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Nieuwleusen

Nieuwleusen is ontstaan in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het gebied bestond in  

die tijd voornamelijk uit ontoegankelijke veenmoerassen. Het hoogveen lag op dekzand en 

werd naar het zuiden toe steeds dunner. Het gebied waar Nieuwleusen nu ligt, heette het  

‘Ommer moer’. Het dorp Nieuwleusen ligt op een zandtong die vroeger boven het hoogveen 

uitstak. 

In 1631 begon de ontginning van de hoogveenmoerassen. De eerste boerderijen van de  

nieuwe nederzetting stonden aan ‘Het Pad’, de weg heet tegenwoordig Oosterveen.  

De nederzetting ontwikkelde zich verder tot Nieuwleusen.

In 1818 werd Nieuwleusen een zelfstandige gemeente. De gemeente Nieuwleusen is in  

2000 opgegaan in de gemeente Dalfsen.

Nieuwleusen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een dorp met talrijke voorzieningen: 

een ruim winkelbestand voor de dagelijkse boodschappen en sport- en culturele verenigingen 

voor de benodigde ontspanning.

Nieuwleusen is gunstig gelegen. Via de N377 is de A28 binnen 10 minuten bereikbaar;  

de verbinding naar het noorden voor Meppel/Leeuwarden/Assen/Groningen en naar het  

zuiden Zwolle/Amersfoort.
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het Wester

Het project het Wester is onderdeel van het woningbouwproject Westerbouw landen-Noord en 

bestaat uit 20 SMARTwoningen en 13 rijwoningen.

De 13 rijwoningen zijn er in 3 types, de hoekwoning, de dwarskap en de tussenwoning. Bij alle 

woningen ligt de keuken aan de voorzijde en de woonkamer aan de tuinzijde. Parkeren kunt u 

voor de deur. Via de dichte trap komt u op de eerste verdieping met 3 slaapkamers en de bad-

kamer. De open trap brengt u naar de zolderverdieping waar naast de warmtepomp al plaats is 

gemaakt voor een wasmachine en droger.

Deze duurzame woningen maken geen gebruik van aardgas en hebben zonnepanelen op het 

dak. Een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming en -verkoeling zorgt voor een  

aangenaam wooncomfort.

De rijwoningen, die u in deze brochure vindt, worden gebouwd onder de Woningborg  

Garantie- en Waarborgregeling.
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De Hoekwoning



In het Wester zijn 7 hoekwoningen beschikbaar. Drie hoekwoningen (bouwnummers 57, 73, 74) 

maken deel uit van een blok met huurwoningen. Bouwnummer 73 heeft een breedte van 4,8 m, 

de andere hoek woningen hebben een breedte van 5,4 meter. Bij bouwnummer 51 heeft u de  

mogelijkheid de woning zelf van een aanbouw te voorzien. De woningen beschikken allemaal  

over parkeren voor de deur.

De hoekwoningen hebben de volgende kenmerken:

• woonoppervlakte circa 118 m2 (bouwnummer 73 heeft een woonoppervlakte van circa 105 m2)

• kaveloppervlakte variërend van 192 m2 tot 334 m2

• de hoekwoningen met bouwnummer 34, 51, 56, 57, 73 en 74 hebben de voordeur aan de  

voorzijde. De indeling van de hal is dan gelijk aan de rijenwoningen.

• Bouwnummer 31 heeft de voordeur in de zijgevel

• voorzien van vloerverwarming en vloerverkoeling

• tuinligging: noord, zuid of west

• eigen buitenberging in tuin

• parkeren voor de deur

• duurzaam en energiezuinig
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De Plattegronden

Begane grond
- woonkamer: circa 23 m2

- keuken: circa 10,5 m2

- hal: circa 4 m2

De plattegrond van de woning kan 
ook gespiegeld worden gezien.



2e verdieping
- zolder: 21 m2

1e verdieping
- slaapkamer 1: 12 m2

- slaapkamer 2: 11 m2

- slaapkamer 3: 7,8 m2
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De Dwarskap



In het Wester is 1 woning met een dwarskap beschikbaar. Deze woning bevindt zich aan de 

Koekoeksbloem en kenmerkt zich door de afwijkende kapvorm. Door de dwarskap ontstaat  

er meer ruimte op de zolderverdieping. Het extra raam bovenin de voorgevel zorgt voor  

extra licht.

