— Even wegdromen
Stelt u zich eens voor; straks zit u in uw
tuin aan de oever van de Meentstroom.
Er vaart een boot langs en een familie
eenden kwaakt tussen de bloeiende
oeverplanten. Verder is er rust en geniet
u van het goede Gooise leven. Een leven
dat gevierd wordt. Elke dag weer.
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— Puur woongenot
Blaricum op Zoom zet de kroon op uw
wooncarrière. De ruime elegante woningen
zijn ideaal voor levensgenieters, die in een
exclusieve omgeving willen wonen. En voor
botenbezitters, die hun boot bij huis willen
aanleggen.

Allure
De charme komt tot uitdrukking in expressieve
architectuur. Krachtig, helder, toegankelijk en specifiek.
De rijkheid en allure van de ontwerpen prikkelen en
verleiden. Niet alleen de variatie in architectuur
benadrukt de individualiteit van de woningen, ook
de indelingsvrijheid van de plattegronden draagt
daaraan bij.
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Eigentijds
De rust, de ruimte en het water bieden een unieke
woonomgeving. Een veilige haven. Een plek waar
ambities en levensstijl elkaar ontmoeten én ver
sterken. In een eigentijdse Gooise stijl en van alle
moderne gemakken voorzien.

Gooimeer

— Centraal in het Gooi
Blaricum op Zoom ligt in ’t geliefde
Gooi, bij mooie oude dorpen en het
Gooimeer. In een prachtige nieuwe wijk
met een uitgesproken lokale identiteit.
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Gevarieerd
Door de centrale ligging zijn talloze voorzieningen
gemakkelijk te bereiken. Chique shops, ambachtelijke
winkels, kunstgaleries en gezellige terrassen. In het
Goois Natuurreservaat kun je alle jaargetijden ge
nieten van de bossen en heidevelden. En heb je een
eigen boot? Dan kies je gewoon het ruime sop.
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Bereikbaar
De Blaricummermeent is groen, gevarieerd en verras
send. Dagelijkse voorzieningen en unieke natuur- en
recreatiegebieden liggen op een steenworp afstand.
Met de A27 om de hoek zijn ook Amsterdam, Utrecht
en Amersfoort goed en snel bereikbaar. Niet voor
niets behoort Blaricum tot de meest geliefde woon
plaatsen van ons land.
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— Eén van de mooiste plekjes
De twaalf twee-onder-een-kapwoningen
staan in de oksel van het schiereiland.
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Buiten
Aan de tuinzijde kan een royale veranda worden
gerealiseerd. Deze creëert privacy en beschutting
en maakt het mogelijk om optimaal van de tuin te
genieten. Aan de oever kunnen een terras en twee
afmeerpalen worden aangelegd. Uniek is de nabijheid
van de sluis, die toegang geeft tot het weidse
Gooimeer. Gooi de trossen maar los!

P

Ca
rm
igg
elt
laa
n

P

talud

B

po
sit
ie

P

ku
ns
tw
er
k

B

11

talud

12

Renvooi

afmeerpalen
entree woning
haag hoog

N

haag laag

Situatietekening 1:500

10

W

O
S

boom
berging
optie terras

B

P

parkeerplaats

P

P

P

talud

B

Identiteit
De kleinschaligheid van het schiereiland en de ligging
aan doorvaarbaar water en het Tamme Kastanje
boomplein geven de plek een geheel eigen identiteit.
Om het groene karakter te ondersteunen vormen
hagen de erfafscheidingen. De woningen liggen over
wegend aan de Meentstroom en zijn met de achter
tuinen op het zuidwesten georiënteerd.

n
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Aanzicht vanaf Nijhofflaan
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— Smaakvolle harmonie
Blaricum op Zoom bestaat uit zes verschillende ontwerpen. Elk ontwerp
zoekt op moderne wijze aansluiting bij
het klassieke en landelijke karakter van
de traditionele bebouwing in Blaricum.

Dorps
De architectuur van de woningen kenmerkt zich door
rieten kappen of pannen daken in combinatie met
metselwerk, hout en glas. Alle achtergevels zijn als
voorgevel ontworpen. Zo dragen de woningen op alle
fronten bij aan de allure van het gebied. De subtie
le variatie in het materiaalgebruik en de detaillering
staan garant voor een eigentijdse dorpse sfeer.
Eigen
Optionele keuzemogelijkheden maken de verscheidenheid nog groter. Zo kunnen de woningen met een
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uitbreiding van de begane grond, een veranda aan
de tuinzijde, een dakkapel op de tweede verdieping
of een terras aan het water geheel eigen worden
gemaakt.

