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In Molengang worden 22 twee-onder-één-kapwoningen type
Veenhuizen gerealiseerd. Deze woningen hebben een ruime
woonkamer met open keuken en openslaande deuren naar de tuin. Op
de eerste verdieping zijn drie slaapkamers. Op de tweede verdieping
kan optioneel een zolderkamer gerealiseerd worden.
Type Veenhuizen heeft drie geveltypes:
Veenhuizen-Rijpenaar: 206/207, 213/214, 233/234, 239/240
Veenhuizen-Rustenburg/-Drechterlander: 204/205, 231/232, 241/242
Veenhuizen-Berkmeer/-Zanegeest: 222/223, 227/228, 230/229, 243/244

n
n
n
n
n
n
n
n

Drielaagse woning
Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 202 m²
Netto vloeroppervlakte vanaf circa 121 m²
Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
Badkamer voorzien van een douche en dubbele wastafel
Separaat zwevend toilet op de eerste verdieping
Drie slaapkamers op de eerste verdieping
Inclusief garage en één of twee parkeerplekken op eigen terrein

TYPE WESTERVEER

TYPE RUSTENBURG

TYPE BERKMEER

TYPE VEENHUIZEN

Tien starterswoningen
met een woonkamer
voorzien van open
keuken en twee of drie
slaapkamers op de eerste
verdieping.

Acht rijwoningen met
een woonkamer voorzien
van open keuken, drie
slaapkamers op de eerste
verdieping en een zolder.

Twee hoekwoningen en
twee Nul-op-de-Metertussenwoningen met een
woonkamer voorzien
van open keuken, drie
slaapkamers op de eerste
verdieping en een zolder.

22 Twee-onder-éénkapwoningen met woon
kamer voorzien van open
keuken, drie slaapkamers
op de eerste verdieping
en een zolder. Keuze uit
drie geveltypes.

B U I T E N G E W O O N W O N E N VO O R I E D E R E E N... H E E R H U G O WA A R D

DE MOLENGANG 2

DE MOLENGANG 1

Type Westerveer
Type Rustenburg
De inrichting van de aangrenzende gebieden
en van de openbare ruimte is indicatief.

BEGANE GROND
VEENHUIZEN - BOUWNUMMER 214

Type Berkmeer
Type Veenhuizen

1e VERDIEPING
VEENHUIZEN - BOUWNUMMER 214
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ONTWERP EN REALISATIE: MurBeheer BV, Aalsmeer

VEENHUIZEN

22 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
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Kennemerland Beheer BV
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Tel. (023) 53 74 053
info@kbwonen.nl • www.kbwonen.nl

Het copyright van de inhoud van dit document berust bij
Kennemerland Beheer BV. Niets uit dit document mag
gekopieerd, verspreid, in enig tekstsysteem ingevoerd of
anderzins vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden
zonder schriftelijke toestemming van Kennemerland Beheer BV.

Deze flyer is samengesteld aan de hand van de laatste
gegevens en afbeeldingen. Samen met de artist’s
impressions geven zij een indruk van de toekomstige
situatie. Zij pretenderen niet een exacte weergave te zijn
van het uiteindelijke product. Rechten kunnen dan ook niet
aan deze flyer worden ontleend. Uitdrukkelijk wordt vermeld
dat deze flyer geen contractstuk is. Hiertoe worden separate
contractstukken opgesteld. Deze kunnen afwijken van de
flyer waarbij de contractstukken bepalend zijn.

www.demolengang.nl
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OP DE NIEUWBOUWLOCATIE DE DRAAI IN HEERHUGOWAARD WORDEN

44 WONINGEN

BINNEN HET

PROJECT DE MOLENGANG GEREALISEERD. DE MOLENGANG LIGT AAN DE OOSTKANT VAN HEERHUGOWAARD
EN SLUIT AAN OP HET POLDERLANDSCHAP RONDOM HEERHUGOWAARD. DE WIJK BESTAAT UIT VERSCHILLENDE
TYPEN WONINGEN MET EEN NOORD-HOLLANDSE ARCHITECTUURSTIJL.

