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Boelse hof Nijmegen
10 hoekwoningen en 18 Rijwoningen aan een groen hof
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GunSTIGE lIGGInG. 
•   Bij de uitvalswegen

•   Dichtbij voorzieningen

•   Groene woonomgeving

•   Aan de Oosterhoutse Plas

Nijmegen is goed bereikbaar met zowel de auto (via 

de A325, de A15 en de A50) als het openbaar vervoer. 

De komende jaren werkt Nijmegen hard aan een nog 

betere bereikbaarheid van de stad. Oosterhoutse Waarden

Westelijkse landtong

Station Lent

Citadel College

Thermion

Oosterhoutse Plas

Sportpark
Nieuw Balveren

Voorzieningenhart
De Ster

Voorzieningenhart
De Klif

Sportpark
Vossenpels

Nijmegen centrum

dIChTERBIj dAn jE dEnkT. De Waalsprong is dichterbij dan je 

denkt. Of draai ’t om: het centrum van Nijmegen is dichterbij dan je denkt. Want de  

Waalsprong is direct verbonden met het levendige centrum van de stad. 

Via de nieuwe stadsbrug ‘De Oversteek’ ben je nu nog makkelijker van de Waalsprong in hartje Nijmegen en an-

dersom. Fietsers hebben al een streepje voor: dankzij de ‘Snelbinder’, de fietsverbinding aan de spoorbrug, ben je 

in no time aan de overkant, bij het centraal station of pal in het centrum. Het openbaar vervoer verbindt de Waal-

sprong met het stadscentrum én met de regio. Met de trein, bus en straks de tram kom je waar je maar zijn wilt. 

WElkom In nIjmEGEn! Het Rijk van Nijmegen geeft je ‘t allermooiste 

dat Nederland aan natuurschoon te bieden heeft. Met aan de ene kant het rivierenland-

schap tussen Maas en Waal, in de natuurgebieden van de Ooijpolder en de Duffelt. En aan 

de andere kant het altijd fascinerende heuvellandschap waarin Beek-Ubbergen, Berg en 

Dal, Groesbeek en Mook verscholen liggen.

De stad koestert haar rijke geschiedenis in allerlei 

prachtige historische gebouwen, parken en musea 

zoals Museum het Valkhof. Nijmegen is ook een 

heerlijke winkelstad met een breed winkelaanbod. Je 

vindt hier knusse winkeltjes met een gemoedelijke 

sfeer, waar je gastvrij en persoonlijk geholpen wordt. 

Onweerstaanbaar zijn de typisch Nijmeegse straten, 

met kleine winkeltjes en leuke restaurantjes. 

Vergeet vooral de oudste winkelstraat van Neder-

land niet; de Lange Hezelstraat. Deze prachtige 

centrumstraat, die uitkomt op de Grote Markt, is van 

oorsprong Romeins en je herkent nog overal de latere 

middeleeuwse signatuur. Hier flaneer je naar harten-

lust langs meer dan 100 winkels. Na het winkelen ga 

je natuurlijk gezellig wat drinken op een terrasje of 

iets eten in één van de vele sfeervolle restaurantjes.

Boelse hof. Dorps wonen 
aan de Oosterhoutse Plas. 4 5
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Grote Boel

WInkElS, SCholEn En SPoRTCluBS, AllES IS ER Al

Grote Boel sluit direct aan op de bestaande wijken De Elten en de Boomgaard. Ideaal! Alle 

voorzieningen zijn er al. Er is een Albert Heijn in de buurt, samen met wat andere winkels 

en horeca. En dan is er natuurlijk De Klif: dé ontmoetingsplek voor de wijk. Hier kun je 

sporten en een avondje naar het theater. De Klif heeft ook een school, kinderopvang en 

een bibliotheek. Zelfs voor een aantal zorgvoorzieningen kun je hier terecht. En voor de 

keren dat je ’big time’ wilt shoppen of uitgaan: met een kwartiertje fietsen zit je in hartje 

Nijmegen.

 

GRoTE BoEl: EEn RIjk VERlEdEn

Grote Boel heeft een rijke geschiedenis. Het gebied heeft een Middeleeuws landschap 

met een open groen karakter en een eigen, opvallende structuur die fraai is verwerkt 

in de landschapsinrichting. Kijk maar eens naar de Griftdijk, de Ressense Wal en de 

Boelse Hof. De geschiedenis en de cultuurhistorische elementen vormen de inspiratie 

voor de ontwikkeling van de wijk Grote Boel. De vele historische elementen geven het 

gebied een unieke structuur en identiteit en bieden mooie aanknopingspunten voor het 

stedenbouwkundig plan.

