
Plan Trambaan fase 3B
Winkel
Eigentijds wonen in een landelijke omgeving



Hollandse luchten, eindeloos groen
West-Friesland, het weidse landschap. Hekjes, 
sloten, koeien in de wei. Aan de horizon zie 
je boerderijen, molens, een kerk, lange rijen 
bomen. Kleine gezellige kernen. Het vrije leven 
vlakbij grote plaatsen als Hoorn, Alkmaar en 
Heerhugowaard. Elke dag genieten van  
Hollandse luchten en eindeloos groen.

Gemoedelijke dorpjes omlijst door grasland en 

bloembollen, water met wuivend riet. Uitwaaien, 

frisse lucht. Ruimte voor nieuwe ideeën. 

Lekker er op uit met het gezin. Samen op de fiets. 

Wind mee, wind tegen.  

Wapperend wasgoed, schaapjes in de wei.  

Onderweg koop je verse kersen.

Uitdagend hardlopen in de vroege ochtend. Dauw 

op de velden. In de verte een tractor. Terug in het 

dorp haal je warme broodjes bij de bakker. 

Winkel is een historisch plaatsje in de Kop van 

Noord-Holland. Een plek waar nog  

wordt gegroet op straat. Met mooie oude panden, 

watergangen met geschiedenis, volgroeide  

loofbomen. Aan de rand van het oude dorp komt 

een nieuw woongebied: Plan Trambaan.  

Eigentijds wonen in een landelijke omgeving.
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De geschiedenis van Winkel gaat ver terug. In de 

polder rond Winkel zijn resten van bebouwing

gevonden uit de Enkel Grafcultuur, 2500 jaar voor 

Christus. In 1248 kreeg de plaats stadsrechten

en in 1415 stederecht. Het Regthuis uit 1600 

ademt dit rijke verleden. Er wonen een kleine 

3000 mensen in Winkel, samen met Nieuwe  

Niedorp vormt het een dubbelkern. 

Inwoners van Winkel hebben een bijnaam,  

ze worden ‘spreeuwen’ genoemd.

De vierde zondag van september is het feest in 

Winkel: bloemencorso. Bijzonder is het  

‘Nederlands Kremlin’ aan de Limmerschouw,  

een prachtig bouwwerk met torentjes dat van 

oude bouwmaterialen gemaakt is.

Winkel vormt een hechte gemeenschap tussen  

akkers en grasland, op korte afstand van het

Noordzeestrand en het IJsselmeer. Heerlijk een 

eind wandelen of een balletje trappen bij  

VV Winkel. Gezellig op het terras in de zon.  

Zorgeloos, het vrije leven als ‘spreeuw’  

kan beginnen...
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Plan Trambaan fase 3B is een nieuwbouw-
gebied aan de rand van het historische 
dorpje Winkel. Onderdeel van het plan  
zijn 26 ééngezinswoningen.

Winkel biedt absolute rust in de Kop van Noord-

Holland, de plek met de meeste zonuren in ons  

land. Winkel is onderdeel van de gemeente Niedorp 

en wordt omringd door plaatsen als Schagen,  

Heerhugowaard en Medemblik.  

In de omgeving vinden we Hoorn en ook Alkmaar, 

de leukste winkelstad van Nederland. 

Het plan Trambaan ligt direct aan de provinciale 

weg N242 en heeft daardoor goede verbindingen 

met andere delen van Noord-Holland. Met de auto 

is het centrum van Amsterdam in 40 minuten te 

bereiken, in een kwartier bent u in Alkmaar.

Winkel ligt tussen het IJsselmeer en de Noordzee: 

heerlijk zeilen of een dagje naar het strand, een 

halfuur van huis.

Het Plan Trambaan fase 3B is ruim opgezet met  

veel aandacht voor het omringende groen en de  

watergangen. Er is voldoende parkeerruimte en  

de kinderen kunnen er veilig spelen.

Centraal  
gelegen in 
West-Friesland. 
Heerlijk wonen 
in Winkel.
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Legenda
Woning Type Aster
Woning Type Buxus
Woning Type Chrysant
Woning Type Ficus
Bestaande/toekomstige bebouwing
Openbaar groen
Eigen grond
Water
Weg
Parkeerplaatsen
Stoepen

Voorbehoud
Deze tekening is enkel bedoeld om u een indruk te 
geven van de ligging en situatie van de gebouwen in 
het bouwplan. De tekening vormt geen onderdeel van 
uw contractstukken en er kunnen geen rechten aan 
ontleend worden. De juiste maten van de kavels worden 
na opmeting door het Kadaster vastgesteld. 

Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg 
van wegen, eventuele groenvoorzieningen en/of 
parkeerplekken) is slechts een impressie, ontleend aan 
de gegevens van de Gemeente. U dient er rekening mee 
te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke 
gebiedsinformatie en informatie over omliggende, be-
staande bebouwing, verwijzen wij u naar de Gemeente. 
 
Daarnaast kunt u ter plaatse van de bouwlocatie de 
bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele (toe-
komstige) wijzigingen kan Bouwfonds Ontwikkeling 
B.V. geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
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De 26 ééngezinswoningen van Plan Trambaan: 
eigentijds wonen in een groene omgeving. 
Huizen met een eigen gezicht in een ruim 
opgezette buurt. Comfortabel en degelijk:  
zonder poespas.

De huizen liggen in de weidse omgeving van  

Winkel, dat is ook terug te zien in de buurt.  

Slootjes en loofbomen, diepe tuinen en  

veel ruimte rondom. 

Op een speelse manier is gebruik gemaakt van 

verschillende materialen op de gevels: donkere en 

lichte baksteen. Zo krijgt iedere woning een eigen 

gezicht. Fraai is ook de robuuste omlijsting van de 

voordeur en de verschillen in raamgrootte.  

De langere rijen worden mooi onderbroken door  

de hoekwoningen en een huis met een puntdak.  

Bij de inrichting van Plan Trambaan fase 3B is 

rekening gehouden met de jongste bewoners.  

Er zijn brede stoepen en de auto’s worden vaak  

achter de woning geparkeerd. Zo is de straat weer  

het domein van spelende kinderen.

Zonder poespas, 
mooie huizen
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Een fijn familiehuis met alle ruimte: drie 
slaapkamers, een zolder en een grote tuin.  
Het comfort van een nieuwe woning,  
in te richten naar uw eigen smaak!

Eéngezinswoning type Aster betreft een rijwoning 

met een langskap. Deze huizen komen aan de 

Reine Claude, Reine Victoriaweg en Boomgaard-

weg van Plan Trambaan.

De begane grond is voorzien van een open keuken 

aan de voorzijde en een woonkamer aan de 

achterkant. De woonkamer kan met 2,40 meter 

worden verlengd, hierdoor ontstaat een royale 

leefruimte met plek voor een grote loungebank of 

forse eethoek.

In de tuin is een aparte berging voor fietsen en 

tuingereedschap. Achterin de tuin heeft iedere 

woning een eigen parkeerplek. 

Eéngezinswoning 
type Aster

begane grond
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Boven bevinden zich drie slaapkamers en een 

badkamer. Optioneel kan hier een tweede toilet 

en een ligbad worden geplaatst. 

De ruime zolder kan perfect dienen als hobby-

ruimte of kantoor. Hier zijn ook de aansluiting 

voor de wasmachine en wasdroger. 

begane grond
met optie uitbreiding woonkamer

eerste verdieping tweede verdieping
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Modern, 
maar luchtig
Dit is een fake-tekst. Dat wil zeggen dat deze 
tekst puur en alleen bedoeld is om weer te 
geven hoe platte tekst staat in deze lay-out. 
Nu heeft u, als lezer, een duidelijk beeld hoe de 
tekst er uit ziet in dit lettertype en in dit corps.

Dit is een fake-tekst. Dat wil zeggen dat deze tekst 

puur en alleen bedoeld is om weer te geven hoe 

platte tekst staat in deze lay-out. Nu heeft u, als 

lezer, een duidelijk beeld hoe de tekst er uit ziet 

in dit lettertype en in dit corps. Ook is nu goed te 

zien hoe de interlinie eruit ziet. Alles is duidelijk, 

daarom kunnen we dit hele stukje tekst herhalen. 

Dan kunt u gelijk zien wat een langere tekst doet 

qua opmaak. Daar gaan we. Dit is een fake-tekst. 

Dat wil zeggen dat deze tekst puur en alleen 

bedoeld is om weer te geven hoe platte tekst staat 

in deze lay-out. Nu heeft u, als lezer, een duidelijk 

beeld hoe de tekst er uit ziet in dit lettertype en in 

dit corps. Ook is nu goed te zien hoe de interlinie 

eruit ziet. 

