
wonenoplangerakzuid.nl

Op het woonveld Poternehof worden 2 hoekwoningen aangeboden die 
voorzien zijn van een strook eigen grond naast de woning. Het is een royale 
eengezinswoning met op de begane grond een brede woonkamer van 
5,10 m breed en een open keuken aan de voorzijde van de woning. Aan de 
achterzijde veel lichtinval door de grote raampartijen en deur naar achtertuin. 

Op de 1e Verdieping zijn 3 slaapkamers aanwezig en de badkamer. 
De zolderverdieping met raam in de zijgevel is vrij indeelbaar met 
mogelijkheid voor het realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld 
als een open ruimte met opstelling van de warmtepomp, wasmachine en 
droger. 

7 1
BOUWNUMMER HOEKWONING

Gelegen op een heerlijk ruim perceel met zij-tuin, 
aan de doorgaande weg Wouter van Langherakelaan

7 1

POTERNEHOF



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

• Woonoppervlakte 125 m²
• Inhoud 480 m³
• Kavel van 184 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 11 m²
• Op de 1e Verdieping 3 slaapkamers van 15, 11 en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 27 m², met dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 3,8m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging in de achtertuin 
• Achtertuin op het zonnige zuidwesten 
• Grote zij-tuin 
• Voorzien van achterom
• Parkeren aan de achterzijde van de woning op de algemene 

parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

HOEKWONING
BOUWNUMMER 7 1
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wonenoplangerakzuid.nl

Op het woonveld Poternehof worden in totaal 7 tussenwoningen 
aangeboden. Het is een royale eengezinswoning met op de begane grond 
een brede woonkamer van 5,10 m breed en een open keuken aan de 
voorzijde van de woning. Aan de achterzijde veel lichtinval door de grote 
raampartijen en deur naar achtertuin. Op de 1e Verdieping zijn 3 slaapkamers 
aanwezig en de badkamer. 

De zolderverdieping met dakraam is vrij indeelbaar met mogelijkheid voor het 
realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld als een open ruimte 
met opstelling van de warmtepomp, wasmachine en droger.

BOUWNUMMER TUSSENWONING
Rustig gelegen aan de binnenzijde van het woonveld 7 2-74

7 2

74

POTERNEHOF



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

• Woonoppervlakte 125 m²
• Inhoud 460 m³
• Kavel van 124 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 11 m²
• Op de 1e Verdieping 3 slaapkamers van 15, 11 en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 27 m², met dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 3,8m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging in de achtertuin 
• Achtertuin op het zonnige zuidwesten 
• Voorzien van achterom
• Parkeren aan de achterzijde van de woning op de algemene 

parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

TUSSENWONINGEN
BOUWNUMMER 7 2 74
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7 3
BOUWNUMMER

7 3

POTERNEHOF

TUSSENWONING
Rustig gelegen aan de binnenzijde van het woonveld 

Op het woonveld Poternehof worden in totaal 7 tussenwoningen 
aangeboden. Het is een royale eengezinswoning met op de begane grond 
een brede woonkamer van 5,10 m breed en een open keuken aan de 
voorzijde van de woning. Aan de achterzijde veel lichtinval door de grote 
raampartijen en deur naar achtertuin. Op de 1e Verdieping zijn 3 slaapkamers 
aanwezig en de badkamer. 

De zolderverdieping met dakraam is vrij indeelbaar met mogelijkheid voor het 
realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld als een open ruimte 
met opstelling van de warmtepomp, wasmachine en droger.



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl
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Kenmerken

TUSSENWONING
BOUWNUMMER 7 3
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BEGANE GROND 1E VERDIEPING

2E VERDIEPING

• Woonoppervlakte 125 m²
• Inhoud 460 m³
• Kavel van 124 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 11 m²
• Op de 1e Verdieping 3 slaapkamers van 15, 11 en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 27 m², met dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 3,8m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging in de achtertuin 
• Achtertuin op het zonnige zuidwesten 
• Voorzien van achterom
• Parkeren aan de achterzijde van de woning op de algemene 

parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL



wonenoplangerakzuid.nl

Op het woonveld Poternehof worden 2 hoekwoningen aangeboden met 
aan één zijde een duurzaam uitgevoerde tuinafscheiding. Het is een royale 
eengezinswoning met op de begane grond een brede woonkamer van 
5,10 m breed en een open keuken aan de voorzijde van de woning. Aan de 
achterzijde veel lichtinval door de grote raampartijen en deur naar achtertuin. 

