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Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in nieuwbouwproject
Hazelaar, binnenkort te verrijzen in de wijk Oosterveld in het
fraaie en rustieke Norg. Familiemensen, levensgenieters en
natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Wonen in
Hazelaar betekent namelijk vooraanstaand wonen in een
schitterende natuurlijke omgeving.
In dit project worden twee type woningen gerealiseerd:

waarin de verschillende keuzes te zien zijn. Bekijk

3 vrijstaande woningen en 10 twee-onder-één-kap

de vele mogelijkheden van Hazelaar en ontdek hoe

woningen. Het bijzondere aan Hazelaar is dat geen één

‘woerdesschier’, oftewel wonderschoon wonen in

woning hetzelfde zal zijn. Standaard zijn tal van opties en

Norg kan zijn!

Norg

24 Mogelijkheden

26 Duurzaamheid

uitbreidingsmogelijkheden in de prijs opgenomen. Dat
betekent dat dit project u genoeg te kiezen geeft. Van

Mocht u vragen hebben, ons team staat u graag

garage, uitbouw tot aan dakkapel. En nog zoveel meer.

te woord.

Met betrekking tot de woningindeling hebben

Hartelijke groet,

wij in deze brochure eerst de plattegrond van de
‘basiswoning’ weergegeven. Hierna volgen de impressies

Ed de Moor, De Realisatie BV
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ONGEREPT DE RUIMTE

Welkom in de
Drentse natuur.
Oosterveld is een prille wijk aan de rand van Norg,
midden in de prachtige Drentse natuur. Hier wordt
straks een select aantal karakteristieke woningen
aan toegevoegd. En dat is niet voor niets.

De natuur aan uw voeten.
Woonvrijheid in uw armen.

Fotocredits: drenthe.nl

4

Kijk eens naar de ingrediënten: verhoogde akkers, omringd
door de vele historische houtwallen die nog altijd het
landschap markeren. Waar het oerbos Norgerholt direct
tot uw beschikking ligt.
Via de zandpaden die de wijk met de natuur verbinden,
loopt u zo naar de aangrenzende bossen, heidevelden en
weilanden. Het mag duidelijk zijn: het wordt hier heerlijk
landelijk wonen in alle rust en vrijheid. De royale kavels
bieden u volop ruimte en privacy met de natuur aan uw
voeten. En zeg nou zelf: wie wil dat nou niet?
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HIER KUNT U ALLE KANTEN OP

Natuurlijk Norg
In Hazelaar gaat de dorpse gezelligheid van Norg
harmonieus samen met het natuurlandschap van
de gemeente Noordenveld.

Naast grazende hooglanders, schapen en koeien zijn ook

Norg is een speelwalhalla.
Het avontuur kan beginnen.

winkels, cafés, restaurants en monumentale boerderijen
goed vertegenwoordigd in het dorpshart. Hier heerst nog
altijd een gemoedelijke sfeer.
En dat terwijl het vertier van steden als Assen en Groningen
binnen handbereik ligt. Uiteraard beschikt Norg hiervoor
over een goede busverbinding. Er zijn diverse bushaltes in
en rondom het dorp te vinden. Net als tal van bosrijke fietsen wandelpaden. U bent snel in omliggende plaatsen als
Leek of Roden en kunt alle kanten op.

Fotocredits: kidseropuit.nl/struin-en-duinpad-in-norg

Speelparadijs
Voor kinderen is Norg een
speelwalhalla. Zij kunnen in de
omgeving en in de straat straks
naar hartenlust avonturieren,
klimmen en klauteren. In
Hazelaar en daarbuiten rijden
auto’s niet harder dan 30
kilometer per uur en bewoners
parkeren grotendeels op
eigen erf. Waterpret is er ook
voldoende met het subtropische
Molenduinbad om de hoek, op
slechts een paar minuten fietsen.
Het avontuur kan beginnen!