‘HEERLIJK...JE ZIT ZO IN ALKMAAR EN OMSTREKEN’
Heerhugowaard heeft door alle recente uit
brei
dingen een jonge woningvoorraad en kenmerkt
zich als duurzame stad met de ambitie om in 2030
een energieneutrale gemeente te zijn.

10 STARTERSWONINGEN

RUSTENBURG

8

RIJWONINGEN

BERKMEER

4

HOEK- EN TUSSENWONINGEN

bereiken en via de N242 en N507 zijn ook omliggende
steden en dorpen goed bereikbaar. Voor winkelen of
een avondje uit kunt u terecht in Alkmaar. In Schoorl en
Bergen kunt u heerlijk wandelen of sporten in de duinen
of lekker een dagje naar het strand. En nog dichterbij,
aan de rand van De Draai kunt u genieten van de weidse
uitzichten over de Noord-Hollandse polder. Vanuit de
Draai is dit allemaal binnen handbereik!

De Draai is de meest recente uitbreiding aan de
noordoostzijde van Heerhugowaard. Het buurtschap zou
vernoemd zijn naar een bocht in de weg die als keerpunt
gebruikt werd. In De Draai worden circa 2.700 woningen
gerealiseerd met alle bijbehorende voorzieningen.
In De Draai is gekozen voor het
gebruik van een losse verkavelings
structuur, teruggrijpend op het
lintdorp met buurtschappen. Het
plan is opgesteld aan de hand van de
reeds aanwezige landschappelijke
kwaliteiten zoals hoogteverschillen
en water- en groenstructuren.
Deze woonwijk is rustig gelegen,
maar alle belangrijke voorzieningen
zijn binnen handbereik. In de wijk
zelf komen scholen, een sporthal,
een gezondheidscentrum en een
supermarkt. Winkelcentrum Midden
waard is binnen enkele minuten te
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In de Molengang worden tien starterswoningen type Westerveer
gerealiseerd. Deze woningen hebben een woonkamer met open
keuken op de begane grond, twee of drie slaapkamers op de eerste
verdieping en een zolder. De woningen hebben een Mansardekap
waardoor de verdieping ruim is. Drie van de tien woningen worden
uitgevoerd als type Westerveer-Lekermeer voorzien van een
dwarskap.

Type Westerveer (202, 203, 216, 217, 218, 220, 221)
n Drielaagse woning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 130 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 89 m²
n Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
n Badkamer voorzien van een douche, toilet en wastafel
n Twee of drie slaapkamers op de eerste verdieping

Type Rustenburg-Drechterlander (209, 211, 225)
n Tussenwoning met dwarskap

N508

N508

OTERLEEK

N242

N240

ALKMAAR

In de Molengang worden acht rijwoningen type Rustenburg gereali
seerd. Deze woningen zijn extra breed waardoor u de woonkamer aan
de voorzijde kunt situeren. De woning heeft drie slaapkamers op de
eerste verdieping en een zolder. Drie van de acht woningen worden
uitgevoerd als type Rustenburg-Drechterlander. Deze woningen
hebben een dwarskap met tuitgevel.

Type Westerveer-Lekermeer (201, 215, 219)
n Hoekwoning met dwarskap

Type Rustenburg (208, 210, 212, 224, 226)
n Drielaagse woning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 156 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 115 m²
n Woonkeuken met openslaande deuren naar de achtertuin
n Woonkamer kan aan de voor- of achterzijde gesitueerd worden
n Badkamer voorzien van een douche, toilet en wastafel
n Drie slaapkamers op de eerste verdieping