Op de 1e Verdieping zijn 3 slaapkamers aanwezig en de badkamer. 
De zolderverdieping met raam in de zijgevel is vrij indeelbaar met 
mogelijkheid voor het realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld 
als een open ruimte met opstelling van de warmtepomp, wasmachine en 
droger.

7 5
BOUWNUMMER HOEKWONING

Rustig gelegen aan de binnenzijde van het woonveld 

7 5

POTERNEHOF



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

• Woonoppervlakte 125 m²
• Inhoud 480 m³
• Kavel van 130 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 11 m²
• Op de 1e Verdieping 3 slaapkamers van 15, 11 en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 27 m², met dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 3,8m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging in de achtertuin 
• Achtertuin op het zonnige zuidwesten
• Voorzien van achterom
• Parkeren aan de achterzijde van de woning op de algemene 

parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

HOEKWONING
BOUWNUMMER 7 5
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Op het woonveld Poternehof worden 6 stuks 2/1 kap woningen aangeboden, 
allen aan de rand van dit woonveld. Bouwnummer 76 kent een fraaie 
hoekligging en grenst aan achterzijde met de tuin aan water. De woning kent 
met zijn hoge tuitgevel en dwarskap een fraaie uitstraling en krijgt daarmee 
veel extra woonruimte. De woning kent inpandig een mooie breedte van 
5,76 m met de woonkamer aan de voorzijde en de keuken aan de tuinzijde. 
Aan de achterzijde veel lichtinval door de grote raampartijen en de 
openslaande dubbele tuindeuren. 

Op de 1e Verdieping zijn 4 slaapkamers aanwezig en de badkamer. De 2e 
verdieping met 2 gevelramen en een standaard dakkapel aan de zijgevel is 
vrij indeelbaar met mogelijkheid voor het realiseren van extra (slaap)kamers. 
Standaard ingedeeld als een open ruimte met opstelling wasmachine en 
droger. 

7 6
BOUWNUMMER 2/1 KAPWONING

Zeer riante 2/1 kapwoning met tuitgevel en 
berging gelegen op zeer royaal perceel aan water

7 6

POTERNEHOF



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

• Woonoppervlakte 178 m² 
• Inhoud 694 m³
• Kavel van 275 m²
• Woonkamer van 29 m²
• Open keuken van 18 m²
• Op de 1e Verdieping 4 slaapkamers van 15, 9, 9 en 8 m²
• Hoofdslaapkamer met frans balkon
• Vrij indeelbare 2e verdieping van 43 m², met gevelramen, 

dakkapel en opstelplaats wasmachine / droger in het midden
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,3m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging naast de woning van 2,90 m breed en 6,20 m lang
• Riante achtertuin op het oosten
• Voorzien van achterom langs de berging
• Eigen oprit voor de woning met breedte voor 2 parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

2/1 KAPWONING
BOUWNUMMER 7 6

76

  2280    

  5760    

  1
00

00
  

  

  3
81

0 
 

  

  3
08

0 
 

  

  2900    

  6
20

0 
 

  

76

  3870    

  1
00

00
  

  

76

  2120    

  2100    

  3570    

  2425    

  2475    

  1
97

5 
 

  

  3
08

0 
 

  

  2
54

0 
 

  

  4
16

0 
 

  

  4
16

0 
 

  

BEGANE GROND

2E VERDIEPING

1E VERDIEPING
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Op het woonveld Poternehof (veld F) worden 6 stuks 2/1 kapwoningen 
aangeboden, allen aan de rand van dit woonveld. Bouwnummer 77 kent 
een fraaie hoekligging en grenst aan achterzijde met de tuin aan water. De 
woning kent inpandig een mooie breedte van 5,76 m met de woonkamer aan 
de voorzijde en de keuken aan de tuinzijde. Aan de achterzijde veel lichtinval 
door de grote raampartijen en de openslaande dubbele tuindeuren. Op de 1e 
Verdieping zijn 4 slaapkamers aanwezig en de badkamer. 

De 2e verdieping met gevelraam aan de zijgevel is vrij indeelbaar met 
mogelijkheid voor het realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld 
als een open ruimte met opstelling wasmachine en droger. 

