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Luxe laagbouw in het groen





7

Inhoudsopgave

Park Weede    
 
Locatie   
 
Groen Karakter   
    
Omgeving    
  
Woningtype A   
   
Woningtype B   
  
Woningtype C   
  
  

8

11

12

14

18

20

22

Woningtype D   
  
Powerhouse Company  
  
Procedure    
 
Kavels & opties

Badkamer & keuken
    
Colofon    
  

24

26

28

30

32

34

 



8

Een plek voor rust en ruimte, een plek om thuis te komen. Zo geeft Park Weede, met haar 9 luxe 

bungalows, het leven vorm. Gelegen tussen Hoogland en Amersfoort, pal naast de groene long aan 

de Hamseweg, biedt de riante laagbouw uitkijk over uitgestrekte weilanden en een monumentale 

eiken houtwal. 

De 9 bungalows hebben een woonoppervlakte van 200m2 tot 255m2, verdeeld over een bijzonder ruimtelijke 

plattegrond. Iedere bungalow beschikt over twee verdiepingen, de begane grond en onderkelderde verdieping. 

Dankzij innovatieve lichtoplossingen en grote raampartijen zijn de bungalows voorzien van veel daglicht en een 

schitterend uitzicht.

Het ontwerp komt van het prijswinnende architectenbureau Powerhouse Company, wiens visie op functie 

en esthetiek leidt tot bijzonder vormgegeven ruimtes. “Onze benadering van functie is gebaseerd op de 

overtuiging dat iedere centimeter binnen en rond een gebouw moet bijdragen aan het algehele gevoel dat 

de ruimte je geeft”. De bungalows van Park Weede hebben een bijzonder horizontaal lijnenspel en ook met 

compositie is gespeeld. De hoogwaardige materialen geven de woningen een luxe en moderne uitstraling.

Met haar unieke ligging en moderne architectuur brengt het project natuur, stedelijk leven en een echt 

dorpsgevoel samen in comfortabel design. 

Park Weede
Luxe laagbouw in het groen
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Locatie

De projectlocatie vormt een belangrijk onderdeel van de 

groenstructuur die Hoogland omsluit, bestaande uit enerzijds 

het landbouwgebied ten westen, en anderzijds door Park 

Schothorst ten oosten. Precies tussen deze twee groene 

gebieden, op de rand van stad en land, bevindt zich deze 

schitterende locatie.

De historie van deze locatie gaat terug naar de Late Middeleeuwen 

(13e tot 15e eeuw). Destijds stond op deze plek de lokaal bekende 

boerderij Groot Weede. Vorige eeuw huisde hier een agrarische 

school van het Wellantcollege. Park Weede vult op deze plek een 

nieuwe, groene kamer die wordt opgetrokken uit een gerestaureerde 

houtwal aan de zuidwestzijde en nieuw te plaatsen groenmassieven 

aan de oostkant.
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Groen karakter

Om de belangrijke ontsluiting tussen de groengebieden 

en het karakter van Park Weede in ere te houden, 

is er een inventarisatie gemaakt van de bestaande 

begroeiing. 

Met respect voor het bestaande, ecologische systeem is een 

plan gemaakt voor de restauratie van de bestaande houtwal. 

Nieuwe beplanting helpt het zicht op het omliggende open 

landschap te waarborgen.

De toegangsweg wordt een groene ruimte die voornamelijk 

wordt voorzien van karrespoor. Hierdoor wordt de straat 

geen massief verharde ruimte, maar een echt onderdeel 

van de schitterende groene omgeving. En worden diverse 

natuurwaarden met elkaar verbonden door de verschillende 

elementen.

Carpinus Betulus Castanea Sativa Quercus Robur
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Hoogland

Hoogland is een authentiek dorp, omgeven door de historische 

hanzestad Amersfoort. Het agrarische verleden is hier nog 

volop voelbaar en de saamhorigheid van de gemeenschap 

geeft het dorp een vriendelijke en aangename sfeer. 

De traditionele dorpsfeesten en historische bebouwing 

bestaan hier naast een eigentijdse levensstijl, mede dankzij 

de vele voorzieningen die Hoogland biedt. Het 4-daagse 

Dorpsfeest Hoogland dat ieder jaar in september plaatsvindt, 

is een belangrijke publiekstrekker. Ook het Hooglandse 

carnaval is in de wijde omtrek geliefd.