Het bijzondere puntdak geeft de woning een 
speciale plek middenin de rij. De verrassing: 
een volwaardige slaapkamer op zolder! 
Zo ontstaat een huis met vier slaapkamers.

Eéngezinswoning type Buxus is het huis met  

de opvallende dwarskap. Deze huizen worden  

gebouwd aan de Reine Victoriaweg en  

Boomgaardweg.

Een jong gezin kan alle ruimte gebruiken.  

Een extra slaapkamer, die bijvoorbeeld ook  

gebruikt kan worden als werk- of computer-

ruimte, is een welkome aanvulling.

Dit type woning heeft beneden een tuingerichte 

woonkamer en een open keuken aan de voorzijde. 

De woonkamer is te verlengen met 2,40 meter, 

hierdoor ontstaat een ruimte van 10,60 meter lang.

De ruime tuin heeft achterin een berging en een 

eigen parkeerplek. Achter de tuin is een hofje met 

bomen waar de kinderen kunnen spelen.

Eéngezinswoning 
type Buxus

begane grond
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Op de eerste verdieping zijn twee ruime slaap-

kamers en een kleinere slaapkamer. De standaard 

badkamer is optioneel aan te vullen met een 

tweede toilet en een ligbad.

De zolder is gesplist in een berggedeelte of over-

loop met aansluiting voor wasapparatuur en een 

volwaardige slaapkamer. Een groot huis in een 

groene en rustige omgeving: alles voorhanden 

voor een goed gezinsleven.

begane grond
met optie uitbreiding woonkamer

eerste verdieping tweede verdieping
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Modern, 
maar luchtig
Dit is een fake-tekst. Dat wil zeggen dat deze 
tekst puur en alleen bedoeld is om weer te 
geven hoe platte tekst staat in deze lay-out. 
Nu heeft u, als lezer, een duidelijk beeld hoe de 
tekst er uit ziet in dit lettertype en in dit corps.

Dit is een fake-tekst. Dat wil zeggen dat deze tekst 

puur en alleen bedoeld is om weer te geven hoe 

platte tekst staat in deze lay-out. Nu heeft u, als 

lezer, een duidelijk beeld hoe de tekst er uit ziet 

in dit lettertype en in dit corps. Ook is nu goed te 

zien hoe de interlinie eruit ziet. Alles is duidelijk, 

daarom kunnen we dit hele stukje tekst herhalen. 

Dan kunt u gelijk zien wat een langere tekst doet 

qua opmaak. Daar gaan we. Dit is een fake-tekst. 

Dat wil zeggen dat deze tekst puur en alleen 

bedoeld is om weer te geven hoe platte tekst staat 

in deze lay-out. Nu heeft u, als lezer, een duidelijk 

beeld hoe de tekst er uit ziet in dit lettertype en in 

dit corps. Ook is nu goed te zien hoe de interlinie 

eruit ziet. 

Opvallend aan woningtype Chrysant is dat 
deze hoekwoning prominent aanwezig is  
in de rij. Hij staat meer naar voren.  
Binnen is er een andere ruimtebelevenis  
door de ingang aan de zijkant.

Hoekwoning type Chrysant wordt gebouwd op de 

hoek Reine Victoriaweg – Reine Claude en de hoek 

Boomgaardweg – Reine Claude. 

Het huis heeft een tuingerichte woonkamer en 

een keuken aan de voorzijde: zo kun je goed een 

oogje in het zeil houden als de kinderen buiten 

spelen. Standaard heeft de woning een leefruimte 

met een lengte van 9,40 meter, deze is te ver- 

lengen tot 11,80 meter. De extra ruimte aan de 

voorkant zorgt voor een grote keuken. Het raam 

aan de zijkant geeft extra licht en uitzicht.

Eéngezinswoning 
type Chrysant

begane grond
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Boven biedt type Chrysant drie royale slaapkamers 

en een badkamer met douche en wastafel. 

Optioneel zijn het ligbad en het tweede toilet.  

Op de zolderverdieping kan een overloop en een 

gebruiksruimte worden gecreëerd. U maakt hier  

zo een mooie hobbyruimte of thuisbioscoop. 

Parkeren gebeurt op eigen terrein, achterin de tuin. 

In het gehele plan is voldoende parkeerruimte voor 

een tweede auto of voor visite. Het vele groen in de 

buurt zorgt voor heerlijk buiten spelen!

begane grond
met optie uitbreiding woonkamer

eerste verdieping tweede verdieping
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Dit is een fake-tekst. Dat wil zeggen dat deze 
tekst puur en alleen bedoeld is om weer te 
geven hoe platte tekst staat in deze lay-out. 
Nu heeft u, als lezer, een duidelijk beeld hoe de 
tekst er uit ziet in dit lettertype en in dit corps.

