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De plek waar straks negen nieuwe 
woningen verrijzen aan de Jachtlaan / 
Wildzoom kende in haar toch niet al te 
lange historie reeds 3 gezichten. Ik heb 
mijn best gedaan het vierde gezicht als 
vanzelfsprekend te laten zijn.

Vroeger was het weiland, landelijk gebied, 
zoals we dat om en rond Barneveld heden 
ten dage nog steeds goed kennen. Toen de 
wijk Zuid-3 werd ontwikkeld werd juist deze 

plek bestemd om de nog zeer jonge wijk in 
aanbouw, met veel jonge en opgroeiende 
kinderen, te voorzien van een basisschool 
met gymzaal, zoals dat in die tijd gebruikelijk 
was.

Ik mocht in die begin jaren ‘80 als kind 
van de nieuwe bewoners van de Reehorst 
in mijn vrije tijd graag het schoolplein, het 
klimrek en bij tijd en wijle het dak van de 
school bezoeken.

Na de sloop van de school was het lange 
tijd alsof dit plekje weer haar oude roots had 
teruggevonden, nl. een mooie groene weide. 

Juist omdat ik de plek zo goed ken heb 
ik met veel genoegen mogen werken aan 
een wederom nieuwe invulling van deze 
plek, speciaal voor mij, speciaal voor de 
omringende bewoners en speciaal voor  
de nieuwe bewoners.

Het gebiedje wordt omringd door de lage 
woningen, destijds seniorenwoningen 
geheten, aan de overzijde van de Jachtlaan 

en de Wildzoom, de herenhuizen gelegen 
met de achterzijde aan het water, de 
woningen langs de Wildzoom aan dezelfde 
zijde en de singel met groene randen.

Met name de woningen aan de overzijde 
zijn inspiratiebron geweest. Tegenwoordig 
noemt men dit type Levensloopbestendige 
woningen, een nieuwe naam voor een 
bestaand concept.

Zo heb ik ook deze nieuwe woningen willen 
vormgeven. Het is een nieuwe invulling in 
een bestaande omgeving. Het daagt niet uit, 
het schreeuwt niet om aandacht, het valt 
niet uit de toon maar het voegt zich in de 
bestaande omgeving, alsof het er al jaren 
staat maar heeft toch een eigen gezicht.

Ik hoop dat zowel de oude als de 
nieuwe bewoners deze oude plek met 
deze nieuwe invulling evenzeer gaan 
waarderen als dat ik dat al jaren doe.

Wijnand Thomassen
Boxxis Architecten

Nederland wil zo snel mogelijk een 
samenleving worden met zo min 
mogelijk CO2-uitstoot. Om dit te 
realiseren gaan alle huishoudens van 
het aardgas af. In het nieuwbouwproject 
Jachtlaan wordt dan ook geen gasnet 
meer aangelegd. Uw woning is daarmee 
klaar voor de toekomst! 

Warmtepomp
De woningen worden verwarmd door 
middel van een warmtepomp. Dit is 
een milieuvriendelijke en aardgasloze 
manier om uw huis te verwarmen en u te 
voorzien van warm water in de badkamer 
en keuken. De warmtepomp onttrekt 
warmte aan de buitenlucht om hiermee 
het huis te verwarmen. De buitenlucht is 
de energiebron. In het buitendeel wordt 
warmte uit de buitenlucht onttrokken en 
overgedragen aan het koudemiddel. Het 
binnendeel zet dit om in bruikbare energie 
om het huis te verwarmen en is direct 
aangesloten op het verwarmingssysteem, 

tevens zorgt de binnenunit voor de 
opwarming van een boilervat. Dit boiler-
vat zorgt ervoor dat u altijd voldoende 
warmtapwater heeft. 

Zonnepanelen
Een warmtepomp draait op stroom: 
hierdoor verbruikt uw woning geen gas 
meer. De benodigde elektriciteit wordt voor 
een gedeelte opgewekt door standaard 
geleverde PV-panelen op uw woning. 

Vloerverwarming
De woningen zijn op de begane grond  
standaard voorzien van vloerverwarming. 
Dit heeft veel voordelen ten opzichte van 
radiatoren, zoals een comfortabel klimaat, 
een lagere energierekening en complete 
vrijheid bij de inrichting van uw huis.