7 7
BOUWNUMMER 2/1 KAPWONING

Riante 2/1 kapwoning met berging gelegen 
op zeer royaal hoekperceel aan water

7 7

POTERNEHOF



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

• Woonoppervlakte 162 m² 
• Inhoud 635 m³
• Kavel van 296 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 16 m²
• Op de 1e Verdieping 4 slaapkamers van 14, 8, 8 en 7 m²
• Hoofdslaapkamer met frans balkon
• Vrij indeelbare 2e verdieping van 36 m², met gevelraam en 

opstelplaats wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,3m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging naast de woning van 2,90 m breed en 6,20 m lang
• Riante achtertuin op het oosten
• De smalle zijtuin is gelegen op het zuiden
• Voorzien van achterom langs de berging
• Eigen oprit voor de woning met breedte voor 2 parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

2/1 KAPWONING
BOUWNUMMER 7 7
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Op het woonveld Poternehof worden 6 stuks 2/1 kap woningen aangeboden, 
een rustig en ruim opgezet woonveld! Bouwnummer 78 kent een fraaie 
ligging en grenst aan achterzijde met de tuin aan een breed water. De woning 
kent met zijn hoge topgevel, dwarskap en brede overstek een fraaie uitstraling 
en krijgt daarmee veel extra woonruimte. De woning kent inpandig een 
mooie breedte van 5,76 m met de woonkamer aan de voorzijde en de keuken 
aan de tuinzijde. Aan de achterzijde veel lichtinval door de grote raampartijen 
en de openslaande dubbele tuindeuren. 

Op de 1e Verdieping zijn 4 slaapkamers aanwezig en de badkamer. De 2e 
verdieping met 2 gevelramen en een standaard dakkapel aan de zijgevel is 
vrij indeelbaar met mogelijkheid voor het realiseren van extra (slaap)kamers. 
Standaard ingedeeld als een open ruimte met opstelling wasmachine en 
droger. 

7 8
BOUWNUMMER 2/1 KAPWONING

Zeer riante 2/1 kapwoning met topgevel en berging gelegen 
op zeer royaal hoekperceel aan de zuidrand van de woonwijk

7 8

POTERNEHOF



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

• Woonoppervlakte 178 m² 
• Inhoud 693 m³
• Kavel van 383 m²
• Woonkamer van 29 m²
• Open keuken van 18 m²
• Op de 1e Verdieping 4 slaapkamers van 15, 9, 9 en 8 m²
• Hoofdslaapkamer met frans balkon
• Vrij indeelbare 2e verdieping van 43 m², met gevelramen, 

dakkapel en opstelplaats wasmachine / droger in het midden
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,3m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging naast de woning van 2,90 m breed en 6,20 m lang
• Riante achtertuin op het zuiden
• Brede zijtuin op het oosten
• Voorzien van breed achterom langs de berging
• Eigen oprit voor de woning met breedte voor 2 parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

2/1 KAPWONING

2E VERDIEPING

BOUWNUMMER 7 8
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Op het woonveld Poternehof worden 6 stuks 2/1 kapwoningen gerealiseerd, 
allen aan de rand van dit woonveld. Bouwnummer 79 kent een fraaie ligging 
en grenst aan achterzijde met de tuin aan de zuidrand van de woonwijk. De 
woning kent inpandig een mooie breedte van 5,76 m met de woonkamer aan 
de voorzijde en de keuken aan de tuinzijde. Aan de achterzijde veel lichtinval 
door de grote raampartijen en de openslaande dubbele tuindeuren. 

Op de 1e Verdieping zijn 4 slaapkamers aanwezig en de badkamer. De 2e 
verdieping met gevelraam aan de zijgevel is vrij indeelbaar met mogelijkheid 
voor het realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld als een open 
ruimte met opstelling wasmachine en droger. 