Dit is een fake-tekst. Dat wil zeggen dat deze tekst 

puur en alleen bedoeld is om weer te geven hoe 

platte tekst staat in deze lay-out. Nu heeft u, als 

lezer, een duidelijk beeld hoe de tekst er uit ziet 

in dit lettertype en in dit corps. Ook is nu goed te 

zien hoe de interlinie eruit ziet. Alles is duidelijk, 

daarom kunnen we dit hele stukje tekst herhalen. 

Dan kunt u gelijk zien wat een langere tekst doet 

qua opmaak. Daar gaan we. Dit is een fake-tekst. 

Dat wil zeggen dat deze tekst puur en alleen 

bedoeld is om weer te geven hoe platte tekst staat 

in deze lay-out. Nu heeft u, als lezer, een duidelijk 

beeld hoe de tekst er uit ziet in dit lettertype en in 

dit corps. Ook is nu goed te zien hoe de interlinie 

eruit ziet. 

In de stompe hoek van het plan ontstaan twee 
grote en speelse kavels met alle ruimte voor 
optionele uitbreiding en zelfs een garage… 
Maak kennis met hoekwoning type Ficus.

Deze grootse hoekwoningen komen aan de Reine 

Victoriaweg. Opvallend zijn de bijzondere kavels 

met hoeken: allerlei mogelijk heden met de tuin!

Doordat deze huizen naar voren staan in de rij,  

iets dat ook vaak te zien is in Tuindorp-architectuur 

uit de jaren ’20, ontstaat er aan de voorzijde een 

ruime keuken. 

De optionele uitbreiding van de living, aan de 

voor- en zijkant, zorgt voor een gezellige ruimte 

met leuke hoeken. Het leefgebied wordt dan 11,80 

meter lang en op een deel 7,50 meter breed: royaal!

De tuin wordt meer zij-georiënteerd. Er zijn mooie 

zichtlijnen en er ontstaan gezellige hoeken.  

Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor een apart  

loungeterras en een plek voor een speeltoestel of 

zandbak. De woningen hebben een stalling/

berging aan de achterzijde.

begane grond

Eéngezinswoning 
type Ficus
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Boven bieden drie riante slaapkamers alle  

ruimte voor het gezin. Optioneel is de standaard 

badkamer luxer te maken met een ligbad  

en tweede toilet.

De zolderverdieping is multifunctioneel en biedt 

standaard aansluitingen voor wasapparatuur. 

Deze is in een handomdraai om te toveren tot een 

gameroom, thuisbioscoop of kantoor.

begane grond
met optie uitbreiding woonkamer

eerste verdieping tweede verdieping
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Het hart van het huis: de keuken. De plek waar je 

gezellig koffie zet in de ochtend of een feestmaal 

bereidt voor familie en vrienden. Voor keuken-

prinsen en -prinsessen én de snelle opwarmer… 

De hoeveelheid apparatuur in de keuken is de 

afgelopen jaren flink toegenomen: de gezonde 

eter zwicht vaak voor het gemak van een  

stoomoven en de wijnliefhebber is dol op z’n 

kleine wijnklimaatkast. En thee? Die zet je snel 

met de kokend waterkraan. Wat te denken van  

de wokbrander en de Amerikaanse koelkast?  

Stuk voor stuk prachtige apparaten die het  

koken steeds makkelijker maken.

In 2011 zie je verschillende trends: de robuust 

landelijke keuken of juist strak greeploos. We zien 

fraaie dikke aanrechtbladen en ultradun graniet... 

Losstaande designapparatuur of alles ingebouwd?  

Aan u de keus! Standaard worden de woningen 

van Plan Trambaan geleverd met een goede 

basiskeuken, uiteraard is het mogelijk er uw 

geheel eigen twist aan te geven.

Keuken: verrukkelijk koken of snel verwarmen?
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De ‘natte cel’ van vroeger wordt steeds vaker een 

baddomein. Wat past beter bij u? Een riant ligbad 

of een frisse regendouche?

Standaard worden de woningen opgeleverd met 

een basisbadkamer met wastafel en douche. 

