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In deze brochure stellen
we graag de partijen aan
je voor die Huis aan de
Haven gaan realiseren.
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Reitsma Bouw

Trotse eigenaar, en dan?

Alle papieren zijn getekend, de koop is
rond. Van hieruit gaan we samen aan
de slag. Ons vertrekpunt? Huis aan de
Haven is toekomstbestendig, kwalitatief
hoogwaardig en van alle gemak en comfort
voorzien. Om van daaruit tot een goed
ontwerp te komen, hebben we ons zo goed
mogelijk ingeleefd in de woonwensen van
de toekomstige bewoners.

Wij zijn Reitsma Bouw. Vakmensen met een
gezonde ondernemersgeest. Gedreven
door onze liefde voor het vak. Al bijna 100
jaar. Door heel Fryslân, en omstreken.
We ontwikkelen, begeleiden, adviseren,
realiseren, onderhouden én renoveren
vastgoed. Dat doen we met en voor
particulieren, woningbouwcorporaties en
ondernemers. Sinds 1976 als onderdeel van
de VolkerWessels groep.

Wie komt hier straks te wonen en hoe maken
we het woongenot zo groot mogelijk? Op
basis daarvan is er een uitgebreide lijst met
“beste keuze”-opties bepaald. Deze “beste
keuze”-opties passen binnen het standaard
koop- en opleveringsproces. Heb je zelf
aanvullende wensen of ideeën, dan formeren
we een speciaal mini-bouwteam.

Voor Huis aan de Haven
Wij bouwen jouw nieuwe Huis aan de Haven
en begeleiden je door het hele bouwtraject.
Tot aan het moment dat jij de sleutel in je
nieuwe voordeur steekt. Want voor jou is
het bouwen van een huis geen dagelijkse
kost. Dat snappen we heel goed. Daarom
nemen we je mee in elke stap, helpen je bij
de juiste keuzes en zijn we helder over wat je
kunt verwachten.

“Beste keuze”-opties
Een keuze uit onze lijst aan “beste keuze”
opties staat voor gemak, zekerheid en
kwaliteit.
• de indeling van je appartement is bekend.
Een deur verplaatsen of een extra deur
(in een niet dragende muur) is uiteraard
bespreekbaar;
• de indeling van je badkamer/toilet en
keuken maak je eenvoudig en snel aan de
hand van een aantal beste keuze opties;
• je kiest voor een vooraf gedefinieerd
pakket aan domotica.

Jouw persoonlijke begeleider
Onze kopersbegeleider neemt het
stappenplan met je door. Dat biedt houvast
en geeft inzicht in de planning. Tijdens de
bouw krijg je regelmatig een update met
foto’s, een bericht of een filmpje. Zo kun je de
activiteiten op de bouwplaats gewoon vanuit
huis volgen. En als er iets te vieren is - een
eerste paal of het hoogste punt - dan ben jij
de eerste die het hoort!

Wil je maatwerk, zoals je badkamer vergroten
of verplaatsen, de keuken liever wat groter
of een extra slaapkamer? En vind je die
mogelijkheid niet in de “beste keuze”-opties?
Dan formeren we een mini-bouwteam.

Samen met MWPO
MWPO kennen we als een
kwaliteitsontwikkelaar. Ze maken de mooiste
projecten op de mooiste locaties. Met Huis
aan de Haven maakt ook Leeuwarden kennis
met hun visie op ontwerp en ontwikkeling.

Mini-bouwteam
Hoe werkt het? Je geeft je persoonlijke
wensen aan bij de kopersbegeleider. Een
team van betrokken adviseurs maakt
vervolgens een quickscan om te kijken of
je wensen ook haalbaar en realiseerbaar
zijn. Daarbij maken ze direct een globale
inschatting van de kosten. Als je op
basis van de quickscan verder wilt, dan
formeren we samen met jou als koper het
juiste mini-bouwteam. Dit team bestaat
uit de kopersbegeleider, de aannemer en
de benodigde adviseurs of experts zoals
bijvoorbeeld een interieurarchitect. In goed
overleg komen we dan samen tot een
woning die past als een maatpak.