In de Molengang worden vier rijwoningen type Berkmeer gereali
seerd. Deze woningen hebben een woonkamer met open keuken,
drie slaapkamers op de eerste verdieping en een zolder, waar
een zolderkamer gerealiseerd kan worden. De hoekwoningen
type Berkmeer-Zanegeest zijn voorzien van een dwarskap. De
tussenwoningen worden uitgevoerd als Nul-op-de-Meter-woningen.
Type Berkmeer (236, 237)
n Tussenwoning uitgevoerd als Nul-op-de-Meter-woning

Type Berkmeer-Zanegeest (235, 238)
n Drielaagse hoekwoning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 165 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 117 m²
n Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
n Badkamer voorzien van een douche en dubbele wastafel
n Separaat zwevend toilet op de eerste verdieping
n Drie slaapkamers op de eerste verdieping
n Tuin op het zuidoosten
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‘HEERLIJK...JE ZIT ZO IN ALKMAAR EN OMSTREKEN’
Heerhugowaard heeft door alle recente uit
brei
dingen een jonge woningvoorraad en kenmerkt
zich als duurzame stad met de ambitie om in 2030
een energieneutrale gemeente te zijn.
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bereiken en via de N242 en N507 zijn ook omliggende
steden en dorpen goed bereikbaar. Voor winkelen of
een avondje uit kunt u terecht in Alkmaar. In Schoorl en
Bergen kunt u heerlijk wandelen of sporten in de duinen
of lekker een dagje naar het strand. En nog dichterbij,
aan de rand van De Draai kunt u genieten van de weidse
uitzichten over de Noord-Hollandse polder. Vanuit de
Draai is dit allemaal binnen handbereik!

De Draai is de meest recente uitbreiding aan de
noordoostzijde van Heerhugowaard. Het buurtschap zou
vernoemd zijn naar een bocht in de weg die als keerpunt
gebruikt werd. In De Draai worden circa 2.700 woningen
gerealiseerd met alle bijbehorende voorzieningen.
In De Draai is gekozen voor het
gebruik van een losse verkavelings
structuur, teruggrijpend op het
lintdorp met buurtschappen. Het
plan is opgesteld aan de hand van de
reeds aanwezige landschappelijke
kwaliteiten zoals hoogteverschillen
en water- en groenstructuren.
Deze woonwijk is rustig gelegen,
maar alle belangrijke voorzieningen
zijn binnen handbereik. In de wijk
zelf komen scholen, een sporthal,
een gezondheidscentrum en een
supermarkt. Winkelcentrum Midden
waard is binnen enkele minuten te
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In de Molengang worden tien starterswoningen type Westerveer
gerealiseerd. Deze woningen hebben een woonkamer met open
keuken op de begane grond, twee of drie slaapkamers op de eerste
verdieping en een zolder. De woningen hebben een Mansardekap
waardoor de verdieping ruim is. Drie van de tien woningen worden
uitgevoerd als type Westerveer-Lekermeer voorzien van een
dwarskap.

Type Westerveer (202, 203, 216, 217, 218, 220, 221)
n Drielaagse woning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 130 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 89 m²
n Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
n Badkamer voorzien van een douche, toilet en wastafel
n Twee of drie slaapkamers op de eerste verdieping

Type Rustenburg-Drechterlander (209, 211, 225)
n Tussenwoning met dwarskap

N508

N508

OTERLEEK

N242

N240

ALKMAAR

In de Molengang worden acht rijwoningen type Rustenburg gereali
seerd. Deze woningen zijn extra breed waardoor u de woonkamer aan
de voorzijde kunt situeren. De woning heeft drie slaapkamers op de
eerste verdieping en een zolder. Drie van de acht woningen worden
uitgevoerd als type Rustenburg-Drechterlander. Deze woningen
hebben een dwarskap met tuitgevel.

