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De woningen van de Wintertuin (zie situatietekening) krijgen privé parkeerplaatsen 

voor twee auto’s op eigen terrein. Op de erfgrenzen worden lage beukenhagen 

tussen de parkeerplaatsen aangebracht. De woningen van de Oranjerie krijgen twee 

parkeerplaatsen in de Wagenloods. Bij de hoekwoningen wordt in de zij-/achtertuin 

een hoge haag van circa 1,80m aangebracht. 

Bij de Oranjerie en Wintertuin in ‘Vecht en 

Veld’ zie je deze verticaliteit helemaal terug. 

De voorgevels hebben hoge raampartijen, 

die aan weerzijde worden geflankeerd door 

metselwerk penanten om deze verticaliteit 

nog eens extra te benadrukken. De Oranjerie 

sluit met de gevelstenen en dakpannen aan 

bij de andere woningen van de Buitenplaats. 

De Wintertuin daarentegen onderscheidt zich 

door een lichte kleurstelling van de gevels met 

een dak van vlakke keramische dakpannen.

Oranjerieën waren vroeger gebouwen waar 

men ’s winters kuipplanten bewaarde, die  

‘s zomers buiten stonden, ze werden al in 

de 16e eeuw in Nederland gemaakt. 

Een Wintertuin werd gebouwd om – ook 

’s winters - te kunnen pronken met dure 

en exotische bomen die uit verre kolonies 

werden overgebracht, dit type gebouw 

is veeleer 19e-eeuws. Deze gebouwen 

komen in meerdere verschijningvormen 

voor en typeren zich door grote raampartij-

en, waar vooral in de wintermaanden veel 

daglicht naar binnen kon stromen. 

ORANJERIE +

WINTERTUIN

De woningen worden opgeleverd 

met een royale hoekkeuken 

inclusief een gaskookplaat, 

recirculatie afzuigkap, koelkast, 

vaatwasser en combi-magnetron.

BEGANE GROND

Bouwnummers getekend: 15, 17, 19 en 21

gespiegeld: 16, 18, 20 en 22

Getoond is een middenwoning

Goed om te weten; 

alle wanden zijn sausklaar. 
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ORANJERIE +

WINTERTUIN

Getoond is een middenwoning

TWEEDE VERDIEPING

Bouwnummers getekend: 17 en 21

gespiegeld: 16 en 20

ORANJERIE +

WINTERTUIN

De toiletruimte op de  

begane grond en de  

badkamer beschikken  

over een vrijhangend 

toilet met inbouwreservoir. 

In de badkamer zijn tegels 

tot het plafond standaard 

en wordt er een glazen 

douchewand aangebracht.

De woningen beschikken 

over 3 slaapkamers op de 

eerste verdieping.

Getoond is een middenwoning

EERSTE VERDIEPING

Bouwnummers getekend: 15, 17, 19 en 21

gespiegeld: 16, 18, 20 en 22
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ORANJERIE +

WINTERTUIN

Tussen de Oranjerie en Wintertuin wordt een 

achterhof ingericht met klinkerbestrating 

en een groenstrook. Het achterhof is in eigendom 

van de bewoners van de Oranjerie en Wintertuin. 

GEVELS

Bouwnummer 15 Bouwnummer 16 Bouwnummer 17 Bouwnummer 18

ORANJERIE +

WINTERTUIN

Op de ruime zolderverdieping 

kunt u desgewenst een extra 

slaapkamer, badkamer of

bergruimte realiseren.

TWEEDE VERDIEPING

Bouwnummers getekend: 15 en 19

gespiegeld: 18 en 22

Getoond is een hoekwoning
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Grotere

 trapkast

Garderobenis

ORANJERIE +

WINTERTUIN

Dit is een impressie 

van de optie voor 

een inloopkast.

Oranjerie

ORANJERIE +

WINTERTUIN

BEGANE GROND

TWEEDE VERDIEPING

middenwoning

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

hoekwoning

EEN GREEP UIT DE OPTIES

Keuken naar 

achteren

Uitbouw

1.20m of 2.40m

Lichtstraat

Inloopkast

Vergrote

badkamer

Extra grote dakkapel

Extra slaapkamer

Extra slaapkamer

Dakraam

Dakkapel

6160