 

BoERdERIj GRooTE BoEl

Op de grens van Lent, bij de Ressense Wal, lag vroeger een gebouw met de naam De Groote 

Boel. De naam van de nieuwe woonbuurt is een eerbetoon aan deze oude boerderij. De 

naam De Boel is afgeleid van het kasteel dat vroeger op de plek stond van de Ressense Wal. 

Dit historische landgoed werd vermoedelijk omringd door een slotgracht. De funderingen 

van boerderij De Groote Boel zijn nog zichtbaar. Op deze symbolische plek worden mis-

schien de restanten van de boerderij zichtbaar gemaakt. Een plek met veel groen en een 

fantastisch uitzicht op de Oosterhoutse Plas.

GRoTE BoEl, FAnTASTISCh GElEGEn AAn 
dE ooSTERhouTSE PlAS. De slingerende Griftdijk met 

monumentale boerderijen, het bosrijke Park Waaijenstein en de Oosterhoutse Plas: 

dat zijn de inspiratiebronnen van Grote Boel, het plan waarin Boelse Hof ligt. Het 

resultaat: een dorpje met statige villa’s en huizen met fraaie dorpse architectuur. 

De tuinen zijn ruim, er is veel openbaar groen én Grote Boel ligt aan de Oosterhout-

se Plas. Wát een fijn thuis!

•  VT wonen styling

•  Dichtbij voorzieningen

•  Groene woonomgeving

•  Fraaie dorpsarchitectuur

•  Gelegen aan Oosterhoutse Plas

Boelse hof
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Boelse hof
WonEn AAn EEn hoFjE
Vrij uitzicht in een groene en kindvriendelijke woonomgeving? Boelse Hof brengt het 
allemaal voor je samen. Besloten, verkeersluw en smaakvol wonen op een steenworp 
van de Oostervaartse Plas.
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• rijwoningen circa 121 -142 m²

• hoekwoningen circa 133 - 144 m²

• tuin met houten berging 

• woonkamer met open keuken

• 3 slaapkamers

• vrij indeelbare zolderverdieping

Interieur impressie
RIjWonInG

EnoRm GEVARIEERd, duS GEnoEG TE kIEzEn.  
De breedte van de tussen- en eindwoningen varieert van 5,40 tot 5,70 meter. Alle rijwonin-

gen hebben nagenoeg dezelfde indeling. Dus welk huis je ook kiest, overal kom je binnen 

in de heerlijk lichte woonkamer met open keuken. Via de schuifpui in de achtergevel wan-

del je zo de tuin in. Achterin de tuin staat een houten berging: ideaal voor bijvoorbeeld 

fietsen of tuingereedschap. De berging is veelal bereikbaar via het achterpad.

dE VERdIEPInG VAn dE hoFWonInG

Op de verdieping vind je 3 slaapkamers en een 

badkamer met een douche, 2e toilet en een 

wastafel. De zeer ruime hoekwoningen type A 

zijn zelfs in de basis al voorzien van een bad. Op 

de vrij indeelbare zolderverdieping kun je nog 1 

of 2 kamers maken. Optioneel kun je  kiezen voor 

een dakkapel die niet alleen meer ruimte geeft, 

maar ook meer daglicht binnenbrengt. 

hoEkWonInGEn mET EEn ExTRA

De hoekwoningen hebben een markante zijerker. 

De hoekwoningen type A hebben de ingang 

opzij en een brede voorgevel. De hoekwoningen 

type D hebben de ingang aan de voorzijde. Alle 

hoekwoningen zijn maar liefst 5,70 meter breed. 

Dus: meer (dankzij de ramen in de erker) lichte 

leefruimte. En vooral: meer ruimte om te variëren 

met je favoriete indeling! 
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Situatietekening
hoEkWonInG Type A 

Beganegrond
hoEkWonInG Type A
Bouwnummers 12, 15, 36 en 39Bouwnummers 12 en 36 zijn gespiegeld 

t.o.v. de plattegrond.

12 13

De woningtypes A en B liggen aan beide kanten langs de oprit naar de groene hof.  

Type A zijn de vier ruime hoekwoningen: deze hebben een fraaie zijgevel met een erker en 

de entree. Hierdoor hebben de  hoekwoningen ook een speelse plattegrond. Twee van de 

vier hoekwoningen hebben een prachtig uitzicht op de Oosterhoutse Plas.  Dit woningtype 

heeft in de basis drie slaapkamers en een vrij indeelbare zolder. De hoekwoningen wijken 

ook af van de overige woningen doordat ze standaard zijn uitgerust met een nog completere 

badkamer met ligbad. In de basis is ook een complete keukeninrichting opgenomen.  