Type Westerveer-Lekermeer (201, 215, 219)
n Hoekwoning met dwarskap

Type Rustenburg (208, 210, 212, 224, 226)
n Drielaagse woning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 156 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 115 m²
n Woonkeuken met openslaande deuren naar de achtertuin
n Woonkamer kan aan de voor- of achterzijde gesitueerd worden
n Badkamer voorzien van een douche, toilet en wastafel
n Drie slaapkamers op de eerste verdieping

In de Molengang worden vier rijwoningen type Berkmeer gereali
seerd. Deze woningen hebben een woonkamer met open keuken,
drie slaapkamers op de eerste verdieping en een zolder, waar
een zolderkamer gerealiseerd kan worden. De hoekwoningen
type Berkmeer-Zanegeest zijn voorzien van een dwarskap. De
tussenwoningen worden uitgevoerd als Nul-op-de-Meter-woningen.
Type Berkmeer (236, 237)
n Tussenwoning uitgevoerd als Nul-op-de-Meter-woning

Type Berkmeer-Zanegeest (235, 238)
n Drielaagse hoekwoning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 165 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 117 m²
n Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
n Badkamer voorzien van een douche en dubbele wastafel
n Separaat zwevend toilet op de eerste verdieping
n Drie slaapkamers op de eerste verdieping
n Tuin op het zuidoosten
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‘HEERLIJK...JE ZIT ZO IN ALKMAAR EN OMSTREKEN’
Heerhugowaard heeft door alle recente uit
brei
dingen een jonge woningvoorraad en kenmerkt
zich als duurzame stad met de ambitie om in 2030
een energieneutrale gemeente te zijn.
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bereiken en via de N242 en N507 zijn ook omliggende
steden en dorpen goed bereikbaar. Voor winkelen of
een avondje uit kunt u terecht in Alkmaar. In Schoorl en
Bergen kunt u heerlijk wandelen of sporten in de duinen
of lekker een dagje naar het strand. En nog dichterbij,
aan de rand van De Draai kunt u genieten van de weidse
uitzichten over de Noord-Hollandse polder. Vanuit de
Draai is dit allemaal binnen handbereik!

De Draai is de meest recente uitbreiding aan de
noordoostzijde van Heerhugowaard. Het buurtschap zou
vernoemd zijn naar een bocht in de weg die als keerpunt
gebruikt werd. In De Draai worden circa 2.700 woningen
gerealiseerd met alle bijbehorende voorzieningen.
In De Draai is gekozen voor het
gebruik van een losse verkavelings
structuur, teruggrijpend op het
lintdorp met buurtschappen. Het
plan is opgesteld aan de hand van de
reeds aanwezige landschappelijke
kwaliteiten zoals hoogteverschillen
en water- en groenstructuren.
Deze woonwijk is rustig gelegen,
maar alle belangrijke voorzieningen
zijn binnen handbereik. In de wijk
zelf komen scholen, een sporthal,
een gezondheidscentrum en een
supermarkt. Winkelcentrum Midden
waard is binnen enkele minuten te
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In de Molengang worden tien starterswoningen type Westerveer
gerealiseerd. Deze woningen hebben een woonkamer met open
keuken op de begane grond, twee of drie slaapkamers op de eerste
verdieping en een zolder. De woningen hebben een Mansardekap
waardoor de verdieping ruim is. Drie van de tien woningen worden
uitgevoerd als type Westerveer-Lekermeer voorzien van een
dwarskap.

Type Westerveer (202, 203, 216, 217, 218, 220, 221)
n Drielaagse woning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 130 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 89 m²
n Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
n Badkamer voorzien van een douche, toilet en wastafel
n Twee of drie slaapkamers op de eerste verdieping

Type Rustenburg-Drechterlander (209, 211, 225)
n Tussenwoning met dwarskap

N508

N508

OTERLEEK

N242

N240

ALKMAAR

In de Molengang worden acht rijwoningen type Rustenburg gereali
seerd. Deze woningen zijn extra breed waardoor u de woonkamer aan
de voorzijde kunt situeren. De woning heeft drie slaapkamers op de
eerste verdieping en een zolder. Drie van de acht woningen worden
uitgevoerd als type Rustenburg-Drechterlander. Deze woningen
hebben een dwarskap met tuitgevel.

