
10 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN

Fase 4

Nieuw
betaalbaar&

dorps wonen



Wil jij ruim wonen in een fraaie 

nieuwbouwwoning, in een dorpse 

sfeer en ook nog heel betaalbaar? Dat 

kan in Hasselt! In de gewilde wijk Om de 

Weede zijn nu 10 van in totaal 47 ruime, 

energiezuinige nieuwbouwwoningen 

in verkoop.  

Hasselt
    gemoedelijke
 hanzestad

Lekker dorps sfeertje!

Stadse 
gezelligheid én 
rustige natuur

Vlakbij de stad

In Om de Weede woon je rustig en landelijk, net buiten 

de binnenstad van Hasselt, maar wel met alles bij de 

hand. De wijk ligt fraai aan de vaart en de doorgaande 

weg naar Zwolle, daar ben je binnen 20 minuten. In 

slechts 6 minuten fietsen ben je in hartje Hasselt.

Lorem ipsum

In Hasselt woon je in een gemoedelijke 

Hanzestad, maar ook dicht bij de 

natuur. Overal om je heen vind je 

groen, water en weilanden. Een mooie 

wandeling maken of lekker even 

uitwaaien, kan altijd vlakbij huis.

Alles lekker nieuw
Je hele woning is fris en nieuw. Je kunt zelf de 

finishing touch aanbrengen en alles is in je 

eigen smaak. Nog een voordeel;  de woning is 

energiezuinig en  onderhoudsarm, de komende 

jaren heb je nergens omkijken naar! Om de 

Weede is zelfs voor veel starters bereikbaar en, 

zeker met de huidige lage rentestand, is kopen 

een stuk aantrekkelijker dan huren.  

'Ik ben zo in Zwolle'

Water & natuur
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'Goed geïsoleerd en alles nieuw'



bij de hand
&

Dorp
Stad

Een gezellige buurt
Hasselt is een stad met een dorps karakter. Om de Weede 

heeft die zelfde gemoedelijke sfeer. Hoewel alles nieuw is, 

voelt deze wijk als een gezellig, bestaand dorpje.  

Hier groeten mensen elkaar op straat en ken je je buren. 

Kinderen spelen lekker buiten, terwijl jij een praatje maakt 

met een vader of moeder. De afwisseling in woningtypes 

zorgt voor een gevarieerd straatbeeld wat het dorpse 

karakter nog eens versterkt. Wel alles nieuw, comfortabel 

en energiezuinig, niet de onpersoonlijke sfeer van een 

standaard Vinex-wijk: een ideale combinatie.  
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Situatiekaart

Genoeg speelruimte voor de kinderenJe komt in een bewoonde wijk

beukenhaag hoog 1 meter
treillage hoog 1,80 meter
gebouwd onderdeel, architektuur 1,80 meter

Type G

Type H
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‘Hier is het nog echt ‘ons 
     kent ons’ op een goede manier'

Maximaal
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genieten
De 10 twee-onder-één-kapwoningen liggen tegenover elkaar

aan een rustig straatje. Alle woningen zijn ruim, licht en hebben

een straatgerichte woonkamer. De grote woonkeuken bevindt

zich aan de tuinzijde. Je loopt zo met je kopje koffie de ruime

tuin in! Op de verdieping vind je drie slaapkamers en een flinke

badkamer. De zolder biedt voldoende ruimte voor een extra

slaapkamer of om al je spullen makkelijk op te bergen. 

Bij alle woningen zijn er volop opties om de woning af te werken 

zoals jij dat wilt. Kies je voor een schuifpui, een erker aan de 

voorzijde of een dakkapel? De keuze is aan jou!

De getoonde dakkapel en erker zijn optioneel.



Thuiskomen Alles aan de woning is nieuw.
    Dat zie, ruik en voel je meteen.
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in je ruime en
lichte woning
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Eerste verdiepingBegane grond

Lekker veel licht 

door de grote 

ramen

Plattegronden
Getekend bouwnummers 26, 28, 34, 36 en 38
Gespiegeld bouwnummers 27, 29, 35, 37 en 39

Plattegronden
Getekend Type G (raam in zijgevel)
Bouwnummers 26 en 34
Gespiegeld bouwnummers 29 en 39

Drie slaapkamers 

en een prima 

badkamer

type G is met een 

raam in de zijgevel, 

type H heeft 

het raam in de 

voorgevel.

Niet getekend Type H (raam in voorgevel i.p.v. zijgevel)
Bouwnummers 28, 36 en 38
Gespiegeld bouwnummers 27, 35 en 37



Tweede verdieping

Plattegronden
Getekend bouwnummers 26, 28, 34, 36 en 38
Gespiegeld bouwnummers 27, 29, 35, 37 en 39

Genoeg ruimte voor 

een extra slaapkamer.
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en stoer
Licht
wonen
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Opties

Begane grond Tweede verdieping

Dubbele 

hardhouten 

deuren

Schuifpui bij 

keuken in plaats 

van vast glas

1

1

Uitbouw van 

1,40 meter

2

2

3
Erker aan 

voorzijde

3

4

4

Extra isolatie 

berging

5

5

Dakkapel

op zolder

6
6

welke

kies jij?
opties



www.lakenweide.nl

Verkoop & inlichtingen Ontwikkeling & realisatie

T 038 - 477 20 40

info@bertleistra.nl

www.bertleistra.nl

www.vandersteeg.nlT  038 - 38 66 666

info@bvmakelaars.nl

www.bvmakelaars.nl
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Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten 
worden ontleend. Voor de juiste informatie verwijzen wij je graag naar de bestektekening in het contract.


