
Heb jij al een idee 
hoe jouw huis
er uit gaat zien?

Aan de Braassem
Roelofarendsveen

Onderdeel van: 



Wonen à la Carte Aan de Braassem
Wonen aan het water

Wonen à la Carte biedt 8 twee-onder-één-kapwoningen aan op de locatie Aan 
de Braassem in Roelofarendsveen. De woningen worden ontsloten middels een 
kindvriendelijke doorlopende straat en liggen allen met een naar het zuiden toe 
gerichte achtertuin aan doorgaand vaarwater met een doorvaarhoogte van 1.60 m! 
Een aanlegsteiger voor je boot(je) behoort tot de mogelijkheden.  

Aan de Braassem
De nieuwe woningbouwlocatie in Roelofarendsveen ‘Aan de Braassem’ zal de 
komende jaren in diverse fases worden gerealiseerd. Kenmerkend voor de opzet zijn 
het handhaven van de bestaande sloten en is de bebouwing ruim van opzet en sluit 
deze uiteindelijk aan op het Braassemermeer. Door de gunstige ligging bij de A4 ben je 
in een mum van tijd bij Schiphol, Amsterdam, Leiden en den Haag.

Roelofarendsveen
Het vanuit historisch oogpunt gezien ‘tuindersdorp’ Roelofarendsveen, onderdeel van 
de Gemeente Kaag en Braassem, geroemd om haar grote aandeel in de Nederlandse 
tulpenproductie. Gelegen aan het Braassemermeer is watersport een van de vele 
kenmerken die in het dorp zijn verankerd. Het plangebied grenst direct aan het 
dorpshart. Rondom het plangebied zijn allerhande voorzieningen (van scholen en 
winkels tot jachthavens en restaurants) voorhanden.

De woningen
De 8 twee-onder-één-kapwoningen zijn gesitueerd op ruime bouwkavels vanaf 265 m2. 
De basiswoning vormt het vertrekpunt in het proces. Samen met de architect en onze 
woonconsulent ga je aan de slag om al je woonwensen te realiseren. De hele woning 
is vrij in te delen en uit te breiden en het is zelfs mogelijk om de woning vrijstaand te 
maken. Jullie zijn aan zet en wij helpen jullie om jullie droomwoning te realiseren.

“Hier willen we wonen; 
maar wel zoals we het 
zelf willen.”



Wonen à la Carte  werkt heel eenvoudig
Met Wonen à la Carte creëer je je eigen woning aan de hand van het menu. Dit menu 
helpt je in eenvoudige stappen je eigen woning te ontwikkelen. Stapsgewijs zie je je 
eigen woning (eerst op papier en daarna in werkelijkheid) tot stand komen. Wanneer 
je je inschrijft nemen wij contact met je op voor een introductiegesprek. Hierin 
maak je kennis met onze woonconsulent die het proces van Wonen à la Carte en de 
mogelijkheden op dit project toelicht. 

Wonen à la Carte  is er ook voor jou
Het is geen projectwoning, maar een woning geheel naar eigen idee aan te passen. 
Hierin wordt je bijgestaan door de architect en de woonconsulent. Het is niet duurder 
dan een vergelijkbare nieuwbouwwoning. Op elk moment in het proces weet je wat je 
keuzes kosten. Zo wordt het ontwikkelen van je eigen woning niet alleen erg leuk, maar 
ook nog eens erg eenvoudig.

Locatie en kavels
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“Hier willen we wonen; 
maar wel zoals we het 
zelf willen.”



Creëer je woning aan de hand van het menu 
Het Wonen à la Carte menu helpt je om stap voor stap je eigen woning te creëren. 
De woonconsulent en architect staan voor je klaar om je met deskundig advies bij te 
staan in alle keuzes.

Amuse: Kies je woning.

 
Voorgerecht: Bepaal de vorm van je woning. 

Tussengerecht: Ontwerp je indeling. Waar wil je wonen, slapen, koken en werken.

Hoofdgerecht: De gevel wordt samengesteld vanuit de gekozen indeling en 
volume opties.

Dessert: Bepaal het niveau van de afwerking. Keukeninrichting, andere binnendeuren, 
meer schakelaars en kies je voor een douche of een whirlpool? 

Tot slot: Je kunt rekenen op ervaren en deskundige begeleiding bij het 
ontwerp en de bouw van je woning.
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Je wilt een 
nieuwbouwhuis

Je droomt van je 
eigen huis, maar je 
wil zèlf bepalen hoe 

je huis er uit gaat 
zien. Dat kan met ons 

menu. Zelf bepalen 
zonder allerlei 

geregel.

Kies je woning

Als eerste kies je het 
bouwnummer; de 
amuse. Heb je de 

woning gekozen dan 
neem je een kosteloze 

optie op de woning.