— Woningtypen

— Alant

— Bieslelie

— Kievitsbloem

— Lisdodde

— Montbretia

— Parnassia

Schoonheid
Elk woningtype is vernoemt naar een sierlijke
oeverplant. Hun variatie aan kleuren en vormen
symboliseren de diversiteit en schoonheid van
Blaricum op Zoom.
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Alant, Bieslelie en Kievitsbloem vanaf Nijhofflaan
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— Alant
01

Wit gekeimd metselwerk, donker houten
gevelbekleding, een overstekende rieten
mansardekap en binnen een zee van ruimte.

bouwnummer 2

bouwnummer 1

bouwnummer 2

bouwnummer 1

Rechtergevel
Rechtergevel

Voorgevel
Voorgevel

02

bouwnummer 2

bouwnummer 1
bouwnummer 1

Impressie keuken tuinzijde

bouwnummer 2

Rechtergevel
Achtergevel
Achtergevel

Voorgevel

bouwnummer 1

bouwnummer 2

Linkergevel
Linkergevel

03

bouwnummer 1

bouwnummer 2

Linkergevel

Achtergevel

30-01-2018

verkoop A

04

bouwnummer 2

30-01-2018
30-01-2018
verkoop
A
verkoop A

bouwnummer 1

Rechtergevel

Voorgevel

01 Voorgevel
02 Achtergevel

03 Linker zijgevel
04 Rechter zijgevel
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Alant vanaf Nijhofflaan
bouwnummer 1

bouwnummer 2

Achtergevel

Linkergevel

30-01-2018
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— Indeling bouwnummer 2 (bouwnummer 1 is gespiegeld)
01

02

03

Grootte
̵̵ gebruiksoppervlakte woning circa 190 m²
̵̵ kaveloppervlakte 325 - 350 m²
̵̵ woonkamer/keuken circa 58 m²
Kenmerken
̵̵ flexibele indeling begane grond
̵̵ 3 royale slaapkamers
̵̵ ruime zolder
Uitrusting
̵̵ badkamer met ligbad en luxe sanitair
̵̵ vloerverwarming en -koeling
Opties
̵̵ keuken met eiland
̵̵ uitbreiding woonkamer
̵̵ 4e slaapkamer met dakraam
̵̵ veranda

01 begane grond
02 1e verdieping
03 2e verdieping
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— Bieslelie
01

Licht grijsbruin metselwerk, donker houten
gevelbekleding, een overstekende pannen
dwarskap en binnen een zee van ruimte.

bouwnummer 4
bouwnummer 4

bouwnummer 3
bouwnummer 3

Voorgevel
Voorgevel

Rechtergevel
Rechtergevel

02

bouwnummer 4

bouwnummer 3
bouwnummer 3
bouwnummer 3

Voorgevel

bouwnummer 4
bouwnummer 4

Rechtergevel
Achtergevel
Achtergevel

Impressie woonkamer

Linkergevel
Linkergevel

03

bouwnummer 3

30-01-2018
30-01-2018

Verkoop
Verkoop B
B

bouwnummer 4

Achtergevel

Linkergevel

04

bouwnummer 4

30-01-2018

Verkoop B

bouwnummer 3

Voorgevel

Rechtergevel

01 Voorgevel
02 Achtergevel

03 Linker zijgevel
04 Rechter zijgevel
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Bieslelie vanaf Nijhofflaan
bouwnummer 3

bouwnummer 4

Achtergevel

Linkergevel
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— Indeling bouwnummer 4 (bouwnummer 3 is gespiegeld)
01

02

03

Grootte
̵̵ gebruiksoppervlakte woning circa 190 m²
̵̵ kaveloppervlakte 285 - 345 m²
̵̵ riante woonkamer/keuken circa 58 m²
Kenmerken
̵̵ flexibele indeling begane grond
̵̵ 3 royale slaapkamers
̵̵ ruime zolder
Uitrusting
̵̵ badkamer met ligbad en luxe sanitair
̵̵ vloerverwarming en -koeling
̵̵ afmeerpalen
Opties
̵̵ keuken met eiland
̵̵ uitbreiding woonkamer
̵̵ 4e slaapkamer
̵̵ dakkapel
̵̵ veranda
̵̵ terras aan het water

01 begane grond
02 1e verdieping
03 2e verdieping
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— Kievitsbloem
01

Roodbruin metselwerk, donker houten gevelbe
kleding, een overstekende pannen mansardekap
en binnen een zee aan ruimte.