7 9
BOUWNUMMER 2/1 KAPWONING

Riante 2/1 kapwoning met berging gelegen 
op royaal perceel aan de zuidrand van de woonwijk

7 9

POTERNEHOF



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

• Woonoppervlakte 162 m² 
• Inhoud 632 m³
• Kavel van 313 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 16 m²
• Op de 1e Verdieping 4 slaapkamers van 14, 8, 8 en 7 m²
• Hoofdslaapkamer met frans balkon
• Vrij indeelbare 2e verdieping van 35 m², met gevelraam en 

opstelplaats wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,3m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging naast de woning van 2,90 m breed en 6,20 m lang
• Riante achtertuin op het zuiden
• Voorzien van achterom langs de berging
• Eigen oprit voor de woning met breedte voor 2 parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

2/1 KAPWONING
BOUWNUMMER 7 9

2E VERDIEPING
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8 0
BOUWNUMMER

8 0

POTERNEHOF

In fase 4 komen totaal vier seniorenwoningen voor, die verdeeld zijn in twee 
verschillende types. Dit type (bouwnummers 69 en 80) zal worden uitgevoerd 
met een zadeldak op de verdieping. 

Een royale seniorenwoning met het volledige woonprogramma op de 
begane grond, dus entree, hal, inpandige berging, toilet, woonkamer, keuken, 
slaapkamer en badkamer. De verdieping wordt standaard opgeleverd als één 
grote open ruimte met mogelijkheid voor het maken van extra (slaap)kamers. 

De ligging is met de achtertuin aan het water gelegen, waarbij 
bouwnummer 80 een ligging heeft aan de polder.

SENIORENWONING
Fraai gelegen aan het water en aan de polder, met slaapkamer 
en badkamer op de begane grond en vrij indeelbare verdieping



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

BOUWNUMMER 8 0

SENIORENWONING

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

• Woonoppervlakte 117 m²
• Inhoud 466 m3

• Kavel van of 252 m²
• Woonkamer en open keuken van totaal 38 m²
• Slaapkamer begane grond 15 m²
• Badkamer begane grond 6 m²
• Vrij indeelbare verdieping van 37 m², met dakkapel, dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,1m hoog
• Badkamer begane grond met inloopdouche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Inpandige berging van 5 m²
• Achtertuin op het zuiden 
• Gelegen aan het water en aan de polder
• Parkeerplaats(en) op eigen terrein 
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en comfortabele 

vloerverwarming op de begane grond en 1e Verdieping
• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken69+80
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8 1
BOUWNUMMER

8 1

POTERNEHOF

In fase 4 komen totaal vier seniorenwoningen voor die verdeeld zijn in twee 
verschillende types. Dit type (bouwnummer 68 en 81) zal worden uitgevoerd 
met een topgevel en samengestelde kap waardoor deze groter is uitgevoerd. 

Een royale seniorenwoning met het volledige woonprogramma op de 
begane grond, dus entree, hal, inpandige berging, toilet, woonkamer, keuken, 
slaapkamer en badkamer. De verdieping wordt standaard opgeleverd als één 
grote open ruimte met mogelijkheid voor het maken van extra (slaap)kamers. 

De ligging is met de achtertuin gelegen aan het water, waarbij 
bouwnummer 81 een ligging heeft aan de polder.

SENIORENWONING
Fraai gelegen aan het water en aan de polder, met slaapkamer 
en badkamer op de begane grond en vrij indeelbare verdieping



Plattegronden

wonenoplangerakzuid.nl

De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

BOUWNUMMER 8 1

SENIORENWONING

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

• Woonoppervlakte 124 m²
• Inhoud 501 m3

• Kavel van 252 m²
• Woonkamer en open keuken van totaal 40 m²
• Slaapkamer begane grond 15 m²
• Badkamer begane grond 6 m²
• Vrij indeelbare verdieping van 43 m², met aanzienlijk grotere verdieping door 

de topgevel, dakraam en opstelplaats wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,1m hoog
• Badkamer begane grond met inloopdouche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Inpandige berging van 5 m²
• Achtertuin op het zuiden 
• Gelegen aan het water en aan de polder
• Parkeerplaats(en) op eigen terrein 
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en comfortabele 

vloerverwarming op de begane grond en 1e Verdieping
• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken68+81
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wonenoplangerakzuid.nl

Deze schitterende vrijstaande woning komt slechts éénmaal voor en 
gesitueerd op het woonveld Poternehof. De woning komt qua ontwerp en 
indeling overeen met bouwnummer 70, alleen dan zonder de aanbouw op 
de begane grond. In de woonkamer heb je aan de achterzijde openslaande 
tuindeuren en de riante keuken is standaard gelegen aan de voorzijde van de 
woning. 