Bepaal je eigen 
voorkeuren

In het introductiegesprek 
met de makelaar bepaal 
je de grootte van je eigen 

woning en krijg je een 
indicatie van de kosten; 
het voorgerecht. Bij de 

volgende afspraak teken 
je de koop- en aan- 

nemingsovereenkomst.



Woonconsulent
“ Hallo, ik ben Brenda Jansen, de woonconsulent van Wonen à la Carte 
Aan de Braassem in Roelofarendsveen. Ik werk al meer dan achttien 
jaar in de woningbouw: eerst bij een aannemer en daarna bij diverse 
projectontwikkelaars. Door mijn brede ervaring en achtergrond als 
bouwkundige kan ik het hele proces van ontwerpen en bouwen overzien. 
Wonen à la Carte is echt ontzettend leuk om te doen. De uitdaging voor mij is 
om zoveel mogelijk wensen te realiseren en het zo simpel mogelijk te maken 
voor mijn kopers. Als je dan merkt dat mensen gedurende het proces steeds 
enthousiaster worden, geeft dat een enorme kick.” 

Brenda Jansen

Architect
“ Aan de Braassem is Uniek! Dat zit hem vooral in het feit dat ik als architect 
vroeg aan kan haken in het proces en direct kan communiceren met jou 
als eindgebruiker. Door het opzetten van een aantal spelregels kan ik je als 
toekomstige bewoner handvaten geven om je woonwensen te definiëren. En 
voor mij is het een uitgelezen kans om samen met jou, al brainstormend en 
schetsend, keuzes te bepalen en richting te geven aan je woonwensen. Hierdoor 
wordt elke woning uniek en volledig afgestemd op jouw wensen. Als architect 
heb ik een begeleidende rol, waarin ik de wensen van de koper vertaal en ideeën  
aandraagt waar je als gebruiker zelf niet aan hebt gedacht. Door deze variatie 
ontstaat een divers straatbeeld waarop je als bewoner met recht trots kan zijn! 
Ik ben er klaar voor!”                   Menno Pijffers
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Aan tafel met de 
architect

Met de architect 
maak je de indeling, 
het tussengerecht, 

de gevels, het 
hoofdgerecht, en de 

afwerking, het dessert. 
Naar aanleiding hiervan 
ontvang je een overzicht 

van de kosten.

De bouw start

Nadat de ontbindende 
voorwaarden van jouw 

hypotheek zijn vervallen wordt 
de omgevingsvergunning 

ingediend bij de gemeente. Als 
de vergunning onherroepelijk 

is gaat de aannemer van 
start met de bouw van jouw 

woning.

Klaar!

Als de woning klaar is 
krijg je de sleutel. Nu 
kun je gaan inrichten 

en vooral heel erg 
genieten van je eigen 

unieke woning!







Plattegrond en volume
Het unieke van de woningen is dat deze in schakeling, volume, plattegronden en gevels 
optimaal op jullie wensen kunnen worden uitgewerkt. Bij een twee-onder-één-kapwoning 
zal dit uiteraard ook in samenspraak zijn met jullie toekomstige buren. Al je specifieke 
woonwensen kunnen samen met de architect in het ontwerp worden verwerkt. Wonen aan 
de voorkant of juist aan de tuinkant, een kookeiland, een inloopkast, 4 of 5 slaapkamers of 
een garage? Het is allemaal mogelijk! Wij gaan graag met jullie de uitdaging aan om jullie 
droomhuis te realiseren. 

Kenmerken:
• Twee-onder-één-kapwoning
• Woonoppervlak vanaf 135 m2

• Kaveloppervlak vanaf 235 m2

• Achtertuin zuidgeoriënteerd
• Direct aan doorgaand water
• Parkeren op eigen terrein
• Diverse uitbreidings- en indelingsvarianten mogelijk
• Kwalitatief hoogwaardige materialen en afwerking
• Inclusief basis sanitair en tegelwerk
• Samen met de architect aan tafel Begane grond



Begane grond







Wonen à la Carte
Laan van Zuid Hoorn 47
2289 DC Rijswijk
Tel. 070 - 414 15 52
E-mail woonconsulent@wonenalacarte.nl
www.WonenalaCarte.nl/aandebraassem

facebook.nl/WonenalaCarte

Interesse? Schrijf je in!
Heb je interesse voor Wonen à la Carte Aan de Braassem in Roelofarendsveen, ga dan naar 
www.WonenalaCarte.nl/aandebraassem en schrijf je vrijblijvend in. Wij nemen dan contact 
met je op voor een introductiegesprek.

“ We hebben met de hele straat 
een dag georganiseerd om elkaars 
huizen te bekijken.”

“Wij hebben gekozen voor twee exact 
even grote slaapkamers voor onze 
kinderen.”

“  Het is ontzettend leuk om te doen 
en helemaal niet moeilijk, dankzij 
de uitstekende begeleiding.”

“  De voorbeelden hebben ons erg 
geholpen bij het kiezen van een 
indeling voor ons huis.”