Bouwen met aandacht
Reitsma Bouw behoort tot de Bewuste
Bouwers. We dragen dit keurmerk met trots.
Het laat zien dat we ons bewust zijn van
de impact die onze bouw op de omgeving
en het milieu heeft. En dat we ons continu
blijven verbeteren.
Aangenaam, wij zijn het team van
Reitsma Bouw.

Ramona van den Berg en Robert Hingstman (Reitsma Bouw)
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Ramona van den Berg
Kopersbegeleider
‘Beste keuze’-opties

Kennismaking

In een kennismaking met
de kopersbegeleider krijg je
uitleg over het proces en het
digitale platform HOOMCTRL.
Via dit platform verloopt
het gehele proces en vindt
de communicatie plaats.
In het gesprek maak je een
keuze voor het vervolgtraject
‘beste keuze’-opties of Minibouwteam

Uitwerken keuzes

Uitwerking, concept-tekening
en opdrachtbevestiging

Geen wijzigingen meer mogelijk
in de plattegrond

Concepttekening en
opdracht-bevestiging
in HOOMCTRL

Eventueel vervolggesprek met
de kopersbegeleider over de
definitieve keuzes en voortgang
showrooms

Inplannen gesprekken bij de
showrooms van onze partners

Indien wijzigingen uitwerking
concepttekening en
opdrachtbevestiging
Voor sluitingsdatum
eventuele opmerkingen
op koperstekeningen en
opdrachtbevestiging geven
in HOOMCTRL

Verwerking keuzes

Geen wijzigingen meer
mogelijk
Intern uitwerken van
koperscontracttekening en
opdrachtbevestiging
Koperscontractstukken inzien
in HOOMCTRL
Koperscontractstukken
digitaal ondertekenen
Start werkvoorbereidingen

Opdrachtbevestiging en
getekende offertes in
HOOMCTRL

Robert Hingstman
Kopersbegeleider
Kennismaking

In een kennismaking met
de kopersbegeleider krijg je
uitleg over het proces en het
digitale platform HOOMCTRL.
Via dit platform verloopt
het gehele proces en vindt
de communicatie plaats.
In het gesprek maak je een
keuze voor het vervolgtraject
‘beste keuze’-opties of Minibouwteam
Onze partners
Je hebt tijdens het traject
gesprekken met showrooms
die voor jou een geschikte
offerte opstellen.

Eventuele vervolggesprekken
showrooms en keuzes online tool

Afronding

Offerte traject en afronden
gesprekken showrooms

Keuze voor ‘ keuze’-opties
uit de lijst

Mini-bouwteam

Vervolggesprek

Eerste inventarisatie van
jouw wensen
Keuze voor mini-bouwteam en
toelichting over het proces

Sanitair en tegelwerk:
Raab Karcher

Quickscan

Bespreken van jouw wensen
en een concrete vraag
specificeren

Mini-bouwteam

Uitwerking in integraal team van
koper, kopersbegeleider, aannemer
en adviseurs en andere partijen
zoals een interieurarchitect

Afronding

Afronden gesprek met de
kopersbegeleider

Geen wijzigingen meer
mogelijk

Voor sluitingsdatum eventuele
kleine wijzigingen (anders dan
wijzigingen in plattegronden)
doorgeven in HOOMCTRL

Intern uitwerken van
koperscontracttekening en
opdrachtbevestiging

Quickscan over haalbaarheid,
maakbaarheid en financiën

Uitwerking van tekening en offerte

Concreet voorstel in
HOOMCTRL

Tekening en offerte voor plan
wijziging in HOOMCTRL

Koperscontractstukken inzien
in HOOMCTRL

Inplannen gesprekken bij de
showrooms van onze partners

Eventueel vervolggesprek
met kopersbegeleider voor
bespreken conceptstukken minibouwteamfase

Koperscontractstukken
digitaal ondertekenen

Akkoord op voorstel
mini-bouwteam

Start werkvoorbereidingen

Geen wijzigingen in de plattegrond
meer mogelijk
Vervolggesprekken showrooms en
keuzes online tool

Mocht je voor een derde partij
kiezen dan vormt deze geen
onderdeel van het proces.
Na oplevering kan deze partij
in het appartement.