bouwnummer 6
bouwnummer 6

bouwnummer 5
bouwnummer 5

Voorgevel
Voorgevel

Rechtergevel
Rechtergevel

02

bouwnummer 6

bouwnummer 5
bouwnummer 5
bouwnummer 5

Voorgevel

Impressie woonkamer

bouwnummer 6
bouwnummer 6

Rechtergevel
Achtergevel
Achtergevel

Linkergevel
Linkergevel
30-01-2018
30-01-2018
Verkoop
C
Verkoop C

03

bouwnummer 5

bouwnummer 6

Achtergevel

Linkergevel
30-01-2018

Verkoop C

04

bouwnummer 6

bouwnummer 5

Voorgevel

Rechtergevel

01 Voorgevel
02 Achtergevel

03 Linker zijgevel
04 Rechter zijgevel
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Kievitsbloem vanaf Nijhofflaan
bouwnummer 5

bouwnummer 6

Achtergevel

Linkergevel
30-01-2018

Verkoop C
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— Indeling bouwnummer 6 (bouwnummer 5 is gespiegeld)
01

02

03

Grootte
̵̵ gebruiksoppervlakte woning circa 185 m²
̵̵ kaveloppervlakte 280 - 300 m²
̵̵ riante woonkamer/keuken circa 58 m²
Kenmerken
̵̵ flexibele indeling begane grond
̵̵ 3 royale slaapkamers
̵̵ ruime zolder
Uitrusting
̵̵ badkamer met ligbad en luxe sanitair
̵̵ vloerverwarming en -koeling
̵̵ afmeerpalen
Opties
̵̵ keuken met eiland
̵̵ uitbreiding woonkamer
̵̵ 4e slaapkamer met dakraam
̵̵ veranda
̵̵ terras aan het water

01 begane grond
02 1e verdieping
03 2e verdieping
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Bieslelie, Lisdodde, Montbretia en Parnassia vanaf Nijhofflaan

30

31

— Lisdodde
01

Licht grijsbruin metselwerk, een overstekende
rieten mansardekap en binnen een zee van
ruimte.

bouwnummer 8

bouwnummer 7

Voorgevel
Voorgevel

bouwnummer 8

bouwnummer 7

Rechtergevel
Rechtergevel

02

bouwnummer 8

Rechtergevel

bouwnummer 7

Voorgevel

Impressie keuken tuinzijde

bouwnummer 7

03

bouwnummer 7

bouwnummer 8

Achtergevel
Achtergevel

bouwnummer 7

bouwnummer 8

Linkergevel
Linkergevel
30-01-2018

Verkoop D
30-01-2018

Verkoop D

Linkergevel

bouwnummer 8

Achtergevel
30-01-2018

04

bouwnummer 8

Verkoop D

Rechtergevel

bouwnummer 7

Voorgevel

01 Voorgevel
02 Achtergevel

03 Linker zijgevel
04 Rechter zijgevel

32

Lisdodde vanaf Nijhofflaan
bouwnummer 7

bouwnummer 8

Linkergevel
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— Indeling bouwnummer 8 (bouwnummer 7 is gespiegeld)
01

02

03

Grootte
̵̵ gebruiksoppervlakte woning circa 190 m²
̵̵ kaveloppervlakte 300 m²
̵̵ riante woonkamer/keuken circa 58 m²
Kenmerken
̵̵ flexibele indeling begane grond
̵̵ 3 royale slaapkamers
̵̵ ruime zolder
Uitrusting
̵̵ badkamer met ligbad en luxe sanitair
̵̵ vloerverwarming en -koeling
̵̵ afmeerpalen
Opties
̵̵ keuken met eiland
̵̵ uitbreiding woonkamer
̵̵ 4e slaapkamer met dakraam
̵̵ veranda
̵̵ terras aan het water

01 begane grond
02 1e verdieping
03 2e verdieping
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— Montbretia
01

Roodbruin metselwerk, een overstekende rieten
dwarskap en binnen een zee van ruimte.
bouwnummer 10

bouwnummer 9

bouwnummer 10

bouwnummer 9

Rechtergevel
Rechtergevel

Voorgevel
Voorgevel

02

bouwnummer 10

Impressie keuken straatzijde

Rechtergevel
Achtergevel
Achtergevel

bouwnummer 9

Voorgevel

bouwnummer 9

bouwnummer 10

bouwnummer 9

bouwnummer 10

Linkergevel
Linkergevel

03

bouwnummer 9

30-01-2018
30-01-2018
Verkoop
E
Verkoop E

Linkergevel

bouwnummer 10

Achtergevel

04

bouwnummer 10

30-01-2018

Verkoop E

Rechtergevel

bouwnummer 9

Voorgevel

01 Voorgevel
02 Achtergevel

03 Linker zijgevel
04 Rechter zijgevel
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Montbretia vanaf Nijhofflaan
bouwnummer 9

bouwnummer 10

Achtergevel

Linkergevel
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— Indeling bouwnummer 10 (bouwnummer 9 is gespiegeld)
01

