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Het “Inarihof” diverse woningtypen, met als uitgangspunt 
consument gericht bouwen. De toekomstige kopers 
krijgen een grote vrijheid en inspraak bij de indeling en 
vormgeving van hun woning. Deze individuele vrijheid 
past bij het gewenste beeld van een aaneenschakeling  
van individuele woningen. Dit wordt bereikt door het 
aanbieden van veel keuzemogelijkheden, een gedifferen-
tieerd aanbod, keuzevrijheid bij de woninglocatie, bij de 
indeling, bij het materiaalgebruik, bij uitbreiding en ruimte  
voor uw persoonlijke wensen tot op het laatste moment. 
Ondanks de gewenste variatie is er ook behoefte aan een 
evenwichtige samenhang. Eenheid in materiaalgebruik en 
detaillering bindt de losse onderdelen en zorgt voor een 
duurzaam geheel.

Ontwikkelaar Heijwaal heeft in nauwe samenwerking 
met de gemeente Woerden en de beide architecten, JSA 
uit Rotterdam en MIX architectuur B.V. uit Ede een uniek 
woonconcept gerealiseerd. In het ontworpen plan ‘Inarihof’ 
is gekozen voor een fraaie eigentijdse bouwstijl met een 

“Hollands waterstadje” als karakter. Dit komt met name 
tot uiting in de combinatie met  water als belangrijkste 
drager voor de identiteit en de kwaliteit van de omgeving, 
een eilandenrijk in en aan de plas, gevarieerde gevelwanden, 
verspringende bebouwing, keuze van hoogwaardige ma-
terialen, baksteen, een levendige daklijn, asymmetrische 
gevelopbouw en een pandsgewijze architectuur. 

Niet alleen de woningen krijgen kwaliteit, ook de uitvoering 
van de openbare ruimte en het besloten binnengebied, het 
groen, het water, de bestrating en de aankleding van het 
nieuwe woongebied dragen bij aan een prettig en hoogwaar-
dig woonklimaat. Er zal ruimte zijn voor sport en spel, een 
wandeling langs het water en langs de rand van de polder.

De kwaliteit zal in dit bouwplan uitdrukkelijk de boventoon 
voeren, uiteraard gekoppeld aan doordachte indelingen 
en een zeer hoog afwerkingsniveau. Een afwerkingsniveau 
waarbij wij uw wensen vertalen in concrete plannen 
zodat uw woning echt uw eigen ‘thuis’ wordt.
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Vrijheid & samenhang binnen één thema

Hoe je wonen wilt, kies je zelf!

Op een rustige locatie, aan de rand van het Groene Hart op de oostelijke bebouwingsgrens van Woerden, maar toch 

op korte afstand van het centrum van Woerden, openbaar vervoer en uitvalswegen is een buitengewoon fraai opgezet 

nieuw woonhof in ontwikkeling.



Door de bijzondere ligging biedt Woerden u een boei-
ende woonomgeving. De rivier ‘De Oude Rijn’ loopt 
door het hart van de stad en de vele boerderijen in de 
omgeving hebben eeuwenlang gezorgd voor veel handel 
en bedrijvigheid. 

De gunstige ligging van Woerden ten opzichte van het 
wegen- en spoorwegennet heeft gezorgd voor een grote 
bedrijvigheid in en rond Woerden. De diverse bedrijven-
terreinen zorgen voor een groeiende werkgelegenheid. 
Zo kunt u in Woerden wonen, werken en recreëren.

Het voorzieningen niveau in de gemeente Woerden is 
hoog. Naast de lokatie Schilderspark ligt één van de twee 
schoolgemeenschappen die Woerden rijk is. 
Op loopafstand is winkelcentrum Snel & Polanen gelegen. 
Sportliefhebbers vinden in Woerden voldoende ruimte. 
Er zijn diverse sport- en spelmogelijkheden in de directe 
omgeving. Op het gebied van de gezondheidszorg heeft 
Woerden veel te bieden. Naast de vele huisartsen-, tand-
artsen- en fysiotherapiepraktijken is er ook het Hofpoort 
ziekenhuis gevestigd.

Inarihof is gelegen in de nieuwste wijk van 
Woerden; Waterrijk. Een met grote zorg 
en veel creativiteit ontworpen stadsdeel 
met veel aandacht voor water en groen. 
Aan de oostzijde van Waterrijk Woerden ligt 
de natuurplas Breeveld. Aan de zuidzijde wordt 
de grote recreatieplas Cattenbroek aangelegd. 
Langs, op en zelfs in dit water, kan naar hartelust worden 
gerecreëerd. 