Fotocredits: natuurmonumenten - Norgerholt

HAZELAAR - NORG
6

Fotocredits: kidseropuit.nl/struin-en-duinpad-in-norg
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In Hazelaar krijgt
u standaard veel
extra’s:
Zeven vrij indeelbare
WO N E N I N H A Z E L A A R

Heerlijk wonen,
lekker leven.
Wie zich door Oosterveld beweegt, ziet het: de buurt
is aangepast aan het landschap, niet andersom. Elk
project heeft een landelijke, natuurlijke uitstraling
en is herkenbaar aan een eigen ontwerp, maar past
tegelijkertijd bij het bestaande karakter van Norg:
rustig, ingetogen en dorps.

8

keuzemogelijkheden bij
de twee-onder-één-kap
3

2

woningen en de
vrijstaande woningen.

1
3

8

8
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Per woning één oplaadpunt

1

voor een elektrische auto.

7
6
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Keuze uit drie soorten

13
12
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11

10

bomen in uw voortuin:

9

4

lindeboom, trompetboom
of een ruwe berk.
Groene erfafscheidingen
middels hedera-schuttingen
en hagen.

13
12
11
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Geef uzelf de ruimte

De woningen worden uiterst hoogwaardig en duurzaam

Standaard een regenton

In Hazelaar is straks plaats voor 3 vrijstaande en 10

gebouwd en gaan allemaal op in de omgeving. Er is bij de

in de tuin.

twee-onder-één-kap woningen. Hier geniet u van een

vrijstaande woningen keuze uit drie soorten baksteen en

royale woonplek midden in het groen. Een buitenkans dus

drie soorten hout. Zo ontstaat een gevarieerd beeld van de

Keuze uit verschillende

voor verschillende leeftijden- en stijlen: gezinnen in de

wijk. En dat niet alleen: iedere woning wordt anders. U krijgt

soorten baksteen en hout bij

doelgroep rennen & plannen, natuurliefhebbers, actieve

veel vrij indeelbare keuzemogelijkheden en indelingsopties,

de vrijstaande woning,

levensgenieters en rustzoekers.

waarbij we u goed begeleiden. Maar daarover later meer.

wat een speels effect

Zó maakt u uw droomhuis werkelijkheid.

heeft op het straatbeeld.
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ARCHITECTENVISIE

Keuzevrijheid
staat centraal

U, als de toekomstige bewoner,
wordt de mogelijkheid geboden om
zélf een aantal zaken te bepalen.

Bij de vormgeving van de woningen zijn we uitgegaan
van een traditionele normale woning: een begane
grond plus een schuin dak, uitgevoerd in baksteen en
hout. De flexibel indeelbare plattegrond en de ruime
tuin zorgen voor een hoog wooncomfort.

NEGNIDIERBTIU

De derde verbijzondering is de indeling van de gevel. Door

De flexibel indeelbare plattegrond is al genoemd.

belijning tussen dak en muur die zo ontstaat, voorkomt

Allereerst steekt de nok van het dak verder uit dan de goot.

deze verticaal te oriënteren, wordt de horizontale vorm van

Daarnaast bepaalt u waar de ‘jokerkamer’ komt en welke

dat de flexibiliteit leidt tot een allegaartje. Met andere

Het ‘uitlopende’ dak dat zo ontstaat, legt extra nadruk op

het basisvolume in balans gebracht. De gevel is ingedeeld

andere uitbreidingen u wilt. De jokerkamer en dakkapellen

woorden: het zorgt voor een harmonieus geheel.

de schuine, typische vorm. De tweede verbijzondering is de

in verticale stroken van om en om baksteen en hout/glas.

zijn ‘mee ontworpen’, waardoor ze er niet uitzien als een

Deze herkenbare basis is op drie manieren verbijzonderd.

entree. Bij een goed gebouw moet het voor een onbekende

nagedachte.