De woning is gelegen aan het water en polder met de beschikking over 
2 parkeerplaatsen op eigen terrein. 

8 2
BOUWNUMMER VRIJSTAANDE WONING

Schitterend gelegen aan het water en de polder, 
met dakkapel op zolder en stenen berging

POTERNEHOF



Plattegronden
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De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl
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• Woonoppervlakte 171 m²
• Inhoud 693 m3

• Kavel van 392 m²
• Woonkamer van 28 m² aan de achterzijde van de woning met 

openslaande tuindeuren 
• Keuken van 18 m²
• Op de 1e Verdieping maar liefst 4 slaapkamers van 15 m², twee 

van 9 m² en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 37 m², standaard voorzien van dakkapel 

boven het trapgat en opstelplaats wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,3m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Aangebouwde stenen berging van 18 m²
• Achtertuin op het zonnige zuidwesten 
• Gelegen aan het water en aan de polder
• 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein 
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

VRIJSTAANDE WONING
BOUWNUMMER 8 2
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Op het woonveld Poternehof worden 6 stuks 2/1 kap woningen aangeboden, 
allen aan de rand van dit woonveld. Bouwnummer 83 kent een fraaie 
hoekligging en grenst aan achterzijde met de tuin aan water. De woning kent 
met zijn hoge tuitgevel en dwarskap een fraaie uitstraling en krijgt daarmee 
veel extra woonruimte. De woning kent inpandig een mooie breedte van 5,76 
m met de woonkamer aan de voorzijde en de keuken aan de tuinzijde. Aan 
de achterzijde veel lichtinval door de grote raampartijen en de openslaande 
dubbele tuindeuren. Op de 1e Verdieping zijn 4 slaapkamers aanwezig en de 
badkamer. 

De 2e verdieping met 2 gevelramen en een standaard dakkapel aan de 
zijgevel is vrij indeelbaar met mogelijkheid voor het realiseren van extra (slaap)
kamers. Standaard ingedeeld als een open ruimte met opstelling wasmachine 
en droger. 

8 3
BOUWNUMMER 2/1 KAPWONING

Zeer riante 2/1 kapwoning met tuitgevel en berging gelegen 
op zeer royaal perceel aan de zuidrand van de woonwijk

8 3

POTERNEHOF
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• Woonoppervlakte 178 m²
• Inhoud 694 m³
• Kavel van 313 m²
• Woonkamer van 29 m²
• Open keuken van 18 m²
• Op de 1e Verdieping 4 slaapkamers van 15, 9, 9 en 8 m²
• Hoofdslaapkamer met frans balkon
• Vrij indeelbare 2e verdieping van 43 m², met 2 gevelramen, 

standaard met dakkapel en opstelplaats wasmachine / droger in 
het midden

• Nokhoogte zolder maar liefst 4,3m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging naast de woning van 2,90 m breed en 6,20 m lang
• Riante achtertuin op het zuiden
• Voorzien van breed achterom langs de berging
• Eigen oprit voor de woning met breedte voor 2 parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

2/1 KAPWONING
BOUWNUMMER 8 3
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Op het woonveld Poternehof worden 6 stuks 2/1 kapwoningen aangeboden, 
allen aan de rand van dit woonveld. Bouwnummer 84 kent een fraaie 
hoekligging en grenst aan achterzijde met de tuin aan water. De woning kent 
inpandig een mooie breedte van 5,76 m met de woonkamer aan de voorzijde 
en de keuken aan de tuinzijde. Aan de achterzijde veel lichtinval door de grote 
raampartijen en de openslaande dubbele tuindeuren. Op de 1e Verdieping zijn 
4 slaapkamers aanwezig en de badkamer. 

De 2e verdieping met gevelraam aan de zijgevel is vrij indeelbaar met 
mogelijkheid voor het realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld 
als een open ruimte met opstelling wasmachine en droger. 