Woerden ligt midden in het Groene Hart van Holland. 
Strategisch ten opzichte van Amsterdam, Utrecht, 
Den Haag en Rotterdam. Deze steden zijn binnen 30 
minuten te bereiken. Maar ook het Noordzeestrand, de bos-
sen van de Utrechtse Heuvelrug en de recreatieplassen van 
Nieuwkoop, Loosdrecht en Reeuwijk liggen op kleine afstand. 

In het centrum staat het NS-station met directe verbin-
dingen naar Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam 
en Leiden. Even ten zuiden van de stad loopt de rijksweg 
A12. Knooppunt Oudenrijn met o.a. de rijksweg A2, ligt 
op slechts 10 minuten rijden. Midden in de Randstad is 
Woerden een oase van natuur, groen en rust.
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Vrijheid & samenhang binnen één thema

Inarihof; duurzaam en mooi

Wonen in Woerden

Om tot een mooi en gevarieerd plan te komen zijn er een aantal verschillende woningtypologieën 
benoemd. Elke type heeft een eigen karakteristiek, zowel in de plattegrondstructuur als in de 
gevel. Bij alle woningen wordt de basis gevormd door mooi, tijdloos metselwerk. Dit wordt 
vertaald in interessante details als rollagen, terugspringen lagen, verticale metselwerkaccenten, 
diepe negges, gemetselde kaders, reliëfstenen etc. De combinatie van plasticiteit in het metsel-
werk en een rijk scala aan karakteristieke gevelstenen (strak, robuust, zacht, zwaar etc.) zorgt 
voor een plan met een eigen karakteristieke uitstraling. Vernieuwend maar toch vertrouwd. 
Geïntegreerde uitbreidingsmodellen, zowel naar achteren als naar boven, zorgen voor een flexibel 
plan voor nu en in de toekomst. De detaillering van een plan is vaak een beslissende factor of 
een plan wel of niet er overtuigend bijstaat. Op afstand straalt het plan kwaliteit uit door de 

bouwmassa’s, variatie, compositie, kleurtinten en materiaalgebruik. Bij het naderen van het 
plan ontvouwd zich een nieuwe, interessante laag. De details in de gevel geven het gebouw 
nog meer diepte en expressie. Het gebouw wordt tastbaar. Ook versterken de details de 
individuele karakteristiek van de verschillende panden.



De keuze is aan u
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De toekomstige kopers krijgen een grote vrijheid en inspraak bij de indeling en vormgeving van hun 
woning. Deze individuele vrijheid past bij het gewenste beeld van een aaneenschakeling van individuele 
woningen in een nieuw “Hollands waterstadje” aan de plas.

Het plan kent in principe 6 basistypologieën, vanaf 285.000,- euro:
• 4 hoekwoningen
• 4 poortwoningen
• De villa
• 4 hoekappartementen
• 16 stadswoningen (5,4 meter breed)
• 24 stadswoningen (6 meter breed)

Elke typologie krijgt een eigen specifieke invulling en architectonische expressie. Ondanks de gewenste 
variatie is er ook behoefte aan een evenwichtige samenhang. Eenheid in materiaalgebruik en detaille-
ring bindt de losse onderdelen en zorgt voor een duurzaam geheel.

De parkeervoorziening voor de bewoners ligt op het maaiveld direct achter de entreelaag van de 
individuele woningen. De binnentuin wordt verhoogd met een halve verdieping en vormt zo een mooie 
schakel tussen de woonlaag en de parkeer- / entreelaag. Rondom stroomt er diffuus daglicht in de 
parkeerlaag. Elke woning heeft op de begane grond een formele entree aan de buitenzijde en een 
informele entree aan de binnenzijde. Op de begane grond is er per woning een geïntegreerde bergings-
ruimte. Aan de formele zijde naast de entree,  is een verblijfsruimte op de begane 
grond welke bijvoorbeeld middels een vide direct te koppelen is met de 
woonverdieping. Het accent van het wonen ligt op de 1e woonlaag. 
Aan de formele buitenzijde woont men op de verdieping en 
wordt de behoefte aan privacy op een natuurlijke wijze 
geregeld. Aan de informele binnenzijde koppelt het royale 
terras de woning direct aan de groene binnentuin. 