De Dwarskap heeft de volgende kenmerken:

• woonoppervlakte circa 122 m2

• kaveloppervlakte van 134 m2

• voorzien van vloerverwarming en vloerverkoeling

• tuinligging: west

• eigen buitenberging in de tuin

• parkeren voor de deur

• duurzaam en energiezuinig
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De Plattegronden

Begane grond
- woonkamer: circa 23 m2

- keuken: circa 10,5 m2

- hal: circa 4 m2



2e verdieping
- zolder: 25,5 m2

1e verdieping
- slaapkamer 1: 12 m2

- slaapkamer 2: 11 m2

- slaapkamer 3: 7,8 m2
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De Tussenwoning



De 6 tussenwoningen maken het aantal rijwoningen compleet. De indeling van de rijwoningen  

is identiek aan die van de hoekwoning en dwarskap. Ook bij deze woning is de keuken aan de  

straatzijde gesitueerd en is de woonkamer tuingericht. Op de 1e verdieping bevinden zich de 

slaapkamers en badkamer. De 2e verdieping heeft een royale zolderruimte en daar staat de 

warmtepomp opgesteld. De fietsen en tuinspullen kunt u kwijt in de berging in uw achtertuin. 

Parkeren kunt u voor de deur. De woningen beschikken allemaal over een tuin met zuid- of 

westligging.

De woningen hebben de volgende kenmerken:

• woonoppervlakte circa 118 m2

• kaveloppervlakte variërend van 134 m2 tot 140 m2

• voorzien van vloerverwarming en vloerverkoeling

• tuinligging: zuid of west

• eigen buitenberging in de tuin

• duurzaam en energiezuinig

• parkeren voor de deur
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De Plattegronden

Begane grond
- woonkamer: circa 23 m2

- keuken: circa 10,5 m2

- hal: circa 4 m2

De plattegrond van de woning kan
ook gespiegeld worden gezien.



2e verdieping
- zolder: 21 m2

1e verdieping
- slaapkamer 1: 12 m2

- slaapkamer 2: 11 m2

- slaapkamer 3: 7,8 m2
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De Aankoop

Voor de aankoop geldt het gemeentelijke uitgiftebeleid 

met waarin o.a. de volgende voorwaarden zijn opge-

nomen:

• De inschrijver dient bij sluiting van de inschrijving  

18 jaar of ouder te zijn. 

Procedure

1. INSCHRIJVING EN LOTING

Inschrijving vindt plaats via de makelaar. Hij zorgt er-

voor dat jouw inschrijving bij de gemeente komt. De 

gemeente toetst deze waarna de notaris de loting ver-

richt. Als je bij de loting een woning toegewezen hebt 

gekregen neemt de makelaar contact met je op voor 

de volgende stappen. 

2. TEKENEN VAN HET CONTRACT

De makelaar maakt een afspraak om (online of op  

kantoor) de koop-/aanneemovereenkomst te tekenen.

3. KOPEROPTIES

Als koper van een woning bieden wij jou diverse moge-

lijkheden om de woning te verfraaien. Er is getracht een 

zo compleet mogelijk pakket van kopersopties samen 

te stellen, deze zijn te vinden in het KopersOptieBoekje.

4. KOPERSBEGELEIDING

Nadat u de Koop- en Aanneemovereenkomst heeft 

gesloten ontvangt u van de kopersbegeleiding een 

uitnodiging om de showroom te bezoeken. Tevens 

ontvangt u inloggegevens voor uw account in  

Volgjewoning.nl.



Verkoopinformatie: het Wester is een project van:

Prinsenstraat 10
7721 AJ Dalfsen
info@goudzwaard.nl

Disclaimer

Deze brochure is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). De informatie is geheel vrijblijvend en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Ten aanzien van de juistheid 

ervan sluit Vastbouw iedere aansprakelijkheid uit. Vastbouw behoudt zich ieder recht voor en houdt iedere rechtshandeling aan, tot een schriftelijke of elektronisch 

ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen. Rechtsgeldig zijn enkel de bij aankoop te ondertekenen contractstukken (inclusief tekeningen). Aan deze brochure 

kunnen geen rechten worden ontleend.

De getoonde impressies zijn puur illustratief en bedoeld als sfeerbeeld. De inrichting van de buitenruimte zal door de gemeente worden ontworpen en gerealiseerd.
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www.hetwester.nl
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