8 4
BOUWNUMMER 2/1 KAPWONING

Riante 2/1 kapwoning met berging gelegen 
op royaal perceel aan de zuidrand van de woonwijk

8 4

POTERNEHOF
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• Woonoppervlakte 162 m²
• Inhoud 635 m³
• Kavel van 313 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 16 m²
• Op de 1e Verdieping 4 slaapkamers van 14, 8, 8 en 7 m²
• Hoofdslaapkamer met frans balkon
• Vrij indeelbare 2e verdieping van 34 m², met gevelraam en 

opstelplaats wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,3m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging naast de woning van 2,90 m breed en 6,20 m lang
• Riante achtertuin op het zuiden
• Voorzien van breed achterom langs de berging
• Eigen oprit voor de woning met breedte voor 2 parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

2/1 KAPWONING
BOUWNUMMER 8 4
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Deze schitterende vrijstaande woning wordt twee keer aangeboden, zowel 
op het woonveld Buskruithof, als op woonveld Poternehof. Het ontwerp 
kenmerkt zich door het fraaie houten spant aan de voorzijde en het dakvlak 
dat doorsteekt vanaf de zolderverdieping tot boven de aanbouw aan de 
zijkant op de begane grond. Zoals je kunt zien op de plattegronden krijg je 
daardoor dus een aanzienlijk grotere woonkamer en hoofdslaapkamer. In de 
woonkamer heb je aan de achterzijde openslaande tuindeuren en de riante 
keuken is standaard gelegen aan de voorzijde van de woning. 

De woningen zijn aan twee zijden heerlijk vrij gelegen aan het water en 
beschikken over een groot kaveloppervlak en 2 parkeerplaatsen op eigen 
terrein. 

8 5
BOUWNUMMER VRIJSTAANDE WONING

Fraai gelegen aan het water, met aanbouw aan de zijkant over 
twee verdiepingen, dakkapel op zolder en gepotdekselde berging 

POTERNEHOF
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Kenmerken

VRIJSTAANDE WONING
BOUWNUMMER 8 5
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• Woonoppervlakte 181 m²
• Inhoud 732 m3

• Kavel van 430 m²
• Woonkamer van 35 m², met aanbouw voorzien van groot 

hoekraam en openslaande tuindeuren achtergevel
• Keuken van 18 m²
• Op de 1e Verdieping maar liefst 4 slaapkamers van 18 m², twee 

van 9 m² en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 39 m², standaard voorzien van dakkapel 

boven het trapgat en opstelplaats wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 4,3m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Aangebouwde gepotdekselde berging van 18 m²
• Achtertuin op het zonnige zuidwesten 
• Aan twee zijden vrij gelegen aan het water
• 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein 
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL



wonenoplangerakzuid.nl

Op het woonveld Poternehof worden 2 hoekwoningen aangeboden met 
aan één zijde een duurzaam uitgevoerde tuinafscheiding. Het is een royale 
eengezinswoning met op de begane grond een brede woonkamer van 
5,10 m breed en een open keuken aan de voorzijde van de woning. Aan de 
achterzijde veel lichtinval door de grote raampartijen en deur naar achtertuin. 

Op de 1e Verdieping zijn 3 slaapkamers aanwezig en de badkamer. 
De zolderverdieping met raam in de zijgevel is vrij indeelbaar met 
mogelijkheid voor het realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld 
als een open ruimte met opstelling van de warmtepomp, wasmachine en 
droger.

8 6
BOUWNUMMER HOEKWONING

Aan de voorzijde vrij uitzicht op waterpartij en speelveld

8 6

POTERNEHOF



Plattegronden
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De verkoopstukken zijn te downloaden op
www.wonenoplangerakzuid.nl

• Woonoppervlakte 125 m²
• Inhoud 480 m³
• Kavel van 130 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 11 m²
• Op de 1e Verdieping 3 slaapkamers van 15, 11 en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 27 m², met dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 3,8m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging in de achtertuin 
• Achtertuin op het noordoosten
• Voorzien van achterom
• Parkeren aan de achterzijde van de woning op de algemene 

parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

HOEKWONING
BOUWNUMMER 8 6

86

  2790         

  5100    

  9
40

0 
 

  

  5
37

7 
 

  

86

  5100    

  5
78

2 
 

  

86

  2180    

  2850    

  2850      2130    

  3
43

0 
 

  

  2
78

0 
 

  

  5
40

0 
 

  
  3

93
0 

 
  

BEGANE GROND

2E VERDIEPING

1E VERDIEPING



wonenoplangerakzuid.nl

Op het woonveld Poternehof worden in totaal 7 tussenwoningen 
aangeboden. Het is een royale eengezinswoning met op de begane grond 
een brede woonkamer van 5,10 m breed en een open keuken aan de 
voorzijde van de woning. Aan de achterzijde veel lichtinval door de grote 
raampartijen en deur naar achtertuin. Op de 1e Verdieping zijn 3 slaapkamers 
aanwezig en de badkamer. 