Met een woonoppervlakte van 144 m2 is type A de grootste woning in Boelse Hof.
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Indelingsvariant:

Uiteraard is het mogelijk om 

de indeling aan te passen. 

Onder begeleiding van een 

kopersbegeleider kun je al je 

woonwensen bespreken.

Indelingsvariant:

De zolderverdieping is 

nog vrij in te delen. Er 

is voldoende ruimte om 

een extra slaap- en/of 

werkkamer te realiseren.

2e verdieping
hoEkWonInG Type A
Bouwnummers 12, 15, 36 en 39

2e verdieping
hoEkWonInG Type A
Bouwnummers 12, 15, 36 en 39

Bouwnummers 12 en 36 

zijn gespiegeld t.o.v. de 

plattegrond.

Bouwnummers 12 en 36 

zijn gespiegeld t.o.v. de 

plattegrond.
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Situatietekening
RIjWonInG Type B

Beganegrond
RIjWonInG Type B
Bouwnummers 13, 14, 37 en 38Bouwnummers 13 en 37 zijn gespiegeld 

t.o.v. de plattegrond.

16 17

Net zoals type A vind je ook woningtype B aan beide kanten langs de oprit naar de groene 

hof. Type B zijn de vier rijwoningen tussen de hoekwoningen. Ook dit woningtype heeft  

in de basis drie slaapkamers, een afgewerkte badkamer en een vrij indeelbare zolder. 

Woningtype B heeft ook een brede beukmaat van 5,7 meter en onderscheidt zich hiermee 

van de overige rijwoningen in Boelse Hof. Type B is in de basis uitgerust met een complete 

keuken en heeft een woonoppervlakte van 142 m2.
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2e verdieping
RIjWonInG Type B
Bouwnummers 13, 14, 37 en 38

2e verdieping
RIjWonInG Type B
Bouwnummers 13, 14, 37 en 38

Bouwnummers 13 en 37 

zijn gespiegeld t.o.v. de 

plattegrond.

Bouwnummers 13 en 37 

zijn gespiegeld t.o.v. de 

plattegrond.

Indelingsvariant:

Uiteraard is het mogelijk om 

de indeling aan te passen. 

Onder begeleiding van een 

kopersbegeleider kun je al je 

woonwensen bespreken.
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Gevels
Bouwnummer 25 + 26
Waarbij nummer 25 
gespiegeld is.

Situatietekening
RIjWonInG Type C

Beganegrond
RIjWonInG Type C
Bouwnummers 17-19, 22-29, 32-34Bouwnummers 19, 23, 27, 29, 33 en 34 

zijn gespiegeld t.o.v. de plattegrond.

20 21

Type C zijn alle rijwoningen in het groene en kindvriendelijke hofje. Ze hebben dezelfde 

indeling als type B met in de basis drie slaapkamers, een afgewerkte badkamer en een vrij 

indeelbare zolder. Ook dit woningtype is standaard uitgerust met een complete keuken. 

Woningtype C heeft een woonoppervlakte van 121 m2. Uitzonderingen binnen type C zijn de 

bouwnummers 25 en 26. Deze woningen hebben een hogere kap en op de zolder is de ruimte 

ingedeeld. Ook de gevels zijn anders dan de overige rijwoningen van type C. Bouwnummers 

25 en 26 hebben een woonoppervlakte van 129 m2.
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Gevels
Bouwnummer 25 + 26

zolder Bouwnummer 25 + 26
In de basis zijn deze woningen al 
voorzien van een indeling.

56
09
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2e verdieping
RIjWonInG Type C
Bouwnummers 17-19, 22-29, 32-34

2e verdieping
RIjWonInG Type C
Bouwnummers 17-19, 22-29, 32-34

Bouwnummers 19, 23, 27, 29, 

33 en 34 zijn gespiegeld t.o.v. 

de plattegrond.

Indelingsvariant:

Uiteraard is het mogelijk om 

de indeling aan te passen. 

Onder begeleiding van een 

kopersbegeleider kun je al je 

woonwensen bespreken.

Bouwnummers 19, 23, 27, 29, 33 en 34 

zijn gespiegeld t.o.v. de plattegrond.
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Situatietekening
hoEkWonInG Type D

Beganegrond
hoEkWonInG Type D
Bouwnummers 16, 20, 21, 30, 31, 35Bouwnummers 16, 21, en 31 zijn 

gespiegeld t.o.v. de plattegrond.