Type Westerveer-Lekermeer (201, 215, 219)
n Hoekwoning met dwarskap

Type Rustenburg (208, 210, 212, 224, 226)
n Drielaagse woning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 156 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 115 m²
n Woonkeuken met openslaande deuren naar de achtertuin
n Woonkamer kan aan de voor- of achterzijde gesitueerd worden
n Badkamer voorzien van een douche, toilet en wastafel
n Drie slaapkamers op de eerste verdieping

In de Molengang worden vier rijwoningen type Berkmeer gereali
seerd. Deze woningen hebben een woonkamer met open keuken,
drie slaapkamers op de eerste verdieping en een zolder, waar
een zolderkamer gerealiseerd kan worden. De hoekwoningen
type Berkmeer-Zanegeest zijn voorzien van een dwarskap. De
tussenwoningen worden uitgevoerd als Nul-op-de-Meter-woningen.
Type Berkmeer (236, 237)
n Tussenwoning uitgevoerd als Nul-op-de-Meter-woning

Type Berkmeer-Zanegeest (235, 238)
n Drielaagse hoekwoning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 165 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 117 m²
n Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
n Badkamer voorzien van een douche en dubbele wastafel
n Separaat zwevend toilet op de eerste verdieping
n Drie slaapkamers op de eerste verdieping
n Tuin op het zuidoosten
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‘HEERLIJK...JE ZIT ZO IN ALKMAAR EN OMSTREKEN’
Heerhugowaard heeft door alle recente uit
brei
dingen een jonge woningvoorraad en kenmerkt
zich als duurzame stad met de ambitie om in 2030
een energieneutrale gemeente te zijn.
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bereiken en via de N242 en N507 zijn ook omliggende
steden en dorpen goed bereikbaar. Voor winkelen of
een avondje uit kunt u terecht in Alkmaar. In Schoorl en
Bergen kunt u heerlijk wandelen of sporten in de duinen
of lekker een dagje naar het strand. En nog dichterbij,
aan de rand van De Draai kunt u genieten van de weidse
uitzichten over de Noord-Hollandse polder. Vanuit de
Draai is dit allemaal binnen handbereik!

De Draai is de meest recente uitbreiding aan de
noordoostzijde van Heerhugowaard. Het buurtschap zou
vernoemd zijn naar een bocht in de weg die als keerpunt
gebruikt werd. In De Draai worden circa 2.700 woningen
gerealiseerd met alle bijbehorende voorzieningen.
In De Draai is gekozen voor het
gebruik van een losse verkavelings
structuur, teruggrijpend op het
lintdorp met buurtschappen. Het
plan is opgesteld aan de hand van de
reeds aanwezige landschappelijke
kwaliteiten zoals hoogteverschillen
en water- en groenstructuren.
Deze woonwijk is rustig gelegen,
maar alle belangrijke voorzieningen
zijn binnen handbereik. In de wijk
zelf komen scholen, een sporthal,
een gezondheidscentrum en een
supermarkt. Winkelcentrum Midden
waard is binnen enkele minuten te
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In de Molengang worden tien starterswoningen type Westerveer
gerealiseerd. Deze woningen hebben een woonkamer met open
keuken op de begane grond, twee of drie slaapkamers op de eerste
verdieping en een zolder. De woningen hebben een Mansardekap
waardoor de verdieping ruim is. Drie van de tien woningen worden
uitgevoerd als type Westerveer-Lekermeer voorzien van een
dwarskap.