Het architectonisch landschap van Hoogland is gevarieerd 

en wordt aan de westzijde opgeluisterd door een aantal 

prachtige historische boerderijen en landarbeiderswoningen. 

De Hamseweg, waaraan Park Weede is gesitueerd, is een van 

de hoofdstraten van het dorp.

Amersfoort

Aan de andere zijde van de Hamseweg vind je ter contrast 

de bruisende stadskern van Amersfoort. Deze stad telt 

ruim 160.000 inwoners en is daarmee de vijftiende grootste 

stad van Nederland. Amersfoort vervult economisch een 

regiofunctie met een sterk groeiend bedrijfsleven. 

Het centrum ademt met haar idyllische grachten en vele 

historische panden de rijkdom van het verleden. Van de 

Onze Lieve Vrouwentoren tot de Muurhuizen en Koppelpoort, 

Amersfoort is rijk aan Middeleeuwse relikwieën. Maar 

Amersfoort is ook modern en trendy, en is met haar vele 

boetiekjes en leuke winkelstraatjes ook een hele leuke 

winkelstad!

In Amersfoort is er, als ware cultuurstad, aan reuring geen 

gebrek. Zo is ze de bakermat van een aantal toonaangevende 

food en- theaterfestivals, waaronder het bekende reizende 

festival ‘De Parade’. Het populaire foodfestival ‘Proef 

Amersfoort’ bestaat inmiddels al zo’n 25 jaar, en is een van 

de grootste evenementen uit de centrale regio.

Golfclub 
De Hoge Kleij

Hoogland West

Soesterduinen

Den Treek

Dierenpark
Amersfoort

Station
Amersfoort

Paleis 
Soestdijk

Amersfoort

Soest

Hoogland

Soesterberg
Leusden

A28 richting Zwolle

Nijkerk

Omgeving

Binnenstad

Gracht Westsingel

Hoogland West

Den Treek

Soesterduinen
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Begane grond

De entree biedt middels een langgerekte hal toegang aan; een aan 

de voorzijde gelegen studeerkamer, een toiletruimte, een ruime 

slaapkamer met en suite badkamer inclusief eigen toilet, en een 

kleinere slaapkamer. In de hal bevindt zich tevens een moderne uit 

beton gegoten trap die leidt naar de onderkelderde verdieping. Aan het 

eind van de hal betreed je via een verdiepingshoge taatsdeur de ruime 

living met open keuken en kookeiland. De unieke gebogen raampartij 

aan de achterzijde van de woning strekt zich uit van vloer tot plafond 

en biedt een schitterend vergezicht over de houtwal en weilanden. 

Daarnaast is aan de buitenzijde van de woning een ingang naar de 

inpandige berging, en een carport met plaats voor een enkele auto.

Kelder

De onderkelderde verdieping biedt ruimte aan een drietal ruime 

slaapvertrekken, een badkamer, een toiletruimte, en een berging met 

plaats voor een wasmachine en -droger. Deze kelderverdieping wordt 

dankzij de innovatieve lichtoplossing royaal van daglicht voorzien.

Type A
Achtergevel

Voorgevel

Linkergevel

Rechtergevel
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Begane grond

De entree biedt middels een langgerekte hal toegang aan; een ruime 

aan de voorzijde gelegen studeerkamer, een toiletruimte, en een ruime 

slaapkamer met en suite badkamer inclusief eigen toilet. In de hal 

bevindt zich tevens een moderne uit beton gegoten trap die leidt naar 

de onderkelderde verdieping. Aan het eind van de hal betreed je via 

een verdiepingshoge taatsdeur de ruime living met open keuken en 

kookeiland. De unieke gebogen raampartij aan de achterzijde van de 

woning strekt zich uit van vloer tot plafond en biedt een schitterend 

vergezicht over de houtwal en weilanden. Daarnaast is aan de 

buitenzijde van de woning een ingang naar de inpandige berging, 

en een carport met plaats voor een enkele auto.

Kelder

De onderkelderde verdieping biedt ruimte aan een tweetal ruime 

slaapvertrekken, een badkamer, een toiletruimte, een gym of wijnkelder, 

en een riante berging met plaats voor een wasmachine en -droger. 