Offerte traject en afronden
gesprekken showrooms
Opdracht bevestiging en getekende
offertes in HOOMCTRL
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Verwerking keuzes
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Jouw droombadkamer

Een snelle douche na het sporten. Een warm
bad of toch die heerlijke stoomdouche mét
Sunshower in het weekend? Wij creëren
de badkamer die perfect past bij jouw
dagelijkse routine. Een ruimte die voelt als
pure verwennerij. Stijlvol, luxueus en warm.
Waar je helemaal tot rust kunt komen.
Maar ook praktisch, met oog voor het echte
leven. Waar je elke morgen je tanden poetst
aan de wastafel.
Om dat te realiseren is voor Huis aan
de Haven Raab Karcher als partner
geselecteerd. Zij ontwerpen met behulp
van een 3-dimensionaal tekenprogramma
de droombadkamer die past bij jouw smaak
en levensbehoefte. Het standaard door
ons geleverde ontwerp is compleet, van
hoge kwaliteit, praktisch en wordt met zorg
uitgevoerd.
Heb je aanvullende wensen en houd
je van luxe en exclusiviteit, laat je dan
inspireren door onze sanitair specialisten.
De afbeeldingen op deze pagina geven
alvast een inkijk in de mogelijkheden.
Hoe gaan we te werk?
We nodigen je uit voor een gesprek om
je te informeren over alle mogelijkheden.
Afhankelijk van je voorkeur en wensen word
je daarna uitgenodigd voor een afspraak in
de showroom. Tijdens die afspraak is er alle
gelegenheid om het sanitair te bezichtigen,
advies in te winnen en de beste keuze te
maken. Zodat jouw droombadkamer klaar
is, als jij de sleutel van je luxe appartement,
exclusieve special of royale penthouse in
ontvangst neemt.
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De keuken, het hart van
jouw huis

“De keuken is het hart van het huis”, wordt
vaak gezegd. Wat dat precies betekent, is
voor iedereen anders. Misschien kook je er
elke avond voor een heel elftal, misschien
drink je er vaker een wijntje met vrienden.
De beste keuken is er een die je past als
een maatpak. Optimaal afgestemd op jouw
wensen, uitgevoerd in de stijl waar je van
houdt. De mooiste uren beleef je op een
plaats waar alles klopt. Bulthaup levert
exclusieve keukens van eerlijke materialen.
Voor bulthaup staat één ding bovenaan:
het creëren van onderscheidende
keukenconcepten waar niets aan het toeval
is overgelaten en die anticiperen op de
wensen van de gebruikers. Met een unieke
kwaliteit die vanzelfsprekend is, daar waar
ze nodig is.
Gemaakt door de bulthaup medewerkers,
die dagelijks met enthousiasme, zorg en
puur vakmanschap hun werk doen om
jouw keuken tot iets bijzonders en unieks
te maken.
Het voordeel van een
keuken van bulthaup
De keuken is het kloppend hart van
een woning. Hoe je deze wenst, is heel
persoonlijk. Er wordt dan ook geen
standaard keuken toegepast. Dit geeft
je de mogelijkheid jouw keuken geheel
naar wens te (laten) ontwerpen. Je kunt
hiervoor ook terecht bij bulthaup.
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Vaanster

Heerlijk thuiskomen

Centraal systeem & bijdrage aan milieu
Jouw toekomstige woning wordt verwarmd
en gekoeld door een centraal warmte en
koude systeem. Naast de diverse voordelen
voor jou als bewoner, wordt door toepassing
van een duurzame installatie de uitstoot van
schadelijke CO2-gassen beperkt. Op deze
manier lever je een actieve bijdrage aan een
beter milieu.
De installatie bestaat uit warmtepompen
in combinatie met zogenaamde stille
drycoolers op het dak van het hoogste punt
van het gebouw. Het systeem zorgt ook
voor de verwarming van het tapwater in de
woning. De warmtepompen en alles wat
daarbij hoort zijn opgesteld in de technische
ruimte in de kelder. Iedere woning is voorzien
van een afleverset en boosterboiler in de
meterkast/techniekruimte voor verwarmen,
koelen en warmtapwater.
Vloerverwarming
Alle appartementen worden voorzien van
vloerverwarming. Vloerverwarming draagt
bij aan het wooncomfort. Stralingswarmte
van de vloer, wordt door bewoners
als een zeer comfortabele manier van
verwarmen ervaren. Een bijkomend
voordeel van vloerverwarming is dat
de ruimtetemperatuur veelal lager kan
worden ingesteld voor dezelfde beleving.
Daarnaast is het fijn dat je ook kunt koelen
met de vloerverwarming. Dit noemen we
vloerkoeling.
De badkamers worden naast
vloerverwarming voorzien van een
elektrische radiator. Deze geeft jou de
mogelijkheid om in de badkamer bij te
verwarmen. Deze radiator staat los van
het centrale systeem van Vaanster en is
eenvoudig te bedienen in de badkamer.
Warm tapwater
In de woning wordt een boosterboiler
geplaatst waarmee je direct de beschikking
hebt over warm tapwater op een juiste
temperatuur. De hoogste temperatuur
tapwater is 60ºC. De boosterboiler kan – net
als andere boilers – leeg raken en zal dan
nieuw water opwarmen van 50ºC naar 75ºC.
Je hebt altijd de beschikking over water van
tenminste 50ºC. Tijdens het douchen merk
je niets van temperatuurwisselingen, de
koudwater bijmenging wordt automatisch
aangepast door de douche/bad
thermostaatkraan.