D. de Kool

duidelijk zijn waar er aangebeld moet worden. De entree is

Het is natuurlijk belangrijk dat de woning zo goed mogelijk

vormgegeven als een portaalvormig volume dat naar buiten

aansluit op uw woonwensen. Daarom wordt u, als de

Ten slotte zijn de langsgevels ingedeeld in een vast ritme

		

steekt. De entreefunctie is hoger dan de begane grond en

toekomstige bewoner, de mogelijkheid geboden om

van één meter. Daarbinnen kunnen de verschillende

						

onderbreekt dus de dakrand. Daardoor is het onmiskenbaar

zélf een aantal zaken te bepalen. Deze keuzevrijheid is

verticale stroken, de jokerkamer, dakramen, dakkappelen

			David de Kool

waar de voordeur, bel en brievenbus te vinden zijn.

integraal onderdeel van het architectonische concept.

en zonnepanelen hun plek krijgen. De doorlopende

			Atelier Dutch
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Highlights

1 0X T W E E- O N D E R- É É N - K A P WO N I N G E N ‘ C O S F O R D ’

Fraaie twee-onder-één-kap

Tijdloos en oneindig
inspiratievol

woning met een eigen oprit en
luxe entree
Grote bijkeuken is inclusief
Ruime leefkeuken voorzien van
alle gemakken
Drie slaapkamers op de eerste

Steen voor steen wordt Hazelaar zichtbaar.
Haag voor haag krijgt de buurt haar signatuur.
Elke woning een eigen aanzien, gecreëerd
door fraaie langskappen, vele individuele
uitbreidingen en een hoog afwerkingsniveau.

verdieping
Diverse uitbreidingsmogelijkheden en
indelingsvarianten
Woonoppervlakte 144 m2

Elke tuin krijgt een eigen beleving. Dit alles met maar één
doel: lekker wonen, lekker leven. Ga ervoor!

Geef vorm aan uw eigen
woonconcept.
HAZELAAR - NORG
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Royale ruimtes en
inspirerende indelingen.
T W E E- O N D E R- É É N - K A P WO N I N G E N ‘ C O S F O R D ’

Plattegronden
Stap binnen in woningtype ‘Cosford’
in een ruime entree die uitkomt in de
3

8

lichte woonkamer. De ideale plek om te

2

ontspannen met een tijdschrift of laptop
7

met uitzicht op de tuin. Door de royale open
5

4

keuken aan de achterzijde wordt een apart
en toegankelijk leefeiland gecreëerd.

13
12
10

9

De indeling van de eerste verdieping speelt in
op het moderne leven met drie slaapkamers,
een separaat toilet en een luxe badkamer
met optioneel een ligbad, douche en vaste
wastafel. De zolderverdieping is zoals gezegd
majestueus. Met gemak past daar een
studio in. Of een fitnessruimte met gedeelde
speelkamer en vice versa. Bedenkt u het
maar.

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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3 X V R I J S TA A N D E WO N I N G E N ‘ R I E S E N ’

Dit ademt maximaal
wooncomfort

Highlights
Fraaie vrijstaande woning met
tuin en eigen oprit
Zijentree met direct toegang
tot de bijkeuken

Wonen aan de rand van de wijk met een grote tuin
en een fraai uitzicht op al het groen. Woningtype
Riesen is solide gebouwd en heeft een zeer
hoogwaardig afwerkingsniveau.

Grote leefkeuken voorzien van
alle gemakken
Ruime (slaap)vertrekken op de
verdiepingen

U leeft straks in een heerlijke woning waarin het

Diverse uitbreidings-

wooncomfort driedubbel is onderstreept. Ontdek de

mogelijkheden en

weldaad aan lichtinval en grote praktische ruimtes.

indelingsvarianten

Optimaal woongenot! De grote dwarskappen geven de
Woonoppervlakte 147 m2

woningen extra aanzien. In de zomer geniet u in uw grote
tuin van de rust, de ruimte en het groot aantal zonuren.

Alle luxe om vrijuit
te genieten.
HAZELAAR - NORG
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Uw woonwensen
worden werkelijkheid.
V R I J S TA A N D E WO N I N G E N ‘ R I E S E N ’

Plattegronden
Ontdek de ongekende mogelijkheden van
deze prachtige vrijstaande woning. Zoals een
1

grote entree aan de zijkant, de bijkeuken annex
speelkamer en de enorme leefkeuken met ruimte
voor een comfortabel opgezette eethoek. Naar

6

hartenlust vorm te geven. In de living kunnen
meerdere zithoeken gecreëerd worden met elk
11

hun eigen bestemming.
Ook de indeling op de bovenverdieping
geeft meer dan genoeg mogelijkheden. Met
standaard 3 royale (slaap)kamers is hier genoeg
plaats om nog meer ruimtes te creëren.
En dan is er nog een zolder voor extra
bergruimte als daar behoefte aan is. Het mag
duidelijk zijn: dit huis vertegenwoordigt alle luxe
om vrijuit te genieten.