Deze kelderverdieping wordt dankzij de innovatieve lichtoplossing 

royaal van daglicht voorzien.

Achtergevel

Rechtergevel

Type B

Linkergevel

Voorgevel
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Begane grond

De entree biedt middels een langgerekte hal toegang aan; een ruime 

aan de voorzijde gelegen studeerkamer, een toiletruimte, de berging, 

en een ruime slaapkamer met en suite badkamer inclusief eigen toilet. 

In de hal bevindt zich tevens een moderne uit beton gegoten trap die 

leidt naar de onderkelderde verdieping. Aan het eind van de hal betreed 

je via een verdiepingshoge taatsdeur de ruime living met open keuken 

en kookeiland. De unieke gebogen raampartij aan de achterzijde van 

de woning strekt zich uit van vloer tot plafond en biedt een schitterend 

vergezicht over de houtwal en weilanden. Daarnaast is tevens aan de 

buitenzijde van de woning een ingang naar de inpandige berging, en 

daarnaast een carport met plaats voor een enkele auto.

Kelder

De onderkelderde verdieping biedt ruimte aan een tweetal ruime 

slaapvertrekken, een kleiner slaapvertrek, een badkamer, een 

toiletruimte, en een ruime berging met plaats voor een 

wasmachine en -droger. Deze kelderverdieping wordt dankzij 

de innovatieve lichtoplossing royaal van daglicht voorzien.

Achtergevel

Voorgevel

Linkergevel

Rechtergevel

Type C
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Begane grond

De entree biedt middels een langgerekte hal toegang aan; een aan de 

voorzijde gelegen studeerkamer, een toiletruimte, de berging, en een 

ruime slaapkamer met en suite badkamer inclusief eigen toilet. In de 

hal bevindt zich tevens een moderne uit beton gegoten trap die leidt 

naar de onderkelderde verdieping. Aan het eind van de hal betreed je 

via een verdiepingshoge taatsdeur de ruime living met open keuken 

en kookeiland. De unieke gebogen raampartij aan de achterzijde van 

de woning strekt zich uit van vloer tot plafond en biedt een schitterend 

vergezicht over de houtwal en weilanden. Daarnaast is tevens aan de 

buitenzijde van de woning een ingang naar de inpandige berging, en 

een carport met plaats voor een enkele auto.

Kelder

De onderkelderde verdieping biedt ruimte aan een drietal ruime 

slaapvertrekken, een badkamer, een toiletruimte, en een ruime berging 

met plaats voor een wasmachine en -droger. Deze kelderverdieping 

wordt dankzij de innovatieve lichtoplossing royaal van daglicht 

voorzien.

Achtergevel

Voorgevel

Rechtergevel

Type D

Linkergevel
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Powerhouse Company is opgericht door Charles Bessard (1970, Frankrijk) en Nanne de 

Ru (1976, Nederland). Met hun eerste projecten, Villa 1 en Spiraal Huis verwierven ze 

meteen internationale bekendheid. De exclusieve, op maat gemaakte villa’s worden nu 

al beschouwd als moderne klassiekers. 

Powerhouse Company werkt aan een breed scala van opdrachten variërend van het ontwerpen en 

uitwerken van villa’s, jachten, interieurs, kantoren, publieke gebouwen en stedenbouw. De houding 

is visionair en ruimdenkend, om uiteindelijk te stollen in een ontwapenende nuchterheid. Royale 

woonbeleving, tijdloze schoonheid en eigentijds wooncomfort zijn gemeenschappelijke factoren 

in de villa ontwerpen waarbij altijd de signatuur van de opdrachtgever herkenbaar is.

“Bijzondere architectuur ontstaat alleen bij de gratie van goed opdrachtgeverschap. 

Opdrachtgever en architect moeten weten wat ze willen en zich in een dialoog openstellen 

voor nieuwe richtingen.” Nanne de Ru.

Foto: Bas Princen

Foto: Bas Princen
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2. Toewijzing
Zodra de inschrijfperiode sluit, worden 

alle inschrijvingen beoordeeld en start het 

toewijzen van de woningen. Wij streven 

ernaar om alle kandidaten een zo hoog 

mogelijke voorkeur woning toe te wijzen. 

