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Binnenduin:
creëer uw
ideale woning
helemaal zelf

Alle rust op steenworp afstand van de stad
Binnenduin is de ideale locatie als u in het
groen en dichtbij zee wilt wonen. In het
weekend ligt u uren op het strand zonder
daarvoor in de file te staan. Of maakt u een
heerlijke wandeling door de duinen die
praktisch in uw achtertuin liggen. Bovendien
bent u van alle gemakken voorzien met het
centrum van Beverwijk op steenworp afstand.
Hier vindt u alle voorzieningen die u nodig hebt.

Winkels, scholen, speelveldjes, huisartsen, tal
van sportclubs en een ziekenhuis. Tegelijkertijd

Binnenduin is wonen in de sfeer van een

zit u zo in een van de grote steden. In twintig

voormalig tuindersgebied. Gelegen tussen

minuten bent u via de A9 in hartje Alkmaar of

de duinen van Wijk aan Zee en het centrum

Haarlem. En ook naar Schiphol rijdt u in zo’n

van Beverwijk. In een woning die u helemaal

twintig minuten. Gaat u vervolgens weer naar

naar wens kunt bouwen en inrichten. Want

huis, dan bent u de drukte van de Randstad

in Binnenduin zijn vrije kavels beschikbaar

zo weer vergeten. Om vervolgens heerlijk te

waarop u uw droomwoning kunt realiseren.

ontspannen in de prachtige omgeving van
Binnenduin. Want hier bent u toch het liefst.

hier woont u
toch het liefst
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De Smaakmaker:
34 vrije kavels in
Binnenduin
Binnenduin ligt aan de westkant van Beverwijk,
in het aantrekkelijke, groene en daarmee gewilde
tuindersgebied. De nieuwe woonlocatie verrijst tussen
de Zeestraat, de Creutzberglaan en de Brederodelaan
en behoudt het typische karakter van het tuinders-

Een woning helemaal naar uw smaak

borrelen met vrienden in uw riante achtertuin,

gebied. De wijk bestaat straks uit 225 woningen,

de naam de Smaakmaker is niet toevallig

luxe loungehoek of woonkeuken die u helemaal

verdeeld over het Noordelijk Veld, het Middenveld

gekozen, maar een knipoog naar het recente

naar eigen smaak hebt ontworpen en ingericht.

én het Zuidelijk Veld.

verleden. naar het voormalige tuindersgebied
waar tot voor kort groente en fruit werden

Het kan allemaal in Binnenduin. de indeling

Binnenduin wordt een duurzame woonomgeving die klimaat- en

verbouwd. Maar natuurlijk is de Smaakmaker

van de verschillende ruimtes, het aantal slaap-

toekomstbestendig is. Zo worden de openbare ruimtes met duurzame

ook een verwijzing naar de vrije kavels waar u

kamers, de grootte van de keuken en woon-

materialen aangelegd. denk hierbij onder andere aan natuurlijk groen

uw eigen woning creëert, helemaal naar eigen

kamer, het type dak, de kleuren en materialen.

en beplanting in het straatbeeld en duurzaam straatmeubilair.

smaak. Een vrije kavel kopen heeft dan ook

u bepaalt alles zelf. van de grove tekening tot

veel voordelen. Het geeft u de vrijheid om een

de kleinste details. Wilt u een serre of juist meer

Op het Zuidelijk veld is ruimte voor 34 kavels, waarvan in de eerste fase

woning te realiseren die aan al uw wensen

tuin? u heeft het volledig voor het zeggen.

26 kavels in verkoop gaan. de gemeente biedt elke koper een strippen-

voldoet.

Zo creëert u precies de woning die u voor

kaart van het duurzaamheidsloket aan, om de mogelijkheden en
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ogen heeft. En die bovenal helemaal uniek is.

voordelen van duurzaam bouwen voor u inzichtelijk te maken. Want ook

Ziet u zichzelf hier al wonen?

Zo wordt uw woning uw favoriete plek om te

met het verduurzamen van uw droomwoning helpen wij u graag op weg.

