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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 Westerbouwlanden-Noord  

en bestaat uit 20 SMARTwoningen en 13 rijwoningen.

De SMARTwoning is een betaalbare grondgebonden rug-aan-rugwoning. Ideaal voor één- en 

tweepersoonshuishoudens en geschikt voor jong én oud. De voorkant van de woning heeft 

een grote glazen gevel over de gehele breedte en hoogte. Dit zorgt voor veel lichtinval.

De woningen zijn efficiënt ingericht: de open keuken geeft veel ruimte en onder de trap,  

eventueel af te sluiten met een trapkast, is voldoende bergruimte aanwezig. Op de verdieping 

bevinden zich een royale slaapkamer en een badkamer met ruimte voor een tweede toilet en/

of dubbele wastafel. Door het plaatsen van een muur op de overloop kun je hier extra ruimte 

creëren, bijvoorbeeld voor een aparte wasruimte.

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 aan-

genaam wooncomfort.

De SMARTwoningen, die je in deze brochure vindt, zijn specifiek voor 1- en 2-persoonshuis-

houdens ontwikkeld en worden gebouwd onder de Woningborg Garantie- en Waarborg-

regeling.

* De SMARTwoning is ontwikkeld door Timpaan 
(www.smartwoningen.nl) en Vastbouw.7  |  het Wester - Nieuwleusen



De Hoekwoning



In het Wester zijn 8 hoekwoningen, type SMART beschikbaar. De hoekwoning kenmerkt zich 

door een extra raam in de zijgevel. De 4 noordelijk gelegen hoekwoningen liggen aan de 

openbare groenzone. De 4 zuidelijke hoekwoningen beschikken naast de voortuin over een 

zonnige zij-tuin.

De hoekwoning heeft de volgende kenmerken:

• Woonoppervlakte circa 68 m2

• Kaveloppervlakte variërend van 95 m2 tot 160 m2

• Extra raam in zijgevel

• Voorzien van vloerverwarming en vloerverkoeling

• Tuinligging: oost of west

• Eigen buitenberging naast het bouwblok

• Duurzaam en energiezuinig

• Moderne uitstraling
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De Tussenwoning



Van de SMARTwoningen, type tussenwoning, worden er 12 gebouwd. Zes woningen liggen  

aan een groenzone, de andere 6 aan de straatzijde met parkeren voor de deur. De woningen 

beschikken allemaal over een tuin aan de voorzijde met ochtend of middagzon. 

De woningen hebben de volgende kenmerken:

• Woonoppervlakte circa 68 m2

• Kaveloppervlakte variërend van 86 m2 tot 102 m2

• Voorzien van vloerverwarming en vloerverkoeling

• Tuinligging: oost of west

• Eigen buitenberging naast bouwblok

• Duurzaam en energiezuinig

• Parkeren voor de deur

• Moderne uitstraling
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De Plattegronden

Begane grond
- woonkamer: circa 23,8 m2

- keuken: circa 7,4 m2

- hal: circa 2,3 m2

Bij de hoekwoningen met bouwnum-
mers 4, 5, 14 en 15 zit een raam boven 
het keukenblad, bij de bouwnummers 
1, 8, 9 en 20 zit het raam naast de 
trap. De plattegrond van de woning 
kan ook gespiegeld worden gezien.



1e verdieping
- slaapkamer: 19,1 m2

- badkamer 4,4 m2
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Het Energiesysteem

In plaats van radiatoren beschikt je woning over een vloersysteem 
voor verwarming en koeling. Dit is niet alleen uiterst comfortabel, 
maar ook beter voor je gezondheid en het milieu. De woning is 
gasloos gebouwd. Een warmtepomp in je woning levert verwarming 
en koeling. En voorziet je van warm tapwater. De energie die deze 
warmtepomp nodig heeft om warmte en koeling te leveren komt een 
bodembron. De zonnepanelen gebruik je om de energierekening te 
verlagen.

In je woning kies je voor het huren van de installaties. Je hoeft zelf 
dus niet te investeren. De exploitant financiert, installeert en beheert 
de installatie (warmtepomp, voorraadvat en zonnepanelen). Je 
betaalt slechts voor het gebruik ervan. Voor onderhoud of een 
storing? Dan komen zij langs om het op te lossen. Voor een vast 
maandelĳks bedrag van ongeveer 120 euro ben je verzekerd van een 
goed werkend systeem.

Juridisch wordt het huren van een installatie geregeld middels het 
opstalrecht dat de exploitant op je woning zal vestigen.

Toch zelf investeren?
Het is ook mogelĳk om na oplevering het klimaatsysteem te kopen 
i.p.v. te huren. 

 Géén eigen investering
 Inclusief onderhoud
 Meer comfort
 Gezonder leefklimaat
 Uiterst milieuvriendelĳk
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✓ Géén eigen investering
✓ Inclusief onderhoud
✓ Meer comfort
✓ Gezonder leefklimaat
✓ Uiterst milieuvriendelijk

Voorraadvat voor 
warm tapwater.

Warmtepomp verzorgt aanvoer 
van verwarmd of gekoeld water 
voor ruimteklimaat en tapwater.

Eenvoudig te bedienen
thermostaat.

Vloersysteem verwarmt  
of koelt de woning.

Zonnepanelen voorzien jouw woning 
van duurzame elektrische energie.



Het Energiesysteem

De SMARTwoning beschikt over een vloersysteem voor verwarming en verkoeling. Dit is niet alleen 

uiterst comfortabel, maar ook beter voor je gezondheid en het milieu. De woning is gasloos. Een 

warmtepomp in je woning levert verwarming, koeling en warm tapwater. De energie die deze 

warmtepomp nodig heeft om warmte en koeling te leveren komt uit een bodem bron. De zonne-

panelen compenseren een deel van je elektriciteitsverbruik.

Je hoeft niet zelf te investeren in het energiesysteem. Je huurt van de exploitant die de installatie 

(warmtepomp, voorraadvat en zonnepanelen) financiert, installeert en beheert. Je betaalt slechts 

voor het gebruik. Onderhoud nodig of een storing? Zij komen langs om het op te lossen. Voor 

een vast maandbedrag ben je verzekerd van een goed werkend systeem en een goed binnen-

klimaat.

Toch zelf investeren?

Het is ook mogelĳk om na oplevering het klimaatsysteem te kopen in plaats van te huren. 
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De Aankoop

Voor de aankoop geldt het gemeentelijke uitgiftebeleid 

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

nomen:

• Een persoon die op de peildatum (sluitingsdatum  

inschrijving) 18 jaar of ouder is en die nog niet eer-

der een woningbouwkavel of woning heeft gekocht 

of in eigendom heeft verkregen is een Starter. In  

geval van een koppel is het oudste lid op de peil-

datum 18 jaar of ouder en heeft geen van beide 

personen eerder een woningbouwkavel of woning 

gekocht of in eigendom verkregen. 

• Een (gezamenlijk) fiscaal jaarinkomen van maximaal 

€ 63.000,- (peil 2022)

Procedure

1. INSCHRIJVING EN LOTING

Inschrijving vindt plaats via de makelaar. Hij zorgt ervoor 

dat jouw inschrijving bij de gemeente komt. De ge-

meente 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

Wij adviseren je, voorafgaand aan het gesprek met de 

makelaar, voor de definitieve keuzes het KopersOptie-

Boekje goed door te nemen. Samen met de makelaar 

leg je de definitieve keuzes vast.



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.

Verkoopinformatie: het Wester is een project van:

Prinsenstraat 10
7721 AJ Dalfsen
info@goudzwaard.nl
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www.hetwester.nl
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