Wanneer je één van de woningen krijgt 

toegewezen ontvang je een tijdelijke optie.

5. Naar de notaris
Wanneer de koop- en 

aannemingsovereenkomst onherroepelijk 

zijn wordt er een afspraak gepland bij de 

notaris voor de overdracht van de grond. 

Tijdens deze afspraak vindt het zogenaamde 

grondtransport plaats, waarmee de notaris 

door middel van de akte van levering de kavel 

kadastraal op jouw naam overschrijft.

3. Tekenen overeenkomsten
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 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 stukken kun 

je een aanvraag doen voor een eventuele 

financiering.

6. Klantbegeleiding
Tijdens het gehele proces verzorgd de 

aannemer de klantbegeleiding. Bij hen kun je 

terecht met al uw vragen over uw wensen, 

de planning en de totale voortgang van 

het project.

4. Wensen bespreken
Nadat alle overeenkomsten getekend zijn 

ga je in gesprek met de aannemer over 

jouw wensen en de mogelijke opties. De 

gemaakte keuzes worden vastgelegd in de 

meer-minderlijst met de aannemer. Deze lijst 

bevat alle opties die je hebt toegevoegd of 

juist heeft laten vallen, en bevat tevens de 

eventuele meerprijs.

7. Werkbare dagen
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.

8. Oplevering
De woning is af en je ontvangt de sleutel! 

In de daaropvolgende weken wordt er een 

onafhankelijke bouwcontrole uitgevoerd door 

BouwGarant. In sommige gevallen resulteert 

de controle in een aantal opleverpunten die 

de aannemer nog zal uitvoeren.

De woningen in Park Weede worden 

gebouwd via een gescheiden koop-

aannemingsovereenkomst. U tekent met 

de grondeigenaar de koopovereenkomst 

voor de grond en de ontwikkeling van de 

woning. Voor de bouw tekent u een aparte 

overeenkomst met de aannemer.

1. Start verkoop
De verkoop is gestart en de inschrijving 

geopend. Totdat de inschrijving sluit heb je 

de tijd om de vragenlijst in te vullen en jouw 

inschrijving te voltooien. Met vragen kun je 

terecht bij het verkoopteam van Habitoo. 

De inschrijving is te vinden op 

parkweede.osre.nl/mijn-omgeving/aanmelden.

Procedure

http://parkweede.osre.nl/mijn-omgeving/aanmelden
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In de vragenlijst van de inschrijving kun je aangeven welke kavels jouw voorkeur 

genieten. Tot aan de sluiting van de inschrijving kun je deze aanpassen. In de 

plattegrond op de rechterpagina staan de kavelnummers aangegeven.

Daarnaast zijn er een aantal vooraf besproken mogelijkheden die je als koper hebt om zelf te 

bepalen. Deze mogelijkheden zijn vastgelegd in een apart document en kunnen tijdens de fase 

‘klantbegeleiding’ met de aannemer worden afgestemd. 

Deze mogelijkheden hebben betrekking op de volgende onderdelen:

• Sedum dakafwerking

• Type marmer pendant terrasoverkapping

• Aanpassingen plattegronden

• Positie lichtkoepels

• Oplaadstation auto

• Binnendeuren

• Deurbeslag

• Alarminstallatie

• Schakelmateriaal

Kavels & opties
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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.

Badkamer & keuken
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Verkoop & informatie

Habitoo

088 4224 866

info@habitoo.nl

www.habitoo.nl

Stadsring 65G

3811 HN Amersfoort

Uitvoering & begeleiding

Van Kessel Bouw

0345 585 610

info@vankesselbouw.com

www.vankesselbouw.com

Rijnstraat 50

4191 CM Geldermalsen

Colofon

Ontwikkeling

Holistic Development

088 422 4848

www.holisticdevelopment.nl

Stadsring 65G

3811HN Amersfoort

Architect

Powerhouse Company

010 404 6789

www.powerhouse-company.com

Westerlaan 17

3016 CK Rotterdam

Landarchitect

Delva

020 220 9078

www.delva.la

Hoogte Kadijk 71

1018 BE Amsterdam

d e v e l o p m e n t

Projectmanagement

Kijk op Bouwen

info@kijkopbouwen.nl

www.kijkopbouwen.nl

Amerlandseweg 10

3621 ZC Breukelen
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