Meer comfort en veiligheid
Hoe fijn is dat, thuiskomen in een apparte
ment waar het licht al brandt en de muziek
zachtjes klinkt. En als je weggaat schakel
je met één druk op de knop alle apparatuur
uit. De domotica, aangelegd door Aalbers
Installatietechniek, maakt dit mogelijk.
Neem bijvoorbeeld de Busch-free@home®
van Busch-Jaeger. Met dit innovatieve
huisbesturingssysteem bedien je eenvoudig
alle verlichting, verwarming, jaloezieën,
zonwering en multimedia. Zowel op afstand
als dichtbij. Zo creëer je een appartement
dat zich aanpast aan jóuw woonwensen.
Comfortabel, veilig en duurzaam.

Afleverset en booster

Comfort koeling
Jouw woning zal behaaglijk warm zijn
in de herfst en winter, maar ook lekker
koel in de zomer. De koeling is echter
geen airconditioning. De woning zal in de
zomermaanden minder opwarmen door het
toepassen van vloerkoeling. afhankelijk van
de vloerafwerking en zonwering. De zon
heeft een grote invloed op het koeleffect.
Indien in zonrijke ruimten koeling gewenst
is, wordt aanbevolen adequate zonwering
toe te passen. Bij buitentemperaturen
boven de 12 graden is koeling beschikbaar.
Vanwege de architectonische uitstraling
is in de kroon van Huis van de Haven
geen buiten- maar wel binnen-zonwering
optioneel mogelijk.

van warmte voor ruimteverwarming en
warm tapwater. De energie meter wordt op
afstand uitgelezen.
Leveringsovereenkomst en tarieven
Jij sluit als koper rechtstreeks met Vaanster
een leveringsovereenkomst. Vaanster levert
de warmte en koude (inclusief verwarming
van tapwater). Op de leveringsovereenkomst
is de warmtewet van toepassing. De
wet regelt belangrijke zaken zoals de
maximum tarieven, de jaarlijkse aanpassing
van de tarieven, de leveringszekerheid,
compensatie bij storingen e.d.

Integratie met vooraanstaande merken
Busch-free@home® werkt moeiteloos
samen met vooraanstaande merken zoals
Philips Hue, Amazon en Sonos. Met Philips
Hue-led regel je met één druk op de knop
de juiste verlichting voor een romantisch
dinertje voor twee. Het enige wat jij nog
hoeft te doen, is de kaarsjes aansteken.
De eenvoudige koppeling met het Sonos
Home Sound System zorgt voor een sfeervol
achtergrondmuziekje. En na afloop? Dan plof
je lekker samen op de bank waar je geniet
van je favoriete Netflixserie of de nieuwste
films in de beste kwaliteit.