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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E

TUIN

U W K E U Z E V R I J H E I D S TA AT C E N T R A A L

Keuzevrijheid
zonder extra
te betalen
Wonen op een bijzondere plek vraagt om
een bijzondere woning. Dit plan voorziet
in uitbouwopties die in de basis zijn
meegenomen. Als toekomstig bewoner kunt
dus kiezen uit een aantal extra’s zónder
dat u hier extra voor hoeft te betalen.

Ook wat uw tuin betreft, kunt u deze helemaal naar
smaak inrichten en geven we u extra opties. Hierbij

DA K K A P E L

G

UITBOUW
AC H T E R G E V E L

D

Lindeboom

A

bewuste keuze kunt maken in afwerking en uitbreiding.

Trompetboom

Ruwe berk

Hiermee ontstaat een speels groen straatbeeld,
maar het heeft ook nog eens een gunstig effect op

B

Bij beide
woningtypen kiest
u zelf de opties die bij
uw wensen passen.
Zonder extra
kosten.

A
JOKERKAMER*

UITBOUW
AC H T E R G E V E L L I N KS

Als bewoner wordt u vanaf aankoop tot oplevering

en de koop van uw woning. We zorgen ervoor dat u een

Z O N N E PA N E E L

F

basishuis waar u als bewoner standaard mee begint.

plaatsvinden, krijgt u uitleg over de verschillende opties

gekozen worden uit 3 type bomen:

GA R AG E / B E R G I N G

U kunt voor 9 punten aan opties kiezen, bovenop het

begeleid bij het gehele traject. Tijdens de gesprekken die

zal een hovenier u adviseren en begeleiden. Er kan

DA K R A A M

T W E E- O N D E R- É É N - K A P WO N I N G E N

Cosford

de biodiversiteit. De achtertuinen worden van elkaar
gescheiden middels hedera-schuttingen. Deze
worden iets verhoogd van de grond geplaatst, zodat
dieren zich tussen de tuinen kunnen verplaatsen.

LEGENDA
A Uitbouw achtergevel		

9 punten

B Uitbouw achtergevel links

9 punten

C Jokerkamer*			

9 punten

D Garage/berging		

8 punten

E Dakkapel			

3 punten

F Zonnepaneel			

3 punten

G Dakraam			

1 punt

* Een jokerkamer is een kamer op de begane grond die
voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. Het kan een
woonruimte zijn voor een bejaard familielid, een kantoor aan
huis of een speelkamer. Noem maar op.

HAZELAAR - NORG
20

21

KLEUR EN MATERIAALSTAAT

E

V R I J S TA A N D E WO N I N G

Riesen

De gevel wordt opgetrokken uit baksteen.
U kunt kiezen uit drie varianten*:

DA K K A P E L

DA K R A A M

Z O N N E PA N E E L

De accenten in de gevel zijn van hout. Ook hier
zijn drie varianten beschikbaar*:

U I T B O U W AC H T E R Z I J D E

F

G

C

* Alleen van toepassing op de vrijstaande woningen ‘Riesen’.