24 25

Type D zijn alle hoekwoningen in het leuke en kindvriendelijke hofje. Net zoals type A hebben 

ook deze zes hoekwoningen een zijerker en een woningbreedte van 5,7 meter. Verschillen 

met type A zijn er ook. Type D heeft de entree wél in de voorgevel en heeft op de eerste en 

tweede verdieping dezelfde indeling als de rijwoningen van Boelse Hof. Dus in de basis 3 

slaapkamers, een afgewerkte badkamer en een vrij indeelbare zolder. De woningen zijn 

uitgerust met een complete afgewerkte keuken en hebben een woonoppervlakte van 133 m2.  

De kavels van deze hoekwoningen zijn extra ruim door de zijtuin.
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2e verdieping
hoEkWonInG Type D
Bouwnummers 16, 20, 21, 30, 31, 35

2e verdieping
hoEkWonInG Type D
Bouwnummers 16, 20, 21, 30, 31, 35

Bouwnummers 16, 21, en 

31 zijn gespiegeld t.o.v. de 

plattegrond.

Bouwnummers 16, 21, 

en 31 zijn gespiegeld 

t.o.v. de plattegrond.

Indelingsvariant:

Uiteraard is het mogelijk om 

de indeling aan te passen. 

Onder begeleiding van een 

kopersbegeleider kun je al je 

woonwensen bespreken.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 

om aansluitend op de zijerker 

een bijkeuken te plaatsen. 

Ideaal Toch?
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Je bent op zoek naar een nieuw huis; leuk, maar ook spannend! Want 

hoe zorg je ervoor dat de binnenkant van je nieuwe woning minstens 

zo mooi wordt als de buitenkant? Het begint met een goede basis. 

Want zijn je vloeren, muurkleuren en keukenblad- en fronten mooi op 

elkaar afgestemd, dan heb je meteen al een basis waarmee je alle 

kanten op kunt. Maar ja… er valt tegenwoordig zó veel te kiezen. Om 

je daarmee alvast een beetje op weg te helpen, hebben we speciaal 

voor jou het vtwonen-inrichtingspakket samengesteld. Daarin zitten 

vloeren, plinten, basiskleuren voor op de muur, accentkleuren, fronten 

voor de keukenkastjes en keukenbladen. Alle onderdelen hebben die 

typische vtwonen look & feel, voor een basis met een twist. Aan jou 

de keuze hoe je je eigen basis samenstelt. 

Om het nóg makkelijker en leuker te maken, laten we je hier alvast 

drie woonstijlen zien die je kunt samenstellen met onder delen uit 

het pakket: pure basic, true romance en new classic. Zodat je in een 

oogopslag ziet met welke combinaties van vloeren, keukenfronten- 

en bladen en muurkleuren je een bepaalde stijl kunt creëren. Wij 

hebben het inrichtingspakket met zorg en liefde samen gesteld, jíj 

bepaalt de perfecte mix & match. En het mooiste is: waar je uiteindelijk 

ook voor gaat, alles wat je kiest, past bij elkaar! Zo maak je in de 

vtwonen stijl een heel eigen basis voor je huis, waaraan je alleen nog 

je persoonlijke favorieten hoeft toe te voegen. Die grote eettafel voor 

etentjes met vrienden, de fijne bank waar je samen languit op kunt 

liggen. Op vtwonen.nl vind je volop inspiratie en binnenkijkers die je 

op ideeën kunnen brengen om van je huis echt een ‘thuis’ te maken. 

We wensen je veel woonplezier toe!

Carlein Kieboom

Hoofdredacteur 

Verrassend 
(vt)wonen

true romance

pure basic

new classic

Woningtype A
inrichtingspakket € 13.535,00

Woningtype B 
inrichtingspakket € 13.056,00
 
Woningtype C2
inrichtingspakket € 11.775,00
 
Woningtype Ck 
inrichtingspakket € 12.635,00
 
Woningtype D
inrichtingspakket € 12.131,00

Na oplevering wordt je woning voorzien van een complete keuken en kan je gebruik maken 

van het vtwonen inrichtingspakket. Het vtwonen inrichtingspakket bestaat uit een hoog-

waardige laminaatvloer op de begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping, wanden op 

de begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping afgewerkt met een lichte korrel (Brander 

Diamant wit) en de trappen worden afgewerkt met halve manen en geschilderd in een 

vtwonen-kleur naar keuze.