Optioneel kan hier een tweede toilet en ligbad aan 

worden toegevoegd. Met leuke accessoires zoals 

een mooie spiegel of een verchroomde weeg-

schaal is de basisbadkamer goed te decoreren.

Trends in badkamerland zijn momenteel de royale 

regendouche en grote strakke tegels, zowel op de 

wand als de vloer. Tinten grijs en bruin, in 

combinatie met stuukwerk wordt ook steeds 

vaker gezien. En terug van weggeweest:  

houten meubels in de badkamer.

Zowel kinderen als pappa’s en mamma’s zijn dol 

op een ligbad. Het optionele tweede toilet op de 

eerste verdieping is erg handig. Geïnspireerd 

geraakt en graag uw badkamer naar eigen visie 

indelen? Alles is mogelijk!

Badkamer: 
uren badderen 
of een  
frisse douche?
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Bouwfonds Ontwikkeling:
vormgeven aan vooruitgang
Waarschijnlijk kent u de naam Bouwfonds al. Geen wonder: in 
Nederland staan inmiddels meer dan 250.000 woningen waar onze 
naam aan verbonden is, en daar komen per jaar gemiddeld 7.000 bij. 
Woningen voor starters, woningen voor gezinnen. Betaalbare 
woningen maar ook luxe villa’s. Zo maken we aangenaam wonen 
voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar. Bouwfonds Ontwikkeling 
is als onderdeel van de Rabobank Groep sinds jaar en dag verankerd 
in de Nederlandse samenleving.

Bouwfonds Ontwikkeling kijkt 
verder dan de woning
De kwaliteit van wonen wordt niet alleen bepaald door de woning, 
maar ook door de woonomgeving. Bij het ontwikkelen van wonin-
gen houden we daarom direct rekening met zaken als infrastructuur, 
voorzieningen en natuur. Zo bent u niet alleen verzekerd van een 
comfortabele woning, maar ook een prettige woonomgeving.

Bouwfonds Ontwikkeling kent 
de nieuwste ontwikkelingen
We weten niet alleen wat er in het heden, maar ook wat er in de 
toekomst van ons gevraagd wordt. Om een optimale balans tussen 
gebruiksgemak, comfort en duurzaamheid te realiseren, passen we 
daarom de nieuwste innovaties toe. Maar uitsluitend innovaties die 
zich in de praktijk bewezen hebben.

Want kwaliteit blijft bij ons voorop staan. Zo woont u in een huis dat 
berekend is op de toekomst en zijn waarde weet te behouden.

Bouwfonds Ontwikkeling 
stelt de bewoner centraal
Het belang van de koper staat bij Bouwfonds Ontwikkeling altijd 
voorop, en daar handelen we naar. Zo stonden we aan de wieg van 
de Vereniging Eigen Huis. En waren we de eerste ontwikkelaar die 
koopwoningen leverde met een schriftelijke kwaliteitsgarantie. Via 
de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) doen we dat nog 
steeds. 

Bouwfonds Ontwikkeling kent 
z’n verantwoordelijkheden
We zorgen voor uitgebreide informatie vóór, tijdens en na de bouw, 
maar ook voor een goede begeleiding van de koop. Het kopen van 
een huis is immers een van de belangrijkste besluiten in een 
mensenleven. Volgens ons brengt dat ook voor een ontwikkelaar 
verantwoordelijkheden met zich mee. Daar handelen we al jaren 
naar, en dat zullen we nog vele jaren blijven doen. 

18



www.rabobank.nl/sw

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Schagen-Wieringerland
(0227) 50 50 50

Klaar voor de
start voor een
woning in plan
'Trambaan'. Dat is
het idee.
Staat u in de startblokken voor een nieuwe woning? Bij de

aankoop hiervan komt veel kijken. U moet zich niet alleen

thuis voelen in uw huis, maar ook bij de financiering ervan.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een deskundig en

persoonlijk advies. We bekijken uw wensen en samen

bepalen we welke hypotheek het beste bij uw (financiële)

situatie past. Goed van start gaan. Dat is het idee.



Inlichtingen en verkoop Ontwikkeling

Kuijs Reinder Kakes
Middenweg 195 A te Heerhugowaard
T (072) 571 81 47
M heerhugowaard@krk.nl

Makelaar Van Keulen
Trambaan 85 (winkelhart Niedorp) te Nieuwe Niedorp
T (0226) 41 11 22
M info@selectmakelaar.nl

2011218 baanbrekers.nl

Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
te Haarlem

www.bouwfonds.nl