Deze binnentuin ligt ten opzicht van de woonlaag een 
halve verdieping lager. Het centrale gedeelte wordt 
vormgegeven als een collectieve tuin. 
De randen worden ingekaderd door groene hagen 
zodat hier intieme privé-tuinen ontstaan welke de 
overgang vormen met de individuele terrassen aan 
de woningen en de collectieve 
binnentuin.

Bij de ontwikkeling van het plan is de ambitie 
nagestreefd om de koper een ruim scala aan 
keuzemogelijkheden te bieden. Omdat de ene 
keuze de andere uit kan sluiten en om het over-
zichtelijk te houden kunt u de keuzes maken aan 
de hand van onderstaand 8 stappenplan. 
In 8 stappen kiest u zelf hoe u wonen wilt:

Kies een straat
Voorbeeld: Oriëntatie, bezonning, uitzicht, water, 
groen, tuin

Kies een woningtype
Voorbeeld: Hoekpatio, Poortwoning, Hoekappar-
tement, Stadswoning 6 m, Stadswoning 5,4 m

Kies de positie van de trap
Voorbeeld: Trap aan de gevel, trap tegen de 
bouwmuur, trap dwars in de woning

Kies een plattegrondindeling
Voorbeeld: Positie keuken, positie badkamer, 
vides, aantal slaapkamers

Kies een gevelindeling
Voorbeeld: Afhankelijk van de plattegrond zijn er, 
bij de stadswoningen, een aantal gevelindelingen 
mogelijk

Kiest een doorsnede
Voorbeeld: Dakopbouw, achteraanbouw, extra 
verdiepingshoogte, kelder

Kies de kleur en het materiaal van de gevel
Voorbeeld: Keuze uit een palet karakteristieke 
stenen met eigen textuur, kleur en expressie.

Kiest de detaillering van 
de puien in de gevel
Voorbeeld: inkadering 

kozijnen, diepte negge, 
draaiende delen, 

materiaalgebruik, 
Frans balkon, 
luifel, balkon



Verschillende architecten, 
                                  verschillende visies

Deze eigentijdse hoekwoning is ontworpen als een herkenbare schakel tussen twee gevarieerde 
gevelwanden. Door de ligging op de hoek heeft de woning een prachtige oriëntatie op de omgeving. 
Dit wordt benut door grote vensters op een sculpturale wijze te integreren met de vormgeving van 
de woning. Het resultaat is een spannend huis met een expressieve, robuuste uitstraling.

2 enkele hoekwoningen

MIX architectuur B.V.

Hoekwoning 1 Hoekwoning 2

MIX architectuur B.V. is een dynamisch en snel 
groeiend bureau dat in 2005 is opgericht door 
Reinier Ubels (1964) en Jorrit Blom (1968). 

Onze kracht is de integrale benadering. 
De complexiteit van het huidige bou-
wen resulteert veelal in gefragmen-
teerde deeloplossingen. 
Door onze individuele kennis 
en vakmanschap te combineren 
creëren we een brede basis. 
Vanuit deze basis ontwikkelen wij, 
per opgave, een totaalvisie waarbij 
architectuur en stedenbouw, gevoel en 
verbeelding en ontwerp en techniek onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. 

Onze inspiratie vinden wij vooral op de locatie. 
Wij proeven de sfeer en reageren hierop. 
Gebouwen smelten samen met de omgeving en 
krijgen, hoe uitgesproken ook, een soort vanzelf-
sprekendheid. Vanuit een herkenbare, inventieve 
benadering zoeken wij elke keer weer naar een 
eigen insteek die past bij de opgave. Wij leggen 
verbanden en zoeken de verbeelding wat resul-
teert in een eigen verhaal. Vernieuwend maar 
toch vertrouwd. Onze aanpak is doelgericht. 
Wat wij ontwerpen willen wij ook bouwen. 
Snel en slagvaardig zoeken we naar de juiste 
mogelijkheden op de juiste plek. Onze presen-
tatie is herkenbaar door sfeervolle schetsen en 
verbeeldingen. Schetsend groeit er een verhaal 
dat tastbaar wordt.