In de basis wordt jouw woning voorzien van een luxe Kästle keuken. Deze keuken is afgestemd op die  

typische vtwonen look en feel en voorzien van inbouwapparatuur en een multiplex werkblad.

·         Keramische kookplaat

·         Combi-magnetron

·         Schouwkap inclusief RVS achterwand

·         Koelkast met vriesvak

·         Vaatwasmachine

·         Eenhendelmengkraan

Je kunt hierbij kiezen uit verschillende standaard kleuren aanrechtbladen en frontpanelen  

passend bij een vtwonen-stijl.

Totaalprijzen 
inrichtingspakketten

Woningtype A € 13.535,00

Woningtype B € 13.056,00

Woningtype C € 11.775,00

Woningtype C  € 12.635,00
Bouwnr. 25 en 26

Woningtype D € 12.131,00

Kant&klaar vtwonen-inrichtingspakket
Boelse hof woningen
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pure basic twist 
Instant sfeer creëren in een nieuwbouwhuis? Kies voor de 

muur een behang met oude stenen-, beton- of sloophoutprint. 

Dat geeft een heel authentiek gevoel. 

egg white sea green army green concrete grey off black

keukenfront hout

keukenfront mat gelakt

verfkleuren

Pure basic heeft veel karakter door de combinatie 

van eenvoud en kwaliteit. Vergrijsde kleuren en 

stoere, eerlijke materialen - zoals hout, glas,  

cement en metaal - mixen moeiteloos met pure 

stoffen als wol, linnen en grove katoen. In deze  

basis komen je industriële vondsten, vintage en 

grote basic meubels heel mooi tot hun recht.

stijl 1: pure 
basic

houten vloeren laminaat vloeren

30 31



true romance twist 
Houd je van het kleurpalet van true romance, maar wil je voorkomen 

dat het te zoet wordt? Ga voor een niet te groot, luchtig item met een 

stevige kleur. Bijvoorbeeld een zwart bureautje of donkere stalen kruk. 

Dat geeft net even een stoer randje en verrassend effect. 

keukenfront hout

keukenfront mat gelakt

verfkleuren

warm white light grey warm grey villa pink sea green

De true romance-stijl geeft je huis Parijse elegantie, 

door invloeden uit de jaren vijftig en het Verre Oos-

ten gemixt met een vleugje rococo. Licht vergrijsde 

pastellen worden gecombineerd met witgewas-

sen en naturel houtsoorten, en zachte geweven en 

gebreide stoffen. De perfecte aanvulling op ronde 

meubelvormen en brocante schatten. 

stijl 2: true 
romance

houten vloeren laminaat vloeren
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New classic twist  
Niet alleen wit laat een ruimte groter lijken. Juist door te kiezen voor een diepe 

(warme) kleur en deze consequent door te voeren in bijvoorbeeld de kast, bank 

en accessoires creëer je diepte, verbind je alles en maak je de ruimte optisch 

groter. Bij deze stijl geldt vooral: werk met een paar grote items en… durf! 

snow white light grey ash grey off black purple blue

keukenfront hout

keukenfront mat gelakt

verfkleuren

In de new classic stijl krijgt de klassieke look een  

eigentijds jasje met magische kleuren; donker, diep 

en puur. Het is een spannende combinatie van 

klassieke meubels en eigentijdse designstukken, 

aangevuld met donkere houtsoorten en staal,  

geleefd leer en gecapitonneerde stoffen van  

bijvoorbeeld grove wol en zacht fluweel. 

stijl 3: new 
classic

houten vloeren laminaat vloeren

34 35



VLOER- EN WANDTEGELS
Vloertegels, 300x300 mm, kleur antraciet. Douchehoek 
verdiept tegelwerk. Wandtegels 200x250mm, kleur wit.

ELEKTRA
Schakelmateriaal helder wit; inbouw. In de buiten 
bergingen, kasten en op zolder opbouw.

SANITAIR 
Het sanitair is van het merk Ideal Standaard, in witte 
uitvoering, de kranen zijn van het merk Venlo Nimbus.  

Ruimte Vloer Wand Plafond Temp. Uitrusting

Entree Anhydriet Behang klaar Structuur-Spuitwerk 15˚C Meterkast, luik, technische installatie conform tekening

Toilet Vloertegels 300x300mm. Wandtegels 200x250 mm tot ca. 
1500 mm hoog, boven wandtegels 
structuurspuitwerk .

