelheid groen van de
omliggende natuurgebieden. Leusden ligt namelijk aan de rand

Den Treek

van de Utrechtse Heuvelrug. Bossen en heides, met prachtige
wandelroutes en mountainbike tracks, een recreatiemeer, ze zijn
allemaal op korte afstand van het dorp te vinden.
Landgoed
Geerestein

Het centrum is een plezierige mix van grote, landelijke ketens

Henschotermeer

en plaatselijke speciaalzaken. Handig om aan het einde van de
middag nog even snel die paar inkopen voor het avondeten te

Kasteel
Renswoude

Woudenberg

A12 richting Utrecht

kunnen doen. Ook als u eens een middagje wilt winkelen, is er
genoeg te beleven. En anders ben je met 20 minuten fietsen in

Oude Gemeentehuis Leusden

de binnenstad van Amersfoort.
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Den Treek

Procedure
Vervolgstappen
1. Start verkoop

4. Wensen bespreken

De verkoop is gestart en de inschrijving geopend. Totdat de inschrijving sluit

Nadat alle overeenkomsten getekend zijn ga je in gesprek met de aannemer over jouw wensen en de mogelijke opties.

heb je de tijd om de vragenlijst in te vullen en jouw inschrijving te voltooien.

De gemaakte keuzes worden vastgelegd in de meer-minderlijst met de aannemer. Deze lijst bevat alle opties die je hebt

Met vragen kun je terecht bij het verkoopteam van Habitoo. De inschrijving is te

toegevoegd of juist heeft laten vallen, en bevat tevens de eventuele meerprijs.

vinden op nieuwhamersveld.osre.nl/mijn-omgeving/aanmelden.

5. Naar de notaris
2. Toewijzing

Wanneer de koop- en aannemingsovereenkomst onherroepelijk zijn wordt er een afspraak gepland bij de notaris voor de

Zodra de inschrijfperiode sluit, worden alle inschrijvingen beoordeeld en

overdracht van de grond. Tijdens deze afspraak vindt het zogenaamde grondtransport plaats, waarmee de notaris door middel

start het toewijzen van de woningen. Wij streven ernaar om alle kandidaten

van de akte van levering de kavel kadastraal op jouw naam overschrijft.

een zo hoog mogelijke voorkeur woning toe te wijzen. Wanneer je één van
de woningen krijgt toegewezen ontvang je een tijdelijke optie.

6. Klantbegeleiding
Tijdens het gehele proces verzorgd de aannemer de klantbegeleiding. Bij hen kun je terecht met al uw vragen over uw wensen,

3. Tekenen overeenkomsten

de planning en de totale voortgang van het project.

Wanneer je wil overgaan tot aankoop van de woning accepteer je de optie.
Je ontvangt de overeenkomsten en bijlagen ter inzage. Daarnaast wordt
er een tekenafspraak ingepland. Je tekent de koopovereenkomst op basis

7. Werkbare dagen

van de vraagprijs, vrij op naam. Deze is vooraf vastgelegd en bestaat uit de
ontwikkelkosten, de prijs voor de grond en de bouwsom. Met de getekende
De barnwoningen worden gebouwd via een

stukken kun je een aanvraag doen voor een eventuele financiering.

Zodra het fundament van de woningen is gelegd gaan de werkbare dagen waarbinnen de aannemer jouw woning zal bouwen
lopen. Dit geeft je een realistische indicatie van het moment van oplevering

gescheiden koop-aannemingsovereenkomst.
U tekent met de ontwikkelaar de koopovereenkomst
voor de ontwikkeling van de woning en de grond.
Voor de bouw tekent u een aparte overeenkomst
met de aannemer.
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Colofon

d e v e l o p m e n t

Planontwikkeling

Bouwconcept

Architect

Verkoop & Informatie

Uitvoering & Begeleiding

Makelaar

Holistic Development

Boom Builds

Space & Matter

Habitoo

Element Buildings

Den Daas

088 422 4848

088 4224 828

020 630 6590

088 4224 866

www.elementbuildings.nl

06 54 65 75 38

www.holisticdevelopment.nl

www.boombuilds.nl

www.spaceandmatter.nl

www.habitoo.nl

info@elementbuildings.nl

www.ddvt.nl

info@holisticdevelopment.nl

info@boombuilds.nl

info@spaceandmatter.nl

info@habitoo.nl

dendaas@ddvt.nl
Leeghwaterstraat 4C

Stadsring 65G

Stadsring 65G

Johan van Hasseltkade 306

Stadsring 65G

3811 HN Amersfoort

3811 HN Amersfoort

1032 LP Amsterdam

3811 HN Amersfoort
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2811 DV Reeuwijk

Hamersveldseweg 10A
3833 GP Leusden
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