Kenmerkend voor het plan is de vertaling van de 
individuele vrijheid van de koper. Door een grote 
keuzevrijheid in woninggrootte, plattegronden 
en gevelthema’s zal er een verrassende woonhof 
ontstaan waarbij geen twee huizen gelijk zijn. 
Oer-Hollandse, eigentijdse grachtenpanden in 
een fraaie metselwerkarchitectuur grenzen 
direct aan het water of het park en krijgen een 
herkenbare, sfeervolle uitstraling. Royale, indivi-
duele terrassen en tuinen omlijsten de groene, 
collectieve binnentuin waar men in de luwte kan 
genieten van de rust.

Reinier Ubels



begane grond

Aanzicht noordzijde Aanzicht westzijde

eerste verdieping

tweede verdieping

De vier royale appartementen, van 150 tot 180 m2, onderscheiden zich in zowel de afmetingen, de 
oriëntatie als de vormgeving. Gelegen in het markante hoekgebouw aan het park en het water vormt 
deze cluster een herkenbaar onderdeel in het plan. De oriëntatie op het open water, het groene park 
en de besloten binnentuin is als uitgangspunt genomen voor de vormgeving van het gebouw. 

Alle appartementen zijn in de lengte ontwikkeld en hebben daardoor een fantastische gevellengte 
met veel zicht op de omgeving. Hierdoor heeft elke plek in het huis iets bijzonders. Grote vensters 
met openslaande deuren halen de omgeving binnen en versterken de woonkwaliteit op deze plek. 
Alle appartementen hebben 3 aparte slaapkamers en grote balkons. 

De kleinschalige opzet van de vier appartementen maakt het plan persoonlijk en uniek. Door het 
gebouw zo te geleden en te materialiseren past het binnen het totale ensemble 

en maakt het tevens een statement van een bijzondere hoek.

4 appartementen



de drie basisgevels  en een hoekwoning

Karakteristiek voor de stadswoningen is dat de koper een grootte keuzevrijheid heeft. De toekomstige 
koper kiest een locatie en kan vervolgens binnen het aangegeven casco de keuze maken uit verschil-
lende trapposities. Rondom de gekozen trappositie zijn vervolgens vele indelingsvarianten mogelijk. 
Ook kan de basiswoning, al gelijk of in de toekomst, uitgebreid worden in de diepte en de hoogte. 

In de basis zijn de woningen maar liefst elf meter diep, hebben een eigen terras aan de achterzijde 
en de meeste ook een eigen tuin welke grenst aan de collectieve binnentuin die 1,5 m dieper ligt dan 
het terras.  Het wonen vindt grotendeels plaats op de 1e verdieping met hierdoor ver uitzicht aan de 
voorzijde over water en land en achter over de lager gelegen binnentuinen.

Om de koper ook aan de buitenzijde vrijheid te geven zijn er voor deze stadswoningen drie gevel-
thema’s ontwikkeld. Wat de drie gevels gemeen hebben is het metselwerkkader. Deze omkadering 
van de individuele gevelvulling benadrukt het begin en einde van een gevel en ver-
sterkt hierdoor de individuele uitstraling. Vervolgens krijgt elk gevelthema 
een vulling van glas en metselwerkpenanten. 

Door te variëren in de verhouding tussen 
glas en metselwerk ontstaan er verschillende 
ritmes en geledingen. Hierdoor verschilt ook 
de expressie in de panden. Om dit nog te 
versterken heeft elke gevel nog een bijzonder 
toegevoegd element wat ook de plasticiteit in
de gevel versterkt. Tevens krijgen de verschil-
lende woningtypen een herkenbare, eigen 
entreepartij.

24 stadswoningen (6 meter breed)

De koper kan kiezen uit drie verschillende gevel thema’s.
Elk thema heeft een eigen karakter en gebruiksmogelijk-
heden. De volgende gevelthema’s zijn toegepast:
• De Vensterwoning
• De Erkerwoning
• De Bordeswoning

De Vensterwoning
De vensterwoning wordt gekenmerkt door een rondlo-
pend metselwerkkader op de verdieping. Tevens heeft 
de woning de grootste glasopeningen door de toegepaste 
driedeling. Door deze elementen presenteert het huis 
zich als een groot venster. Een venster dat ervoor zorgt 
dat de omgeving tot ver in de woning voelbaar is.

De Erkerwoning
De basis wordt gevormd door een vijfdeling in het 
metselwerk. Vervolgens wordt er op de woonverdieping 
een groot, uitkragend venster toegevoegd met royale, 
openslaande deuren. Bij het openen van de deuren ver-
andert de woonverdieping in één grote loggia en kunnen 
de bewoners genieten van het uitzicht.