Een uitgebreid diner met de familie. Relaxed

vertoeven.

u W I dE AlE WOn I nG
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Een paspoort
als uitgangspunt
voor Binnenduin is een bestemmingsplan vastgesteld. Elke kavel heeft dan ook
een kavelpaspoort dat binnen dit bestemmingsplan valt. Hierin vindt u verdere
informatie per kavel. Bijvoorbeeld over de afmetingen, de vorm en de entree
van de kavel, het te bebouwen deel, het aantal beschikbare parkeerplaatsen
en de kaporiëntatie. Binnen het kavelpaspoort heeft u alle vrijheid om uw
woning te ontwikkelen zoals u voor ogen hebt. de kavelpaspoorten en het
bestemmingsplan kunt u downloaden op www.smaakmakerbeverwijk.nl
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Bestemmingsplan
Voor het bouwen van een woning gelden regels. Regels geven
duidelijkheid en zekerheid. De belangrijkste regels voor het
realiseren van uw woning staan in het bestemmingsplan. Zo
weet u hoe groot uw woning mag worden. Maar ook dat van
uw buren. Regels geven dus grenzen aan. Voor Binnenduin
zijn deze gelukkig ruim opgesteld, waardoor het mogelijk is uw
droomhuis te realiseren en u niet snel ruimte tekort zult komen.

de gemeente Beverwijk is een welstandsvrije gemeente. dat betekent dat uw
ontwerp niet hoeft te voldoen aan zogeheten ‘redelijke eisen van welstand’.
Er is dus ook geen welstandscommissie die uw ontwerp beoordeelt. Samen met
de ruim opgestelde regels uit het bestemmingsplan, geeft dit u en uw architect
maximale vrijheid in hoe uw huis eruit komt te zien.

Maximale vrijheid kan ook spannend en onzeker zijn. voor Binnenduin is daarom
een zogenaamd beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een
document om te inspireren en is een basis om na te denken over de gewenste
architectuur van uw toekomstige woning. Het helpt u daarnaast in het nadenken
over duurzaamheid, zowel voor uw woning als voor uw tuin. Huis en tuin vormen
samen uw droomplaats. de gemeente gaat graag met u hierover in gesprek. Ze
helpt u op weg bij het zetten van de eerste stappen in dit spannende proces, zodat
u uiteindelijk woont in uw droomhuis.
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Maximale vrijheid
in hoe uw huis
eruit komt te zien
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Gemeente
Beverwijk
helpt u
op weg

Contact:
(patrick van Son)
T: 0251 – 256 256
Bezoek het infopunt
ter plekke.

De Smaakmaker is een project van de gemeente Beverwijk.
Zij biedt de vrije kavels aan voor verkoop en geeft daarnaast
advies en ondersteuning. Zo kunt u een vrijblijvend gesprek
aanvragen met de stedenbouwkundige en projectleider.
Hierin kunt u uw wensen en plannen toetsen of inlichtingen
inwinnen over de mogelijkheden op uw kavel. Het kan immers
best lastig zijn om uw woning helemaal zelf vorm te geven.
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“De duinen liggen
praktisch in
je achtertuin”
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Team van vastgoedspecialisten staat
voor u klaar
naast de gemeente is een team van vastgoedspecialisten bij
elkaar gebracht. Ook zij kunnen u helpen in het hele proces, van
ontwerp, selectie en aankoop van de kavel, het maken van de
stikstofberekening tot en met de bouw van een vrijstaande villa
volledig naar uw smaak. Het team van de Smaakmaker bestaat
uit drie verschillende architecten, Bouwbedrijf de nijs, het
duurzaamheidsloket, notariskantoor lautenbach en
Teer Makelaars. Zij bieden volledige ontzorging.

Natuurlijk is het helemaal aan u of u van deze diensten
gebruik maakt.

STUDIOFLORIS
post@studio-ﬂoris.com
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Inspiratie
woningen

De gekozen eenvoudige vorm en de natuurlijke
materialen en kleuren geven de woning een levendige
uitstraling. Eigentijds en toch refererend aan het
tuindersverleden was het uitgangspunt.
De houten delen op de voorgevel, de dakkapel en de
woninghoge veranda hebben diverse breedtes en
een natuurlijke warme uitstraling. De kap zal worden
bekleed met leien die doorlopen over de gevel tot bijna
aan het maaiveld, de warme uitstraling zal versterkt
worden door de strakke zwarte langgerekte bakstenen
van de plint en het bijgebouw.

In het team van de Smaakmakers zijn 3 verschillende architectenbureaus
opgenomen. Elk bureau heeft 3 uiteenlopende inspiratiewoningen ontworpen.
Spreekt een inspiratiewoning u in grote lijnen aan, dan biedt dat een goed
uitgangspunt. Het ontwerp is namelijk volledig afgestemd op het bestemmingsplan en dus geschikt voor meerdere kavels op het Zuidelijk veld. de
desbetreffende architect werkt dan graag uw aanvullende wensen en eisen

De achterzijde van de woning zal volledig voorzien
worden van aluminium kozijnen met zowel beneden als
boven twee grote schuifpuien om dat het uitgangspunt
bij het ontwerp is om binnen en buiten met elkaar te
verbinden. Binnen zal de ruimtelijkheid van de woning
versterkt worden door de grote vide in het woongedeelte. Bij schemering zal er een prachtig lichtspel
van buitenaf zichtbaar zijn.
peter Beerepoot,
Breddels Architecten - Heerhugowaard

uit om gezamenlijk uw eigen, unieke droomvilla te realiseren.