02

03

Grootte
̵̵ gebruiksoppervlakte woning circa 195 m²
̵̵ kaveloppervlakte 305 m²
̵̵ riante woonkamer/keuken circa 58 m²
Kenmerken
̵̵ flexibele indeling begane grond
̵̵ 3 royale slaapkamers
̵̵ ruime zolder
Uitrusting
̵̵ badkamer met ligbad en luxe sanitair
̵̵ vloerverwarming en -koeling
̵̵ afmeerpalen
Opties
̵̵ keuken met eiland
̵̵ uitbreiding woonkamer
̵̵ 4e slaapkamer
̵̵ dakkapel
̵̵ veranda
̵̵ terras aan het water

01 begane grond
02 1e verdieping
03 2e verdieping
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— Parnassia
01

Wit gekeimd metselwerk, donker houten gevel
bekleding, een overstekende rieten dwarskap
en binnen een zee van ruimte.

bouwnummer
bouwnummer 12
12

bouwnummer
bouwnummer 11
11

Rechtergevel

Voorgevel

02

bouwnummer 12

bouwnummer 11
bouwnummer
bouwnummer 11
11

Impressie woonkamer

bouwnummer
bouwnummer 12
12

Rechtergevel
Achtergevel

Voorgevel

Linkergevel

bouwnummer 11

bouwnummer 12

Linkergevel

Achtergevel

30-01-2018

Verkoop F

04

bouwnummer 12

30-01-2018
30-01-2018

Verkoop F

03

bouwnummer 11

Rechtergevel

Voorgevel

01 Voorgevel
02 Achtergevel

03 Linker zijgevel
04 Rechter zijgevel
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Parnassia met optie dakkapel
bouwnummer 11

bouwnummer 12

Achtergevel

Linkergevel

30-01-2018
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— Indeling bouwnummer 12 (bouwnummer 11 is gespiegeld)
01

02

03

Grootte
̵̵ gebruiksoppervlakte woning circa 195 m²
̵̵ kaveloppervlakte 305 m²
̵̵ riante woonkamer/woonkeuken circa 58 m²
Kenmerken
̵̵ flexibele indeling begane grond
̵̵ 3 royale slaapkamers
̵̵ ruime zolder
Uitrusting
̵̵ badkamer met ligbad en luxe sanitair
̵̵ vloerverwarming en -koeling
̵̵ afmeerpalen
Opties
̵̵ keuken met eiland
̵̵ uitbreiding woonkamer
̵̵ 4e slaapkamer
̵̵ dakkapel
̵̵ veranda
̵̵ terras aan het water

01 begane grond
02 1e verdieping
03 2e verdieping

42

43

— Laat u inspireren
‘Had ík dat maar bedacht! Als mensen
dát denken bij ons advies, zijn wij
tevreden’ zegt Dirk-Jan van Tellingen,
de vierde generatie in het familiebedrijf
Van Tellingen Interieuradvies.

Een combinatie van een ontwerpstudio en een ruime
showroom met plek voor bekende ontwerpers en
jong aanstormend talent. ‘Ik breng mensen graag op
een spoor, dat ze zelf niet voor mogelijk hadden ge
houden. Een geslaagd interieurplan voor een huis
opstellen, is vakwerk. Goed luisteren alleen is niet
genoeg.

44

Het gaat om het stapje verder. Om te verrassen. Een
interieur moet passen bij de identiteit van de men
sen die er wonen. In je woning moet je helemaal thuis
zijn.’
Nieuwsgierig geworden? Bezoek de showroom in
Zeist en laat u inspireren!

— De keuken als kloppend hart
Met de woonkeuken als centrale ruimte
in de woning ontstaat een plaats waar
het hele gezin samenkomt en gezelligheid voorop staat. In de keuken wordt
geleefd, gekookt, getafeld en gepraat.
SieMatic-lifestyle Pure

SieMatic-lifestyle Urban

SieMatic-lifestyle Classic

Reductie van prikkels scherpt de zintuigen

Intens en sereen, vertrouwd en verrassend

Het elegante, minimalistische design van

Voor wie houdt van de dynamiek die

de meubelen brengt tot uitdrukking wat

voortkomt uit tegenstellingen. Spannend

werkelijk van belang is: de blijvende waar

en rustig, vreemd en vertrouwd, beschei

de van de exclusieve materialen en de pre

den en uitbundig, rommelmarktvondst en

cieze afwerking tot in het kleinste detail.

designklassieker. Een uitnodigende keuken

Nooit was klassiek zo modern
Een stijl die je zelf bepaalt door een com
binatie te kiezen van vormen, materialen,
kleuren en details. Gebaseerd op grote
klassiekers en zo eigentijds als je wilt.
Ingetogen, romantisch, uitbundig of zelfs
glamoureus.

voor iedereen die graag gasten ontvangt.