De Bordeswoning
De gevel van deze woning is opgedeeld in vier gelijke delen. 
Op de woonverdieping is er een uitkragend balkon toege-
voegd. Dit balkon geeft de mogelijkheid om even buiten de 
gevel te staan en legt een directe relatie met de omgeving. 

Gevelthema’s



JSA (jeroen schipper 
architecten bv)

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

JSA is in 1995 opgericht door Jeroen Schipper 
(1966) te Rotterdam. Per 1 januari 2006 is Stijnie 
Lohof (1969) toegetreden als partner ste-
denbouw. JSA verbreedt daarmee zijn 
horizon en zal zich naast architec-
tuur en interieur nadrukkelijker op 
stedenbouw richten. 

De opgaven waaraan wordt 
gewerkt variëren van haalbaarheid-
studie tot volledige opdracht en van 
globaal stedenbouwkundig plan tot 
gedetailleerd interieurontwerp. In de 
afgelopen jaren zijn in opdracht van private en 
publieke partijen uiteenlopende woningbouw 
projecten en utiliteits bouwwerken gerealiseerd.

JSA wil nadrukkelijk met gebouwde werken en 
vakinhoudelijk onderzoek bijdragen aan het 
architectonisch en stedenbouwkundig discours.

Het plan kenmerkt zich door een pandsgewijze 
opbouw van een gesloten bouwblok, waarbij het 
parkeren in het maaiveld, half onder de woningen 
en half onder dek op eigen terrein is opgelost. 
Hierdoor zijn alle woonvloeren verhuisd naar de 
1e verdieping en voorzien van een groot terras, 
van waaruit met een trap het verhoogde terrein 
aan de achterzijde van de woning betreden kan 
worden. Een deel van deze ruimte in het midden 
van het bouwblok wordt ingericht als een collec-
tief te beheren binnentuin. De panden zijn afwis-
selend door Mix en JSA ontworpen, waardoor 
een grote mate van diversiteit in de gevels van de 
bouwblokken ontstaat; geen lange reeks gelijke 
woningen, maar verschillend ontworpen huizen 
naast elkaar. In de materialisatie en kleurstelling 
zullen de verschillende architectendelen op elkaar 
worden afgestemd, zodat naast verschillen ook 
overeenkomsten tussen de verschillende 
woningen zichtbaar worden. 

Jeroen Schipper

De 4 poortwoningen vormen samen de 2 poorten (de entrees tot de parkeervoorziening en 
het binnenterrein) van het bouwblok. Naast het benadrukken van de individuele woning is in dit 
bouwdeel de expressie van de poort als totaal vormgegeven. Gezien de expliciete ligging van de 
woonlaag op de 1e verdieping, is gezocht naar een type dat een mooie toegang biedt tot deze 
opgetilde woonruimte. 

Door een dubbelhoge snede in de gevel ter plaatse van de voordeur en een royaal trappenhuis 
krijgt het betreden van de woning een aangename en riante uitstraling. In de vormgeving van de 
hoekwoningen is gezocht naar een eigentijdse ornamentiek en plastiek, waarbij het metselwerk 
wordt afgewisseld met steenachtige lijsten en kaders.

4 poortwoningen



Tweedeling baksteen

Driedeling hardsteen

Driedeling baksteen

Driedeling pannen keramisch De stadswoningen zijn opgezet op een stramien van 5.4 meter breed bij 11 meter diep. 
Daarnaast beschikken alle stadswoningen over een terras op de 1e verdieping van 5 meter diep. 
Binnen deze enveloppe zijn verschillende inrichtingen van de woning mogelijk; met een trap in de 
lengte of in de breedte, met een keuken beneden of boven, met een extra uitbouw of opbouw 
en met een plat of schuin dak. 

Daarnaast is voor de stadswoningen een set verschillende gevels ontworpen; in 
2 of in 3 delen geleed, met ramen of met deuren, in hardsteen of in baksteen 
en met een kap of een rechte gevel. Hierdoor zal een keur aan verschillende 
individuele woningen ontstaan die herkenbaar zijn in hun individualiteit. 
Naast het basismateriaal van baksteen worden de gevels verijkt met 
ornamenten van kunststeen, hardsteen of glas.

