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Bergingen

Betaalbaar wonen in Obdam
Het programma dat wij gaan realiseren bestaat uit 
18 woningen, waarvan 4 middeldure hoekwoningen en 
6 goed betaalbare tussenwoningen en nog eens 
8 zeer gunstig geprijsde rug-aan-rugwoningen.

Kenmerken woningen
 Rug-aan-rugwoning
   Woonoppervlakte: ca. 64m² GBO
   Eigen berging in de tuin van ca. 5m²
  2 slaapkamers
   Tussenwoning € 160.000 v.o.n.
Hoekwoning € 170.000 v.o.n.

Kenmerken woningen
Tussenwoning
    Woonoppervlakte ca. 80 m2 GBO
   Eigen berging in de tuin van ca. 5m²
   2 slaapkamers
  € 195.000 v.o.n.

Hoekwoning
    Woonoppervlakte ca. 92m² GBO
   Eigen berging in de tuin van ca. 5m²
   3 slaapkamers
  € 315.000 v.o.n.
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Starterswoningen in Obdam
18 woningen
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Situatie
Direct grenzend aan het polderlandschap betekent 
sowieso al voldoende natuur om je heen. Natuurlijk 
zorgen we in de directe omgeving van de  woningen 
ook voor voldoende groen, fi jne tuinen en de nodige 
parkeergelegenheid. Tenslotte komt er voor de 
 kinderen van de nieuwe buurt een fi jne plek om 
 lekker samen te kunnen spelen en ontspannen.  
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Locatie
Aan het Dubbelspoor in het West-Friese dorp Obdam 
(Gemeente Koggenland) realiseren we de laatste 
woningen in deze buurt. Je bent hier dicht bij alle 
voorzieingen zoals de winkels en sportverenigingen 
en op loop-en fi estafstand van het centrum. Het 
treinstation met uitstekende verbindingen is eveneens 
gusntig gelegen ten opzichte van de woningen die we 
gaan realiseren. En kom je na een drukke dag thuis 
dan wandel je voor de nodige ontspanning zo het 
polderlandschap in. Hoe fi jn is dat. 

ToekomstGroep
ToekomstGroep bestaat uit verschillende divisies die 
de gehele bouwkolom bestrijken. ToekomstBouw, 
ToekomstGlas, ToekomstSchilders, ToekomstService 
en ToekomstTechniek.

Wij werken met ruim 300 eigen vakmensen dagelijks 
aan het ontzorgen van onze opdrachtgevers. Door 
deze grote vaste kern van eigen vakmensen zijn 
we niet of nauwelijks a� ankelijk van derden. Als 
we  externe kennis en kunde nodig hebben wordt 
die steevast geleverd door een van onze vaste 
keten partners. Hierdoor kunnen we snel, fl exibel en 
 doelgerichte services verlenen.

Interesse?
Ontwikkeling
ToekomstGroep
Gedeputeerde Laanweg 47  |  1619 PB Andijk
www.toekomstgroep.nl

Verkoop en inlichtingen
Kuyper & Blom Makelaars
Stationsweg 96  |  1852 LN Heiloo
072 532 2420  |  info@kbmakelaars.nl
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NeroZero woningen
NeroZero® staat voor gezonde, comfortabele, energie-
neutrale en betaalbare woningen die de bewoner en de 
eigenaar ontzorgen. Een woning om vooral fi jn te wonen 
en te leven en die je energie geeft.

In de basis worden alle NeroZero’s als ZEN  gerealiseerd 
(Zeer Energiezuinige Nieuwbouw Woningen). Hierdoor 
hebben zij een extreem laag energiegebruik zonder 
dat dit ten koste gaat van het comfort, de gezondheid- 
of gebruiksgemak van de  bewoner. Een goede  isolatie, 
 drielaags glas, een ruimhartige ventilatie en een 
 uitstekende luchtdichting dragen daar aan bij. Alle 
 onderdelen zijn bovenal functioneel aangebracht. 
Het stookseizoen loopt in de NeroZero’s gemiddeld 
van november tot en met maart. 

Klimaatbewust in 
een gezond milieu
In 2019 is het NeroZero concept 
als enig  woningbouwproject 
genomineerd voor de  Nederlandse 
Duurzaam Bouwen Award.

Faciliteiten en vervoer  
�     Treinstation 650 m
�    N194 hoofdweg 2,5 km
�       Basisschool 1,2 km
�       Voetbalvereniging 1 km
�        Tennisvereniging 800 m
�              Supermarkt 800 m

ToekomstBouw
ToekomstBouw heeft jarenlange ervaring op het 
gebied van woningbouw en commercieel, maatschap-
pelijk en multifunctioneel vastgoed en dat alles zorgt 
voor een vlekkeloze realisatie van (nieuw)bouwplan-
nen. Voor bestaand vastgoed zorgen we door middel 
van planmatig onderhoud en renovatie voor waarde-
behoud en waardevermeerdering. 
ToekomstBouw maakt onderdeel uit van Toekomst-
Groep BV. Door het bundelen van onze verschillende 
disciplines zijn wij in staat om integrale, innovatieve 
en duurzame oplossingen te leveren voor zowel 
 nieuwbouw, verbouw, renovatie als planmatig 
 onderhoud.
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ToekomstGroep bouwt 
NeroZero woningen

NeroZero® specifi caties
   Energieneutraal 
   Bodemwarmtepomp 
met koeling

   Douche-WTW
   Vloerverwarming
   WTW-balansventilatie

   3-laags glas
   6 tot 8 stuks PV panelen
   Fluisterstille afzuigkap
   Oplevercertifi caat 
 ‘as-built’