De zolderverdieping met dakraam is vrij indeelbaar met mogelijkheid voor het 
realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld als een open ruimte 
met opstelling van de warmtepomp, wasmachine en droger.

BOUWNUMMER TUSSENWONING
Aan de voorzijde vrij uitzicht op waterpartij en speelveld8 7- 8 9

8 7

8 9

POTERNEHOF



Plattegronden
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De verkoopstukken zijn te downloaden op
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• Woonoppervlakte 125 m²
• Inhoud 460 m³
• Kavel van 124 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 11 m²
• Op de 1e Verdieping 3 slaapkamers van 15, 11 en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 27 m², met dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 3,8m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging in de achtertuin 
• Achtertuin op het noordoosten 
• Voorzien van achterom
• Parkeren aan de achterzijde van de woning op de algemene 

parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

TUSSENWONINGEN
BOUWNUMMER 8 7 8 9
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BOUWNUMMER

8 8 - 9 0 

8 8

9 0

POTERNEHOF

Op het woonveld Poternehof worden in totaal 7 tussenwoningen 
aangeboden. Het is een royale eengezinswoning met op de begane grond 
een brede woonkamer van 5,10 m breed en een open keuken aan de 
voorzijde van de woning. Aan de achterzijde veel lichtinval door de grote 
raampartijen en deur naar achtertuin. Op de 1e Verdieping zijn 3 slaapkamers 
aanwezig en de badkamer. 

De zolderverdieping met dakraam is vrij indeelbaar met mogelijkheid voor het 
realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld als een open ruimte 
met opstelling van de warmtepomp, wasmachine en droger.

TUSSENWONING
Aan de voorzijde vrij uitzicht op waterpartij en speelveld
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• Woonoppervlakte 125 m²
• Inhoud 460 m³
• Kavel van 124 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 11 m²
• Op de 1e Verdieping 3 slaapkamers van 15, 11 en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 27 m², met dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 3,8m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging in de achtertuin 
• Achtertuin op het noordoosten 
• Voorzien van achterom
• Parkeren aan de achterzijde van de woning op de algemene 

parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL
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Op het woonveld Poternehof worden 2 hoekwoningen aangeboden die 
voorzien zijn van een strook eigen grond naast de woning. Het is een royale 
eengezinswoning met op de begane grond een brede woonkamer van 
5,10 m breed en een open keuken aan de voorzijde van de woning. Aan de 
achterzijde veel lichtinval door de grote raampartijen en deur naar achtertuin. 

Op de 1e Verdieping zijn 3 slaapkamers aanwezig en de badkamer. De 
zolderverdieping met raam in de zijgevel is vrij indeelbaar met mogelijkheid 
voor het realiseren van extra (slaap)kamers. Standaard ingedeeld als een open 
ruimte met opstelling van de warmtepomp, wasmachine en droger.

9 1
BOUWNUMMER HOEKWONING

Gelegen op een heerlijk ruim perceel met zij-tuin, 
aan de doorgaande weg wouter van langherakelaan

9 1
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De verkoopstukken zijn te downloaden op
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• Woonoppervlakte 125 m²
• Inhoud 480 m³
• Kavel van 185 m²
• Woonkamer van 27 m²
• Open keuken van 11 m²
• Op de 1e Verdieping 3 slaapkamers van 15, 11 en 8 m²
• Vrij indeelbare zolder van 27 m², met dakraam en opstelplaats 

wasmachine / droger
• Nokhoogte zolder maar liefst 3,8m hoog
• Badkamer met douche, wastafel en toilet
• Inclusief sanitair en tegelwerk
• Exclusief keuken
• Berging in de achtertuin 
• Achtertuin op het noordoosten
• Grote zij-tuin 
• Voorzien van achterom
• Parkeren aan de achterzijde van de woning op de algemene 

parkeerplaatsen
• Gasloos
• Standaard voorzien van warmtepomp, zonnepanelen en 

comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e 
Verdieping

• ENERGIENEUTRAAL

Kenmerken

HOEKWONING
BOUWNUMMER 9 1
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