Structuur-spuitwerk Wandcloset combinatie, fonteincombinatie, afzuigpunt 
mechanische ventilatie, technische installatie conform 
tekening

Woonkamer Anhydriet Behang klaar Structuur-spuitwerk 20˚C Technische installatie conform tekening

Keuken Afwerkvloer Behang klaar Structuurs-puitwerk 20˚C Technische installatie conform tekening

Trapkast Anhydriet Onafgewerkt Onderzijde trap in 
grondverf

Verdeler vloerverwarming

Overloop Anhydriet Behang klaar Structuur-spuitwerk Technische installatie conform tekening

Badkamer Vloertegels, 300x300 mm, 
douchehoek verdiept 
betegeld.

Wandtegels 200x250mm tot ca. 
2100 mm, t.p.v. douche tot ca. 
2100 mm. boven wandtegels 
structuurspuitwerk. 

Structuur-spuitwerk 22˚C Wandcloset combinatie, wastafelcombinatie, 
douchecombinatie, afzuigpunt mechanische ventilatie, 
technische installatie conform tekening. Bij type A is ook 
een bad. 

Slaapkamers Anhydriet Behang klaar Structuur-spuitwerk 20˚C Technische installatie conform tekening

Zolder Anhydriet Onafgewerkt Onderkant dakplaat 
niet nader afgewerkt

15˚C Mechanische ventilatie unit, opstelplaats wasmachine, 
technische installatie 

Berging Betonvloer Niet nader afgewerkt Niet nader afgewerkt Technische installatie conform tekening

GRONDWERK
Voor het aanbrengen van de fundaties en de leidingen 
is het uitvoeren van grondwerk noodzakelijk.De tuinen 
worden gerealiseerd met uitkomende grond.

FUNDERING
De woningen hebben een fundering van in de grond 
gevormde betonnen palen en betonnen funderingsbalken.  

RIOLERING, GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
In de woning worden vanaf diverse aansluitpunten 
afvoerleidingen gelegd en met een stankafsluiter op 
de openbare riolering aangesloten. De riolering loopt 
door uw voortuin naar de bestrating en wordt in de tuin 
voorzien van een ontstoppingsstuk. Voor de ontluchting 
wordt de riolering aangesloten op een ontluchtingspijp in 
het dak. Vanaf de dakgoot worden hemelwaterafvoeren 
aangebracht, aan de voorgevel van de woning wordt 
deze uitgevoerd in zink, aan de achtergevel in PVC. 
Hierin is een bladopvanger opgenomen. Het hemelwater 
wordt via natuurlijk verloop naar het oppervlaktewater 
afgevoerd. Daartoe worden in de tuinen grenzend aan de 
openbare ruimte molgoten aangebracht. Het water van de 
achtergevel wordt via de woning scheidende wand naar 
voren geleid middels een afvoersysteem.

BEGANE GRONDVLOER
De woningen worden uitgevoerd met een geïsoleerde 
betonnen systeemvloer. De kruipruimte onder de woning 
is deels toegankelijk middels een kruipluik. De vloer wordt 
afgewerkt met een afwerkvloer. 

VERDIEPINGSVLOEREN
De vloeren van de verdiepingen van de woningen zijn 
anhydriet vloeren. Deze vloeren worden niet opgeschuurd 
opgeleverd.

BINNENWANDEN
De binnenwanden van de woning worden samengesteld 
uit gipsblokken. Tussen de slaapkamers onderling worden, 
in verband met extra geluidswering, zwaardere blokken 
toegepast dan tussen de overige wanden.
Afhankelijk van de betreffende ruimte worden deze 
behang klaar, betegeld, met spuitwerk of onafgewerkt 
opgeleverd, zoals vermeld in de afwerkstaat. 

GEVELS
De gevels van de woningen worden uitgevoerd als een 
spouwmuur bestaande uit binnenspouwbladen met 
isolatie, een luchtspouw en een buitenspouwblad, Rc 
waarde 5,0 m2K/W. De voor- en achtergevel worden 
opgebouwd met houten spouwbladen (FSC keurmerk). 
De kopgevelwand wordt aan de binnenkant uitgevoerd 
met beton. De buitenspouwbladen worden uitgevoerd 
in metselwerk. Een en ander zoals aangegeven op de 
tekening en het kleurenschema. De wanden van de 
bergingen worden uitgevoerd in verduurzaamde houten 
delen op vuren regelwerk. 