We brengen er meer tijd door dan ooit. Heerlijk ver
toeven in een woonkeuken doe je natuurlijk in sfeer!
In een ruimte, die de hectiek van alledag als een jas
van u doet afglijden.

Wilt u de keuken verder uitbreiden of afstemmen op
uw persoonlijke wensen, dan zijn de keukenadviseurs
graag bereid om samen met u, uw droomkeuken
samen te stellen. SieMatic biedt een bijna onbeperkte
keuze aan creatieve mogelijkheden.

Wij hebben twee sfeervolle keukens uit de SieMaticlifestyle PURE samengesteld en bieden die optioneel
voor een aantrekkelijke meerprijs aan. De keuken kan
optioneel aan de tuinzijde worden gesitueerd.
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— Baden in luxe
De dag begint én eindigt in de badkamer.
Ook tussendoor is het een ruimte waar
je even helemaal tot jezelf kunt komen.
Een plek om te ontspannen in comfort.

Toiletuitrusting
Villeroy & Boch wandcloset, Villeroy & Boch fontein,
Grohe fonteinkraan.
Badkameruitrusting
Wastafelmeubel met onderkast en spiegel, dubbele
wastafel met Grohe kranen, douchevloer met draingoot, ligbad, Grohe douchethermostaat met glijstang
en handdouche, design radiator.
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De standaarduitrusting is functioneel, stijlvol en com
fortabel en kan naar eigen smaak worden verfijnd
of uitgebreid. Standaard kunt u kiezen uit een aantal
tegelpakketten, die op basis van stijl, kwaliteit en luxe
zijn samengesteld. Optioneel is een directe verbinding
tussen de hoofdslaapkamer en badkamer mogelijk.

— Duurzaam verwarmen of koelen
De zomer levert relatief veel warmte,
die in de winter goed kan worden
benut en in de winter is er veel koude
die in de zomer goed van pas komt.

Warmte- en koudeopslag (WKO)
De opslag van warmte en koude in de bodem maakt
het mogelijk om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen en om woningen op een duurzame manier
te verwarmen of te koelen.

wordt en het voorraadvat voor warm tapwater op
temperatuur blijft. Eteck is eigenaar van het systeem.
De bewoner betaalt voor de aansluiting en huurt de
warmtepomp.

Warmtepomp
De warmtepomp verhoogt de temperatuur van
de energie uit de WKO tot het geschikt is voor
verwarming en warm tapwater. In de zomer zorgt
het toestel ervoor dat het water in de vloer gekoeld

Vloerverwarming en -koeling
Vloerverwarming en -koeling zorgt voor een
aangenaam klimaat in huis. In de zomer kan het in
huis enkele graden lager zijn dan buiten. Het verschil
is nooit onaangenaam.
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— Afwerking en materialisatie

Afwerking

Materialisatie
vloer

wanden

plafond

onderdeel

materiaal

hal

dekvloer

behangklaar

spuitwerk

metselwerkgevel

baksteen waalformaat

toiletten

tegelvloer

tegels tot ca. 1250 + vloer
daarboven spuitwerk

spuitwerk

voegwerk

mortel

trapkast

dekvloer

onbehandeld

Kozijnen

hardhout

woonkamer

dekvloer

behangklaar

spuitwerk

buitendeuren

hardhout

keuken

dekvloer

behangklaar
niet afgewerkt achter
keukenopstelling

spuitwerk

dakpannen

keramisch

riet

natuurlijk riet

hemelwaterafvoer

kunststof

dakgoot

zink

schuifpuien

hout

waterslagen onder kozijn

aluminium

slaapkamers

dekvloer

behangklaar

spuitwerk

badkamer

tegelvloer

tegels tot ca. 2250 + vloer
daarboven spuitwerk

spuitwerk
spuitwerk

overloop
1e verdieping

dekvloer

behangklaar

zolder

dekvloer

behangklaar

garage deur

aluminium

berging

betonvloer

niet afgewerkt

houtwerk

thermisch gemodificeerd hout
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Opties terras aan het water en veranda
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LINQ Projecten bv
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