LEGENDA

JOKERKAMER*
MET SLAAPKAMER

B

UITBOUW
ZIJGEVEL

GA R AG E / U I T B O U W
ENTREEZIJDE

D

A

A Uitbouw zijgevel 		

9 punten

B Jokerkamer* met slaapkamer

9 punten

C Uitbouw achterzijde		

9 punten

D Garage/uitbouw entreezijde

8 punten

E Dakkapel			

3 punten

F Zonnepaneel 			

3 punten

G Dakraam 			

1 punt

*E
 en jokerkamer is een kamer op de begane grond die
voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. Het kan een
woonruimte zijn voor een bejaard familielid, een kantoor aan
huis of een speelkamer. Noem maar op.
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KEUKEN

SMAKEN VERSCHILLEN

Mogelijkheden
in overvloed
Uw huis weerspiegelt uw karakter. Daarom wilt u een
keuken, living of badkamer op uw lijf geschreven.
Open, modern, eigentijds, stijlvol en gezellig. Maar
bovenal met een optimale balans tussen schoonheid
en functionaliteit. Heerlijk toch om uw eigen
woonideeën te bepalen als het gaat om de indeling,
kleur, materialen en afwerking? Daar gaan we samen
voor zorgen.

Mijn keuken, mijn smaak! En zo is dat. Kwestie

Dan kunt u er helemaal in verdwijnen. Om de

van je eigen ingrediënten toevoegen. Gaat

hectiek van alledag even van u af te laten

u voor strak, modern of juist klassiek? Wordt

glijden. Lekker ontspannen en verfrissen.

het een kookeiland of heel minimalistisch? Bij
de ontwikkeling van Hazelaar is er in de basis

TUIN

voor gekozen om geen keuken mee te nemen.

Bij deze prachtige woningen horen tuinen

De smaken hierin zijn zo divers dat we deze

met uitstraling. Daarom worden alle tuinen

keuze geheel aan u overlaten. Samen met de

voorzien van een natuurlijke erfafscheiding.

projectleverancier kunt u uw droomkeuken

In de voortuin komt een lage haag en in de

samenstellen. Zij zorgen ervoor dat deze geheel

achtertuin en tussen de woningen onderling

naar wens wordt geplaatst.

worden hedera-schuttingen geplaatst om de
groene uitstraling van Norg en omgeving te

BADKAMER

benadrukken.

Even een moment voor u zelf. Maar dan wel in

Als kers op de taart wordt elke woning

een functionele en tijdloze badkamer. Ingericht

standaard voorzien van een eigen boom in de

met louter hoogwaardige producten. Van

voortuin. Dit is niet zomaar een boom, u heeft

meubels tot kranen, alles in stijl en harmonie

de keuze uit drie verschillende boomsoorten.

ontworpen. Bouwbedrijf Postma staat voor

Hiermee personaliseert u de uitstraling van uw

u klaar om u goed advies te geven en u te

tuin, maar blijft er toch een bepaalde cohesie

ontzorgen. Het toilet op de begane grond

binnen het project.

en de badkamer boven worden compleet
opgeleverd met tegelwerk en sanitair.

Qua bestrating komt er een pad van
voordeur naar erfgrens openbare weg. De

Standaard is de badkamer voorzien van

parkeerplaatsen op eigen terrein worden

een vrijhangend toilet, wastafel en douche-

voorzien van halfopen tegels. Hier kan

opstelling. Houdt u van uitgebreid badderen?

gras doorheen groeien, zodat ook hier een

U kunt uw badkamer upgraden van luxe naar

groene uitstraling gewaarborgd blijft! Onze

nog luxer door te kiezen voor een ligbad en

projecthovenier denkt graag met u mee over

zelfs de badkamer te vergroten.

de invulling van uw tuin.
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DUURZAAMHEID

Uiterst duurzame
keuzes
Omdat het moet, omdat het kan.
Zeker in Hazelaar.

De woningen in Hazelaar worden uiterst duurzaam

De woning wordt tevens voorzien van een accusysteem,

De woningen worden uitgevoerd met zo veel mogelijk

uitgevoerd. Allereerst worden de woningen zo

waarin energie opgeslagen kan worden die niet

duurzame materialen. Als koper heeft u keuze uit

gebouwd dat er een beperkte energievraag nodig

direct gebruikt wordt. Zo kan zelfs eigen opgewekte

verschillende soorten gevelstenen, die allemaal

is, zoals goede isolatie, warmteterugwinning en

energie gebruikt worden als de zon niet schijnt. Eigen

duurzaam gecertificeerd zijn.

gebruik van een WKO-installatie.