Warmtemeter
De woningen zijn voorzien van een
warmtemeter voor de registratie van
het energieverbruik in Gigajoules.
De warmtemeter registreert het verbruik
12

Het ultieme gevoel van luxe!
Meer weten over de oneindige
mogelijkheden van Busch-free@home®,
ga naar www.yoursmarterhome.nl.
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DUIN INTERIOR

Miquel van Duin is ontwerper van exclusieve,
hedendaagse interieurs. Helemaal in lijn
met de uitstraling van Huis aan de Haven.
Benieuwd naar hoe een interieurontwerp
van DUIN INTERIOR er uit kan zien?
De impressies in het verkoopboek zijn
hier een voorbeeld van. Miquel’s “Fine
Luxury” ontwerpen kenmerken zich
door het gebruik van verfijnde stoffen en
hoogwaardige materialen en merken. Hij
combineert graag een goede basis van
bijvoorbeeld maatwerk interieurbouw van
eigen bodem met een vleugje Italiaans
design. Labels als Minotti en Poliform
zijn favoriet.
Miquel van Duin is al sinds 2013 werkzaam
als interieurontwerper in het luxe woon
segment. Hij heeft zijn sporen binnen de
residentiële markt ruimschoots verdiend.
Afgelopen jaar heeft hij o.a. meerdere
maatwerk interieurs gerealiseerd in het
unieke woon- en horecaproject Merckt
op de Grote Markt in Groningen. Ook voor
Huis aan de Haven presenteert DUIN
INTERIOR nu een aantal conceptontwerpen.
DUIN INTERIOR’s ontwerpen sluiten
naadloos aan op het bouwproces en de
woonomgeving. Miquel werkt samen met
vaste partners die perfect vakwerk leveren.
Zelf treedt hij op als eerste aanspreekpunt.
Hij neemt de volledige coördinatie op zich,
zonder daarbij de details uit het oog te
verliezen. Dat betekent dat DUIN INTERIOR
de bouwvergaderingen kan bijwonen en
korte communicatielijnen onderhoudt met
de ontwikkelaar, de aannemer en alle andere
betrokken partijen.
Van harte welkom
Van de indeling van de ruimtes tot aan een
compleet interieurontwerp. Van deskundig
advies tot praktische ondersteuning. Van
verlichtingsplan en domotica tot aan
kleur, meubilair, kunst en decoratie. DUIN
INTERIOR heet je van harte welkom voor
een kennismaking en voor het maken van
een offerte.
14
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Architect aan het woord

‘Een gevel
ontwerp met
onafhankelijke
en sterke
materialen die
in contrast
met elkaar
staan’

De architectuur van Huis aan de Haven
verwijst naar de robuustheid en stoerheid
van de haven, maar combineert dit met
elegantie door de toevoeging van ranke
kronen en bijzondere detaillering.
Op de kade staat een woongebouw met
een duidelijke massa, een bijzondere lichte
baksteen en een sterke expressie in ritmiek.
Deze ritmische gevelexpressie zorgt voor
een stoere uitstraling en deze vormt dan
ook de basis voor de architectuur van het
gebouw. Er ontstaat een bijzonder contrast
met de donkere slanke stalen geveldelen,
die de kroon vormen op dit woongebouw. De
sterke architectonische massa definieert de
kade en nodigt uit tot bezoek en wandeling.
De dubbelhoge commerciele ruimte in de
plint van het hogere bouwdeel nodigt uit
tot ontmoeting en zorgt voor levendigheid.
Tegelijkertijd kan men de drukte ontsnappen
in de woningen met panoramisch uitzicht
over de stad of tussen het groen in een
van de private daktuinen. Er is binnen het
ontwerp veel ruimte voor bijzondere en
stoere details, wat mooi samengaat met de
weelderigheid van het vele groen.

De gevels zijn opgetrokken uit
verschillende soorten materialen, maar
uit een samenhangend kleurenpalet. Een
gevelontwerp met onafhankelijke en sterke
materialen die in contrast met elkaar staan.
Zo heeft het baksteen deel diepe neggen en
krachtige vormen, tegenover de ranke lijnen
van de kronen.

‘Een rijk
contrast
tussen de
levendige plint
en de rustige
woonwereld’

Er ligt een belangrijke focus op de
woonkwaliteit. Deze wordt bereikt door de
veelzijdigheid aan interessante typologieën
en de kwalitatieve buitenruimtes.
Zo is er binnen Huis aan de Haven aandacht
besteed aan het ontwerp van maisonettes,
grote en kleine gelijkvloerse appartementen,
woon-werk ateliers en bijzondere specials
en penthouse. Deze verschillende soorten
woningen hebben ieder een bijpassende
buitenruimte, variërend van tuinen tot
balkons, dakterrassen en daktuinen.
De kade en het water rondom zorgen voor
de bijzondere kwaliteit en de kracht van Huis
aan de Haven.
16
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Groen voor Gezondheid