Op deze pagina staat een selectie van de inspiratiewoningen. Bezoek de
website voor het volledige overzicht.
Fraaie klassieke villa in vormgeving,
maar natuurlijk uiterst modern in comfort
en techniek. Geen gasaansluiting meer,
maar goed geïsoleerd en voorzien van
voldoende PV panelen om het verbruik
van de installaties (warmtepomp), en het
gebruik door de bewoners op te wekken.

STUDIOFLORIS
post@studio-ﬂoris.com

www.studio-ﬂoris.com

De basis was de iconische contour van hoe een
kind een huis tekent. Hier vanuit is, net als bij
veel oorspronkelijke na-oorlogse woningen, de
goothoogte ter hoogte van de eerste verdieping
gesitueerd en heeft de woning een zadeldak.
Binnen deze hoofdcontour is een vrije en flexibele plattegrond ontworpen. De slimme positie
van de schachten, objecten en de trapopgang
maken het mogelijk om de indeling in de
toekomst geheel anders in te kunnen vullen.
Het materiaalgebruik geeft de woning een
eigentijds, warm en modern karakter.

Een kleine kelder voor alle techniek, en
op de begane grond biedt de open
plattegrond vele mogelijkheden qua
indeling voor wonen, koken en eten.
Op de 1e verdieping is de hoofdslaapkamer aan de voorzijde gekoppeld aan
een luxe badkamer en een kastenkamer.
Daarnaast zijn er op deze verdieping
3 slaapkamers met een separate
badkamer.
De 2e verdieping is vrij indeelbaar voor
bijvoorbeeld nog eens 2 slaapkamers of
kantoor/werkruimte met berging.
Arjen Fruitema,
Bureau Fruitema - castricum

Martijn Floris, Studio Floris - Amsterdam
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Bouwbedrijf
De Nijs Castricum

Teer | Thuis in
Noord Holland

In het Smaakmaker team zijn wij opgenomen om u te
Al ruim een eeuw zijn wij als Teer makelaars Thuis in noord-Holland.
ondersteunen bij de realisatie van uw toekomstige
Teer Makelaars met inmiddels 6 vestigingen in de regio. Teer staat voor
woning. In het traject staan we u graag bij om van het
persoonlijke service. de medewerkers van Teer luisteren naar uw wensen
ontwerp van uw architect een begroting voor de
en begrijpen waar u behoefte aan heeft bij het (ver)kopen van een woning.
bouwkosten te maken, mogelijke optimalisaties aan te
Mocht u vrijblijvend een waardebepaling van uw huidige woning willen,
dragen en garant te staan voor de kwaliteit ervan.
neem contact met ons op.
Op deze manier kunt u met een gerust hart een
verantwoorde beslissing nemen.
Thuis in hypotheken
Wij zijn er voor u! Om u te helpen bij de aankoop van een kavel om uw
Heeft u uw keuze gemaakt dan helpen we u met de
droomhuis te verwezenlijken. Hier komt veel bij kijken en daarom is het
indiening van de omgevingsvergunning en Aerius
van belang dat u goed geadviseerd wordt. Maak daarom een afspraak met
berekening. daarnaast heeft u met de nijs een aannemer
Bert llama, financieel adviseur van onze hypotheekafdeling, om geheel
die in de regio veel heeft gebouwd en daarin al 100 jaar
vrijblijvend alle mogelijkheden te bespreken.
ervaring heeft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rob Duinmeijer van de Nijs Castricum.

Vestiging Beverwijk
Breestraat 99
1941 EG Beverwijk
T: 0251 – 229 225
nieuwbouw@teer.nl
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Notities

Unieke kans
in Binnenduin
Beverwijk
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(patrick van Son)
T: 0251 – 256 256
Bezoek het infopunt
ter plekke

Verkoop en
informatie:

Vestiging Beverwijk
Breestraat 99
1941 EG Beverwijk
T: 0251 – 229 225
nieuwbouw@teer.nl

www.smaakmakerbeverwijk.nl