opgewekte energie is alleen duurzaam als het ook
duurzaam gebruikt wordt en niet verspild. Daarom

Wat muren betreft, wordt er gebruik gemaakt van

De energie die gebruikt wordt is enkel duurzame

worden de woningen voorzien van een intelligente

kalkzandsteen: een erg duurzaam materiaal. Beton

energie. Minimaal 85% van de gebruikte energie

thermostaat die een bijdrage levert aan een efficiënter

wordt zo min mogelijk toegepast, en anders een

is lokaal en wordt opgewekt door eigen

gebruik van de energie. Zo wordt onder andere het

variant met minimaal 30% gerecycled materiaal erin

zonnepanelen.

onnodig verwarmen van de woning beperkt.

verwerkt.
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Afwerkstaat
Ruimte

Vloer

Wanden

Even voorstellen
Schuine wanden Plafond

Overige voorziening

Begane grond
Entree/hal

Dekvloer

Behangklaar

-

Spackgereed

Rookmelder, belinstallatie

DE REALISATIE

DNA MAKELAARS

Met passie en gedrevenheid realiseert

DNA Makelaars is al meer dan 10 jaar

De Realisatie bijzondere projecten. Voor ons

een gespecialiseerd en ervaren NVM-makelaar

staat persoonlijke betrokkenheid gedurende

nieuwbouw door heel Nederland.

het proces voorop. Ontwikkelen doen wij
Woonkamer/keuken

Dekvloer

Behangklaar

-

Spackgereed

Thermostaat

Wandtegels tot ca. 120 cm
Toilet

Vloertegels

boven de vloer, daarboven

-

Spackgereed

Toilet, fonteincombinatie

behangklaar

vanuit het hart, met oog voor detail. Geen

Wij zetten met plezier onze kennis en expertise in

massaontwikkelingen, maar bijzondere projecten

om het kopen van uw nieuwbouwhuis makkelijker

afgestemd op de toekomstige bewoners en de

en leuker te maken. Als gespecialiseerd

omgeving.

nieuwbouwmakelaar weten wij precies waar
we op moeten letten om ervoor te zorgen dat u

Berging

Dekvloer

Behangklaar

-

Spackgereed

Meterkast

Dekvloer

Onafgewerkt

-

Onafgewerkt

Opstelplaats warmtepomp en

De Realisatie gaat in ontwikkelingen creatief

wasmachine

om met ruimtelijke vraagstukken en realiseert
kwalitatief hoogwaardige projecten die

-

Wij zijn er voor u met een goed en eerlijk advies.

aansluiten op de gestelde randvoorwaarden.
De locatie staat altijd centraal en het project

Eerste verdieping

wordt afgestemd op de omgeving.

Overloop

Dekvloer

Behangklaar

Behangklaar

Spackgereed

Rookmelder

Slaapkamers

Dekvloer

Behangklaar

Behangklaar

Spackgereed

-

Badkamer

Vloertegels

Wandtegels tot plafond

Behangklaar

Spackgereed

Constructiehout

Onafgewerkt

Behangklaar

-

Ontwikkelen doen wij vanuit het hart,
met oog voor detail.

Toilet, douchehoek, wastafel,
spiegel

Tweede verdieping
Zolderruimte

straks met veel plezier in uw nieuwe huis woont.

Mechanische ventilatiebox

Spackgereed is exclusief spackwerk
HAZELAAR - NORG
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woneniN.org
Disclaimer De Realisatie BV 2020. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle
rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u in deze brochure aantreft bij De Realisatie BV. Gehele of
gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van
deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door

De Realisatie
Antennestraat 86 kamer D
1322 AS Almere
085 877 1293
info@de-realisatie.nl
30

DNA Makelaars Almere
Antennestraat 86
1322 AS Almere
036 73 70 591
info@dna-makelaars.nl

De Realisatie BV. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze brochure de grootst mogelijke
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd)
verouderd of niet (meer) correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde brochure. Ook kunnen er geen
rechten worden ontleend aan de in deze brochure opgenomen 3D-impressies. Wij wijzen hierbij alle
aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van alle bovengenoemde gegevens.