Balansventilatie
Bij goed geïsoleerde woningen hoort een 

comfortabele en gezonde luchtkwaliteit. 
Balansventilatie is een systeem van 
mechanische ventilatie waarbij de 
hoeveelheid aangevoerde verse buitenlucht 
volledig in balans is met de hoeveelheid 
afgevoerde vervuilde binnenlucht. Het is 
een gesloten ventilatiesysteem dat bestaat 
uit een ventilator, een warmte-terugwin-
unit (WTW) en een aantal luchtkanalen. In 
de vochtige ruimtes, badkamer, toilet en 
keuken, wordt de gebruikte lucht afgezogen 
en in de droge ruimtes, woonkamer en 
slaapkamer, wordt verse lucht aangevoerd. 
Hierdoor ontstaat een comfortabel en 
gezond luchtklimaat.
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Interesse?

Midden Nederland Makelaars
Kampstraat 32

3771 AV Barneveld
barneveld@mnm.nl

www.mnm.nl

(0342) 423 400

Westeneng Makelaars Taxateurs o.g.
Thorbeckelaan 18

3771 EG Barneveld
info@westeneng-makelaardij.nl

www.westeneng-makelaardij.nl

(0342) 415 589

Laat u vrijblijvend informeren en neem contact op met één van onderstaande makelaars.
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bOxxIs arChITeCTeN
www.boxxisarchitecten.nl

VaN De KOlK bOUW b.V.
www.vandekolk.nl

VaN MaNeN KeUKeNs bV
www.vanmanenkeukens.nl

GeMeeNTe barNeVelD
www.barneveld.nl

ONTWerp VaN WOUTer
www.ontwerpvanwouter.nl

De bUNTe VasTGOeD OOsT
www.debunte.nl

prOJeCT parTNers:
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bouwnummer Woningtype Gebruiks opp. m2 bruto inhoud woning m3 Kavelopp. m2 prijs V.O.N.

COMfOrTWONINGeN blOK 1

1 Comfortwoning 115 m2 468 m3 ca. 150 m2 € 364.950,-

2 Comfortwoning 115 m2 452 m3 ca. 131 m2 € 332.950,-

3 Comfortwoning 115 m2 452 m3 ca. 131 m2 € 332.950,-

4 Comfortwoning 113 m2 468 m3 ca. 150 m2 € 359.950,-

COMfOrTWONINGeN blOK 2

5 Comfortwoning 115 m2 490 m3 ca. 194 m2 € 369.950,-

6 Comfortwoning 101 m2 404 m3 ca. 169 m2 € 260.000,-

7 Comfortwoning 101 m2 401 m3 ca. 169 m2 € 260.000,-

8 Comfortwoning 101 m2 401 m3 ca. 169 m2 € 260.000,-

9 Comfortwoning 115 m2 487 m3 ca. 194 m2 € 369.950,-

De koopsommen van de woningen zijn 
vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders 
is vermeld. Vrij op naam wil zeggen 
dat de hieronder genoemde kosten, 
die met het verwerven van een eigen 
woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn 
inbegrepen.
 Grondkosten 
 Bouwkosten
 Sanitair en tegelwerk
 Architect- en constructeurhonorarium
 Notarishonorarium, in verband met  

de transportakte
 Verkoopkosten
 Gemeenteleges (bouwvergunning, 

welstandsadvies, eventuele procedures)

 BTW (thans 21%, een eventuele 
wijziging wordt conform wettelijke 
voorschriften doorberekend)

 Kadastrale inmeting
 Aansluitkosten van water-, riool-  

en elektriciteitsleidingen
 Woningborg
 De kosten van gebruik van water en 

elektriciteit tot de dag van oplevering

De met de financiering van uw woning 
verbandhoudende kosten zijn niet in 
de koop- en aannemingsovereenkomst 
inbegrepen. De kosten zijn onder meer:
 Notariskosten inzake hypotheekakte
 Afsluitprovisie hypotheek

 Eventuele kosten voor aanvraag 
Nationale Hypotheekgarantie

 Rente tijdens de bouw 

andere kosten die niet in de koopsom 
zijn opgenomen:
 De abonnee-/ aansluitkosten op het 

telefoonnet
 De abonnee-/ aansluitkosten op de cai
 Kosten keuken
 Kosten voor eventueel meerwerk
 Kosten inrichting
 Kosten aanleg privé tuin
 Kosten erfafscheidingen (conform 

verkooptekening behorende bij contract)
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