Maak je eigen daktuin
De plek waar je in de ochtend in het zonnetje
kan genieten van een rustmoment met een
kopje koffie. Of juist de plek waar je in de late
avondzon met vrienden en familie heerlijk
kan barbecuen, aan een grote tafel op je
terras. Samen met een tuinarchitect kun je
dit zelf gaan ontwerp. Hulp bij het kiezen
van luxe meubels en de afmetingen van het
terras, zodat het een geheel wordt en goed
op elkaar is afgestemd. Waar zit je in de zon
en waar is de plek voor schaduw op de hete
zomerse dagen?

Zachte binnenwereld in de ruige haven
Binnen het gesloten bouwblok, boven op
de parkeergarage ligt de gezamenlijke
binnentuin. In tegenstelling tot de kade
en de ruigheid van de haven, geeft de
binnentuin een verzachting, een gevoel van
rust en teruggetrokkenheid. De tuin heeft
een frisse, groene uitstraling met zachte
grassen met paarse en roze accentbloemen.
De gevarieerde beplanting zorgt ervoor dat
de binnentuin jaarrond er prachtig bij staat.
Een mix van middelhoge bomen, bestaande
uit pruikenbomen, judasbomen en witte
kornoeljes, zorgen voor schaduw en fleuren
de tuin in de lente op met trossen vol witte
en roze bloesem.

Het dakterras kan zeer verschillende sferen
krijgen met de juiste keuze van beplanting.
Vrolijk en fleurig met in elke maand van
het jaar een bloeier. Of juist een serene
daktuin als Zen garden met groenblijvers
en wuivende siergrassen. Daarnaast is
uiteraard ook het uitzicht een spektakelstuk,
maar niet altijd gewenst en zorgen hogere
beplanting en zelfs kleine boompjes voor
privacy. En dan nog de keuze in functies en
elementen die geplaatst kunnen worden,
zoals een pergola met schaduwdoeken en
sfeerverlichting, een zandbad voor de (klein)
kinderen of een jacuzzi voor een eigen Spa
gevoel. Maak buiten je eigen extra kamer als
verlengstuk van je woning.

Groen voor Gezondheid
De rustgevende binnentuin stimuleert
beweging en sociale interactie, maar biedt
ook plekken voor rust om te genieten van
de planten en de zon. De prachtige groene
binnenwereld is een plek om je even uit de
drukke stad en wereld terug te trekken, om
heerlijk in te wandelen en te vertoeven en
relaxen op de mooie loungestoelen. Maak een
gezellig praatje met de buren.
We hebben geleerd dat healthy ageing niet
afhangt van een bijzondere woning, maar
juist van een gezonde manier van leven,
ondersteund door veel factoren uit ons
dagelijkse leven, zoals mentaal welbevinden,
zingeving, sociale participatie, dagelijks
functioneren en vitale lichaamsfuncties, en een
omgeving die dit alles stimuleert. Die omgeving
bieden wij met deze collectieve daktuin.
Voor de (klein)kinderen is hier ook een
toffe uitdaging om te klimmen op de oude
boomstam, die als een object in de tuin ligt.
Klimmen en balanseren, wat goed is voor de
gezondheid. De grote wortels zijn zichtbaar. Zo
leren ze spelenderwijs over de natuur, ze vinden
hier bijvoorbeeld leuke beestjes en insecten.
Ook goed voor de natuur!
Niet alleen voor de mens is gezondheid van
belang, ook voor de dieren. Met de diversiteit
van planten en vergeet niet de hagen, is de
dektuin ook een fijne plek voor de vlinders en
vogels. De oude boomstam biedt een habitat
voor kleine insecten en de fleurige bloesem is
voedsel voor de vlinders en bijen.