GEVELKOZIJNEN
De kozijnen en ramen van de woningen zijn van fsc 
gekeurd hardhout. De aanvoer van ventilatielucht vindt 
plaats door zelfregulerende ventilatie roosters in het 
kozijn. De glasopeningen in de buitengevel van de woning 
worden voorzien van drie-laagse beglazing. 

Het hang- en sluitwerk van de gevelkozijnen voldoet 
aan inbraakwerendheidklasse 2. Aan de binnenzijde van 
de gevelkozijnen worden natuurstenen vensterbanken 
aangebracht. 

BUITENDEUREN
De entreedeur van de woning (model volgens tekening) 
wordt voorzien van een brievenbus en voordeurgarnituur. 
Alle buitendeuren van de woning, inclusief de deur van 
de berging en eventuele poorten, worden voorzien van 
sloten met gelijksluitende cilinders. De schuifpui in 
de achtergevel is van aluminium en voorzien van drie-
laagse beglazing. De schuifdeur is zowel aan de binnen- 
als buitenzijde afsluitbaar.

DAKEN
Het hellende dak bestaat uit een geïsoleerde houten 
dakconstructie waarop dakpannen worden aangebracht, 
Rc waarde 6,0 m2K/W. De binnenzijde van de spaanplaat 
is, niet afgewerkt. De platte daken van de bergingen 
worden voorzien van dakbedekking en afgewerkt met 
een aluminium daktrim.

BINNENKOZIJNEN EN DEUREN
De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte 
plaatstalen montagekozijnen. De kozijnen worden 
uitgevoerd met een bovenlicht. Alle bovenlichten 
worden voorzien van blank glas met uitzondering van 
de bovenlichten van de trapkast. Dit bovenlicht wordt 
voorzien van een dicht gelakt paneel. De meterkastdeur 
is een paneeldeur. Alle binnendeuren zijn fabrieksmatig 
afgelakte opdekdeuren, voorzien van standaard hang- en 
sluitwerk. De kozijnen van de badkamer en het toilet 
worden voorzien van een kunststeen dorpel. De overige 
kozijnen worden zonder dorpel uitgevoerd. 

BINNENTRAPPEN
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping 
wordt uitgevoerd als dichte vurenhouten trap met 
stootborden. De trap van de eerste verdieping naar de 
tweede verdieping is een open vurenhouten trap. 

KEUKEN
De woningen worden na oplevering standaard voorzien 
van een keuken met afzuigkap, keramische kookplaat, 
oven, combi magnetron, koelkast en vaatwasser. 

VENTILATIE 
In uw woning wordt een ventilatiesysteem aangebracht 
op basis van natuurlijke toevoer van lucht en 
mechanische afvoer van lucht. De natuurlijke toevoer 
geschiedt via de zelfregulerende ventilatieroosters in 
het kozijn. De mechanische afvoer vindt plaats via een 
gemotoriseerde ventilatie box op zolder. In de keuken, 
toilet, badkamer en zolder worden afzuigventielen 
aangebracht op vaste posities. De afzuigventielen 
worden per vertrek ingeregeld. U kunt het systeem 
bedienen in de woonkamer (hoofdbediening) en in de 
badkamer (losse handzender). 

VLOERAFWERKING
In de badkamer en het toilet wordt de vloer afgewerkt 
met een vloertegel conform de afwerkstaat. De overige 
vloeren worden niet verder afgewerkt. 

WANDAFWERKING
In de badkamer en het toilet zijn de wanden (gedeelte-
lijk) afgewerkt met tegelwerk. Boven het tegelwerk is 
spuitwerk aangebracht. De overige wanden in de woning 
worden met uitzondering van de trapkast, de meterkast 
en de bergruimte(n) behangklaar opgeleverd. 

PLAFONDAFWERKING
De plafonds worden afgewerkt met spuitwerk (met 
uitzondering van de meterkast). De spaanplaat op de 
zolderverdieping worden niet nader afgewerkt. 

VERWARMING EN (WARM) WATER
De verwarming en het warme water worden 
verzorgd door middel van een collectief 
stadsverwarmingssysteem. De woningen worden 
voorzien van vloerverwarming in woonkamer, keuken 
en hal. Daarvoor wordt een verdeler geplaatst volgens 
tekening. De slaapkamers, de badkamer en zolder 
worden verwarmd d.m.v. radiatoren. De installatie 
is ontworpen op basis van de minimaal haalbare 
vertrektemperaturen volgens de SWK-eisen. 