16 stadswoningen (5,4 meter breed)



Vrijheid & samenhang binnen één thema

Vrije kavel

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

De 2 hoekwoningen vormen samen de zuid-oost hoek van het bouwblok. Naast het benadruk-
ken van de individuele woning is in dit bouwdeel de expressie van de hoek als totaal vormgegeven. 
Gezien de oriëntatie op de zon aan de voorzijde van het bouwblok is gekozen voor een principe 
waarbij deze woningen juist aan de straatkant een groot terras op de 1e verdieping (de woonlaag) 
hebben. Gelegen op de zon tussen de woningen ontstaat zo een aangename buitenruimte, die 
tevens een mooi zicht biedt over het water en de omgeving. In de vormgeving van de hoekwo-
ningen is gezocht naar een eigentijdse ornamentiek en plastiek, waarbij het metselwerk 
wordt afgewisseld met steenachtige lijsten en kaders

2 dubbele hoekwoningen

Zelf een huis laten bouwen dat aan al uw woonwensen tegemoetkomt. Wie droomt daar 
nu niet van? In het “Inarihof” kunt u uw dromen verwezenlijken. Onderdeel van het hof 
vormt een vrije kavel ten behoeve van de bouw van een eigen villa. Deze zogenaamde 
‘vrije sector’ de kavel is groot circa 500. m². De villa maakt het “inarihof” tot een hele 
gevarieerde woonomgeving. 

De kavel kijkt aan de voorzijde wijdsuit over waterpartijen, groenvoorzieningen en het 
villapark waterrijk woerden, de achterzijde grenst aan de collectieve binnentuin.
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met de consument, dit, zo heeft wel gebleken, zorgt voor een goed product waarin alle wensen 
van de opdrachtgever zijn verwerkt en binnen de gestelde termijn wordt opgeleverd. De aanpak 
van HeijWaal resulteert in de ontwikkeling van de “eigen” woning met een goede prijs/kwaliteit 
verhouding en geleverd binnen de afgesproken termijn.

HeijWaal is aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen. Het certificaat “Klantgericht 
Bouwen” heeft als doel de klantgerichtheid, de opleveringskwaliteit en de kwaliteit van de totale 
bouwbranche te verbeteren. Kopers die een Klantgerichte Bouwer inschakelen gaan in zee met 
een bedrijf dat voor, tijdens en na de bouw uitstekend presteert. Klantgerichte Bouwers scoren 
hoog op het gebied van dienstverlening en leveren woningen op met aanzienlijk minder ople-
veringspunten dan het marktgemiddelde. Mochten er opleveringspunten zijn dan worden deze 
sneller afgehandeld dan gemiddeld. Dit is in het voordeel van de particuliere koper. Maar ook de 
zakelijke opdrachtgever die woningen laat bouwen heeft er uiteraard belang bij dat de ingescha-
kelde bouwonderneming uitstekend presteert. Het Keurmerk wordt toegekend aan bedrijven 
zoals bouwondernemingen, ontwikkelaars en woningcorporaties die duidelijk beter presteren 
dan de markt. 

HeijWaal

Realisatie

Hoewel alle informatie, tekst, afbeeldingen en 
tekeningen in deze brochure, met zorg tot stand 
zijn gekomen, kunnen er echter geen rechten aan 
worden ontleend. Er wordt nog volop gewerkt 
aan de verfijning van de woningen. De verkoop-
bochures die gemaakt worden, bieden meer 
gedetailleerde informatie van de woning. 
Ook de keuzemogelijkheden in afwerking en 
mogelijke interne en externe varianten kunnen 
wij u dan laten zien.

Op de website www.heijwaal.nl houden wij u op 
de hoogte over het plan, de mogelijkheden en de 
planning.

www.heijwaal.nl

Er wordt hart gewerkt om het plan gereed te maken voor uitvoering en het starten van de ver-
koop. Gewerkt wordt aan de bestemmingsplanprocedure, die basis is voor het verkrijgen van de 
bouwvergunning. 
Als alle procedures volgens planning verlopen zal de bouw 2e kwartaal 2007 starten.

Planning

De woningen worden gebouwd onder GIW-garantie en voldoen aan de eisen van het Politiekeur-
merk Veilig Wonen en tenslotte uiteraard het Bouwbesluit. Ook wordt aandacht gegeven aan het 
toepassen van milieuvriendelijke en duurzame materialen (DUBO-eisen).

Garantie