Daarnaast zijn de bomen zeer belangrijk voor
CO2 opname. Eén boom kan wel 20 tot 30kg
compenseren in zijn biomassa! De bomen
geven daarnaast ook een koele plek voor in de
hete zomers.
Het klimaat verandert en wordt steeds
extremer; de zomers heter en de buien
heviger. De dektuin is speciaal ontworpen om
water te bufferen en water vast te houden,
om zo weer langzaam af te geven aan de
beplanting. Slim watermanagement met
bufferen en hergebruik.
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‘Vijf tot tien
minuten in het
groen en je
hartslag zakt en
je komt tot rust.’
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Fiets- en autoparkeren

Entree waterzijde

Fietsenstalling

P1

Half verdiept onder Huis aan de Haven komt
een parkeervoorziening voor auto’s en fietsen.
Elk appartement heeft een eigen vaste plek
voor vier (elektrische) fietsen. Daarnaast is
er extra ruimte voor speciale fietsen (zoals
bakfietsen) en ook voor gasten is er een
plek in de gemeenschappelijke stalling. Je
(elektrische) fiets staat er veilig en is prima
bereikbaar met de lift of de trap.

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P36
P38
onder onder

P34
P32
onder onder

P30
P28
onder onder

P26
P24
onder onder

P22
P20
onder onder

P18
P16
onder onder

P39
P37
boven boven

P35
P33
boven boven

P31
P29
boven boven

P27
P25
boven boven

P23
P21
boven boven

P19
P17
boven boven

P40
P42
onder onder

P44
P46
onder onder

P48
P50
onder onder

P52
P54
onder onder

P56
P58
onder onder

P60
P62
onder onder

P41
P43
boven boven

P45
P47
boven boven

P49
P51
boven boven

P53
P55
boven boven

P57
P59
boven boven

P61
P63
boven boven

P15

P64

Entree
parkeren

P65

Dubbellaags parkeren

Entree
kadezijde

P80

P79

P78

P77

P76

P75

P74

P73

P72

P71

P70

P69

P68

P67

P66

Heb je een eigen auto? Dan kun je ervoor
kiezen om een eigen parkeerplek te kopen.
In totaal maken we 80 parkeerplekken. Een
deel van parkeerplaatsen zijn bestemd voor
de huurwoningen.
Door niet alleen auto’s naast elkaar, maar ook
boven elkaar te laten parkeren is veel ruimte
bespaard zonder minder parkeerplaatsen te
maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een
parkeerlift. Hier kunnen auto’s boven elkaar
parkeren. Er is voldoende hoogte gemaakt
zodat auto’s tot 170cm hoog en tot wel
2500kg hier eenvoudig kunnen parkeren.

Dubbelhoog parkeren
Vrije hoogte 3500mm
Putdiepte 1900mm
Parkeerhoogte 1700mm
Maximaal gewicht 2000kg

Interesse om bij je woning een parkeerplek te
kopen? Geef dit aan op je inschrijfformulier.
Slim en snel opladen
De parkeergarage is aangesloten op het
elektriciteitsnet. Hierdoor is het mogelijk
de parkeerplekken te voorzien van een
elektrische laadvoorziening. Door een “slim
laadsysteem” maken we optimaal gebruik
van de beschikbare capaciteit. Als er minder
auto’s worden opgeladen, stijgt de capaciteit
en daalt de oplaadtijd.

Principedoorsnede dubbellaags parkeren
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Colofon

Aannemer
Reitsma Bouw
0512 571 700
reitsma@volkerwessels.com
www.reitsmabouw.nl
Domotica
Aalbers BV
www.aalbers.com
Verwarming
Vaanster Energie
www.vaanster.nl
Sanitair
Raab Karcher Assen
Portugallaan 4 - 6
9403 DS Assen
0592 383 111
verkoop.assen@raabkarcher.nl
www.raabkarcher.nl
Keukens
bulthaup Groningen
Laan Corpus den Hoorn 100
9728 JR GRONINGEN
050 737 00 34
bulthaupgroningen@gmail.com
www.groningen.bulthaup.nl
Interieurarchitect
DUIN INTERIOR
Design Studio en Showroom
Boterdiep 23
9712LH Groningen
050 211 20 78
info@duin-interior.com
www.duin-interior.com

Aan de samenstelling van deze realisatiebrochure is de grootste zorg besteed door
een zo nauwkeurig mogelijke verwerking van
de beschkbare informatie. Toch maken wij
een voorbehoud voor wijzigingen.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen
geen rechten worden ontleend. Dit
document dient als informatiebrochure,
het is geen contractstuk.

Hovenier
AREAL
06 12 89 92 03
areaal@europe.com
www.areaal.com
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Huis aan de Haven is een project van