In woonkamer en keuken is de temperatuur in te stellen 
door een ruimteregelaar. In de overige verwarmde 
ruimten zijn de radiatoren te bedienen middels 
thermostatische radiatorkranen. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De leidingen worden opgenomen in wanden en vloeren 
met uitzondering van de leidingen op zolder , in de 
buitenberging en de meterkast.  Deze worden uitgevoerd 
als zichtleidingen [opbouw]. 

Wandcontactdozen, schakelaars e.d. zijn van het type 
inbouw worden uitgevoerd in de kleur helder wit en zijn 
van kunststof. 

Omdat er geen gasaansluiting aanwezig is wordt voor 
het elektrisch koken een aansluiting in de keuken 
aangebracht.

CAI EN TELEFOONAANSLUITING
De woonkamer is vanaf de meterkast voorzien van twee 
loze leidingen die gebruikt kunnen worden voor CAI-, 
telefoon- of computeraansluitingen.
De hoofdslaapkamers zijn voorzien van loze leidingen, 
welke ook voor deze doelen kunnen worden gebruikt. 

ROOKMELDERS
In de woningen worden rookmelders geplaatst volgens 
de voorschriften. 

BESTRATING
De woningen hebben een looppad voorzien van 
staptegels naar de voordeur, vormgegeven met 
betontegels. 

ERFAFSCHEIDINGEN 
De erfgrenzen aan de voor-, zij- en achterkant van de 
woningen die aan het openbaar gebied grenzen worden 
uitgevoerd als beukenhaag of hoge erfafscheiding zoals 
op tekening is aangegeven. Alle erfafscheiding aan het 
openbaar gebied is onderhoudsplichtig hetgeen staat 
omschreven in de leveringsakte.

ALGEMEEN
De woning wordt aangesloten op het openbare 
waterleiding-, elektriciteit- en riolering net. Er is geen 
gasaansluiting aanwezig. De aansluitkosten hiervoor
zijn in de koop-/aannemingssom inbegrepen. De 
woningen voldoen aan het energielabel A (EPC <0,4) 
overeenkomstig de bouwbesluit eisen per 1-1-2015.

KOPERSWENSEN 
De koper zal in het bezit worden gesteld van een lijst 
van mogelijke alternatieven (keuzelijst). Hij of zij zal de 
gelegenheid krijgen in een persoonlijk gesprek hieruit 
zijn of haar keuze te maken en eventuele individuele 
wensen te bespreken.

“ We hebben het gevoel dat we 

ons huis hebben gevonden. 

In een leuke buurt met veel 

afwisseling. Dorpse straatjes, 

levendigheid in de hofjes, 

veel groen en bloemen: alles 

straalt sfeer uit”.

Technische
omSChRIjVInG
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ARChITECT
Humblé Martens. Architectuur & Stedelijk Ontwerp

Gerechtigheidslaan 46

6226 CH Maastricht

www.humblemartens.nl

 

onTWIkkElAAR
AM

Ptolemaeuslaan 80 

3502 HB Utrecht

www.am.nl

AAnnEmER
BAM Woningbouw

Zwartewaterallee 25

8032 DZ Zwolle

T 038 467 23 23

info.noordoost@bamwoningbouw.nl

kEukEn En  VTWonEn PAkkETTEn
Totalproject

Schoepenweg 25

8243 PX  Lelystad

T 0320  21 15 79

mail@totalproject.nl

SAnITAIR/TEGElWERk  
En mEERWERk
BAM Woningbouw

Boelse hof. Dorps wonen 
aan de Oosterhoutse Plas. 

Boelse hof 
Betrokken partijen
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hans janssen makelaars 
St.Canisiussingel 19 h
6511 TE Nijmegen 

024 – 324 42 44   
info@hansjanssen.nl
www.hansjanssen.nl 

Verkoop en informatie

Strijbosch Thunnissen makelaars 
St. Canisiussingel 22
Postbus 1005, 6501 BA Nijmegen

024 – 365 10 10    
info@s-t.nl
www.stmakelaars.nl

boelsehof.nl

#
15

0
2

2
7

8
1 w

w
w

.b
lo

e
m

e
n

d
a

a
lin

vo
rm

.n
l

A
lle

 te
ke

n
in

g
e

n
, te

kste
n

 e
n

 im
p

re
ssie

s zijn
 g

e
b

a
se

e
rd

 o
p

 d
e

 la
a

tst b
e

ke
n

d
e

 g
e

g
e

ve
n

s. H
ie

ra
a

n
 ku

n
n

e
n

 g
e

e
n

 re
c

h
te

n
 w

o
rd

e
n

 o
n

tle
e

n
d

.


