
Belle-Vue Wonen ontwikkelt in De Draai, het zogenaamde Buurt 
Centrum Noord, opnieuw de eerder succesvol gebleken Tuin- en Dak-
tuinwoningen (á la Gele Lishof en Winterkoning erf), gelegen tegen-
over de sporthal de Draai en basisschool de Helix. 

Er heeft voor dit nieuwbouwproject eind december 2022 al een 
inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij algemene infor-
matie, impressies en voorlopige woningplattegronden werden 
gedeeld met het publiek. Op basis van de input van geïnteresseerden 

81 nieuwe Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen
De Akkerwinde - De Draai Heerhugowaard
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NOM DUS GEEN ENERGIE REKENING *

* o.b.v. de thans geldende salderingsregeling

11 tuinwoningen - 22 daktuinwoningen - 48 vestibulewoningen
LEVENSLOOPBESTENDIG 
GEHEEL GELIJKVLOERS 
NUL-OP-DE-METER GEEN 
ENERGIELASTEN CIRCA 
120 M2 WONEN INCLU-
SIEF COMPLETE KEU-
KEN MET LUXE SIEMENS 
INBOUWAPPARATUUR

6-KAMER WONING MET 
DAKTUIN VAN RUIM 35M2 
NUL-OP-DE-METER GEEN 
ENERGIELASTEN CIRCA 
115 M2 WONEN INCLU-
SIEF COMPLETE KEU-
KEN MET LUXE SIEMENS 
INBOUWAPPARATUUR

Je bent net afgestudeerd, net begonnen aan je eer-
ste baan, happy single of bijna samenwonend, wat 
jouw situatie ook is, je ziet jezelf al heerlijk wonen in 
jouw droomhuis, en die hebben wij voor jou! Wij pre-
senteren je deze fantastische vestibulewoning met 
maar liefst 4 kamers, een verrassende maar zeer 
fraaie woonindeling en een joekel van een berging.

Zeg nou zelf, wie wil er nou niet wonen in een 
complete woning zonder energielasten* en volledig 
gasloos in deze dure tijd!  Alle woningen zijn als Nul-
op-de-Meter (NOM) gebouwd en hebben een bodem 
gestuurde warmtepomp en PV-panelen (zonnepa-
nelen) inclusief omvormer in combinatie met een 
Warmte-terugwin (WTW) systeem.

Laat ons je meenemen door deze unieke woning 
met verrassende plattegrond, veel ruimte, een heer-
lijke tuin en bovenal compleet afgewerkt met een 
keuken voorzien van Siemens apparatuur.

Het begint bij de  “Vestibule”, de voorentree voor 2 
woningen waarbij vanaf daar ieder de eigen entree 
voor de berging als woning heeft. In de prima hal met 
garderobe-nis kom je in de open keuken die direct 
in verbinding staat met de heerlijke zonnige tuin. De 
speelse verdiepte nis in de voorgevel van de keuken 
en de grote raampartij maken de keuken optisch nog 
groter. De keuken is  zoals gezegd compleet en voor-
zien van Siemens apparatuur zoals een vaatwasser, 
inductiekookplaat, wandschouwkap, combi-oven en 

tijdens en na deze bijeenkomst is een verbeterslag in het gepresenteerde plan gemaakt, en heeft het appartementencomplex 
plaatsgemaakt voor een nieuw woningtype, te weten de zogenaamde Vestibulewoning waarbij twee woningen één vestibule 
(=entree) delen om naar de voordeur van hun eigen woning en berging te komen.  In totaal worden er nu 81 nieuwe woningen 
gebouwd, te weten 11 levensloopbestendige tuinwoningen (120 m2 woonoppervlakte volledig gelijkvloers), 22 daktuinwoningen 
(6-kamer woning met een riante daktuin van ruim 35m2) en 48 vestibulewoningen (4-kamerwoning met een verrassend leuke 
plattegrond). Allen volledig Nul-Op-de-Meter (gasloos en geen energielasten meer o.b.v. de huidige salderingsregeling) én voor-
zien van een complete keuken met luxe Siemens inbouwapparatuur. 

koelkast. De keuken op de begane grond en de woon-
kamer over de hele 1e verdieping staan via de trap 
in open verbinding met elkaar.  Ideaal als je lekker 
aan het koken bent en er zijn vrienden of familie in de 
woonkamer en je contact kunt houden met elkaar! 
Het woonoppervlak van de keuken en woonkamer 
is ongeveer maar liefst 40 m2 groot. De woonkamer 
is op de 1e verdieping gelegen en daar bevindt zich 
ook het ruime toilet met voorportaal. De privacy van 
de riante woonkamer biedt voor veel woningen dan 
ook een fraai en vrij uitzicht, doordat deze op de 1e 
verdieping is gelegen. Op de 2e verdieping zijn twee 
slaapkamers aanwezig, 1 master bedroom en 1 klei-
nere bemeten slaapkamer. De compacte badkamer, 
inclusief tegelwerk met goede douchehoek past uit-

stekend bij deze woning en de techniekruimte heeft op deze verdieping ook een plek gekregen. 

Kortom, een supertoffe woning met niet alleen veel speelse maar ook veel functionele elementen die het wonen meer dan 
aantrekkelijk maken. O ja, de prachtige buitenruimte bij iedere woning met aangelegde groene erfscheidingen completeren het 
fantastische wonen in deze unieke Vestibule woningen.

NUL OP DE METER*
NUL ENERGIELASTEN
INCL. PV-PANELEN
INCL. WARMTEPOMP
INCL. KEUKEN
INCL. (DAK)TUIN
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vestibulewoning begane grond
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tuinwoning daktuinwoning
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