Type Westerveer (202, 203, 216, 217, 218, 220, 221)
n Drielaagse woning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 130 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 89 m²
n Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
n Badkamer voorzien van een douche, toilet en wastafel
n Twee of drie slaapkamers op de eerste verdieping

Type Rustenburg-Drechterlander (209, 211, 225)
n Tussenwoning met dwarskap

N508
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N242

N240
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In de Molengang worden acht rijwoningen type Rustenburg gereali
seerd. Deze woningen zijn extra breed waardoor u de woonkamer aan
de voorzijde kunt situeren. De woning heeft drie slaapkamers op de
eerste verdieping en een zolder. Drie van de acht woningen worden
uitgevoerd als type Rustenburg-Drechterlander. Deze woningen
hebben een dwarskap met tuitgevel.

Type Westerveer-Lekermeer (201, 215, 219)
n Hoekwoning met dwarskap

Type Rustenburg (208, 210, 212, 224, 226)
n Drielaagse woning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 156 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 115 m²
n Woonkeuken met openslaande deuren naar de achtertuin
n Woonkamer kan aan de voor- of achterzijde gesitueerd worden
n Badkamer voorzien van een douche, toilet en wastafel
n Drie slaapkamers op de eerste verdieping

In de Molengang worden vier rijwoningen type Berkmeer gereali
seerd. Deze woningen hebben een woonkamer met open keuken,
drie slaapkamers op de eerste verdieping en een zolder, waar
een zolderkamer gerealiseerd kan worden. De hoekwoningen
type Berkmeer-Zanegeest zijn voorzien van een dwarskap. De
tussenwoningen worden uitgevoerd als Nul-op-de-Meter-woningen.
Type Berkmeer (236, 237)
n Tussenwoning uitgevoerd als Nul-op-de-Meter-woning

Type Berkmeer-Zanegeest (235, 238)
n Drielaagse hoekwoning
n Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 165 m²
n Netto vloeroppervlakte vanaf circa 117 m²
n Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
n Badkamer voorzien van een douche en dubbele wastafel
n Separaat zwevend toilet op de eerste verdieping
n Drie slaapkamers op de eerste verdieping
n Tuin op het zuidoosten
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In Molengang worden 22 twee-onder-één-kapwoningen type
Veenhuizen gerealiseerd. Deze woningen hebben een ruime
woonkamer met open keuken en openslaande deuren naar de tuin. Op
de eerste verdieping zijn drie slaapkamers. Op de tweede verdieping
kan optioneel een zolderkamer gerealiseerd worden.
Type Veenhuizen heeft drie geveltypes:
Veenhuizen-Rijpenaar: 206/207, 213/214, 233/234, 239/240
Veenhuizen-Rustenburg/-Drechterlander: 204/205, 231/232, 241/242
Veenhuizen-Berkmeer/-Zanegeest: 222/223, 227/228, 230/229, 243/244

n
n
n
n
n
n
n
n

Drielaagse woning
Bruto vloeroppervlakte vanaf circa 202 m²
Netto vloeroppervlakte vanaf circa 121 m²
Woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin
Badkamer voorzien van een douche en dubbele wastafel
Separaat zwevend toilet op de eerste verdieping
Drie slaapkamers op de eerste verdieping
Inclusief garage en één of twee parkeerplekken op eigen terrein

TYPE WESTERVEER

TYPE RUSTENBURG

TYPE BERKMEER

TYPE VEENHUIZEN

Tien starterswoningen
met een woonkamer
voorzien van open
keuken en twee of drie
slaapkamers op de eerste
verdieping.

Acht rijwoningen met
een woonkamer voorzien
van open keuken, drie
slaapkamers op de eerste
verdieping en een zolder.

Twee hoekwoningen en
twee Nul-op-de-Metertussenwoningen met een
woonkamer voorzien
van open keuken, drie
slaapkamers op de eerste
verdieping en een zolder.

22 Twee-onder-éénkapwoningen met woon
kamer voorzien van open
keuken, drie slaapkamers
op de eerste verdieping
en een zolder. Keuze uit
drie geveltypes.
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DE MOLENGANG 2

DE MOLENGANG 1

Type Westerveer
Type Rustenburg
De inrichting van de aangrenzende gebieden
en van de openbare ruimte is indicatief.
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