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Vroonermeer Noord
Landelijk en duurzaam wonen in een prachtige wijk

Kennemer Wonen realiseert 6 duurzame

eengezinswoningen

 

 

* foto is een voorbeeldschets en kan afwijken

van de werkelijkheid

 

De wijk wordt groots opgezet met veel groen,

water en een grote variatie aan koop- en

huurwoningen. Een wijk met mooie straatjes die

het dorpsgevoel oproepen.



Wonen in Vroonermeer Noord
 

Vroonermeer Noord
Alkmaars nieuwste woonwijk ligt
vlakbij natuur, het gezellige centrum
van Alkmaar, authentieke dorpjes,
heerlijk schone stranden en
historische polderlandschappen.
Landelijk wonen in de stad. Het kan in
Vroonermeer Noord. Daar bouwt de
gemeente Alkmaar samen met VBM
ontwikkeling, BPD, Woonwaard,
Kennemer Wonen, Scholtens en
Ooms Ontwikkeling een ruime
nieuwbouwwijk met ongeveer 730
huur- en koopwoningen.
 
Hoe komt de wijk er uit te
zien? 
Vroonermeer Noord wordt een
rustige, groene en duurzame wijk met
veel fantastische speelmogelijkheden
voor kinderen. Op het grondgebied
van de gemeente Langedijk, tussen
de Gedempte Veert in Sint Pancras en
de huidige Vroonermeerweg komt
een grote waterplas. Aan de westkant
langs de Schagerweg (N245), komt
een landschappelijke recreatieve
strook die tevens als geluidsbarrière
voor de N245 dient. Een wijk met veel
groen, veel water en een grote
variatie aan woningen. 
 
Locatie Vroonermeer 
Afstand tot winkelcentrum: ca 1,0 km
 
Afstand tot station             : ca 1,5 km
Atstand tot stad                 : ca 3,2 km
Afstand tot strand              : ca  10 km
 
 
 

Voorzieningen
Aan de rand van de  Vroonermeer
Noord staat gezondheidscentrum De
Vroonen met onder andere een
huisarts en tandarts, een apotheek,
een fysiotherapiepraktijk en ook een
verloskundige. Ook komt er
een basisschool met een
kinderopvang en een peuterspeelzaal.
Winkels en supermarkten zijn dichtbij
in winkelcentrum De Mare in Alkmaar
Noord en in Sint Pancras.
 
Vroonermeerplas
Aan de Oostzijde van de bebouwing
Vroonermeer-Noord wordt gegraven
aan de Vroonermeerplas. Deze plas
met eilanden die op  het
grondgebied van de gemeente
Langedijk ligt, is natuurcompensatie
voor de woonwijk en zorgt er mede
voor dat Alkmaar en Sint Pancras niet
aaneen groeien. De plas met eilanden
sluit aan op “De Groene Loper”
onderdeel van de provinciale
ecologische hoofdstructuur.
 

vervolg Vroonermeerplas
Tot 1561 lag op dezelfde plek het
Vrooner Meer. Deze droogmakerij
werd ontwaterd door vele sloten en
was tot de ruilverkaveling in de jaren
60 van de vorige eeuw een
vaarpolder, net als de rest van
Langedijk. Op de eilandjes ontstond
een tuinbouwgebied en via de
Veertsloot en de Wijde Veert werden
de geteelde tuinbouwproducten per
boot vervoerd naar de groenteveiling
in Broek op Langedijk.
 
Nu verandert het gebied weer in een
natuur en recreatiegebied met een
parklandschappelijk karakter met veel
water. De natuur krijgt op veel
plekken allerlei kansen. Zo worden er
poelen aangelegd voor amfibieën
(onder andere de rugstreeppad en
andere soorten), een ijsvogelwand en
oeverzwaluwwand. De oevers zijn op
bijna alle plekken natuurlijk met riet of
andere waterplanten.
 
 

Vroonermeer en omgeving



Beknopte technische omschrijving

Fundering/ vloeren
De fundering van de woning is op
betonnen palen. De vloeren zijn in
beton uitgevoerd met benodigde
wapening.
De dragende woningscheidende
wanden worden ook uitgevoerd in
beton en voorzien van de benodigde
wapening.  
 
Gevels
De niet dragende gevels zijn
opgebouwd uit houten binnen
spouwbladen afgewerkt met
gipsplaten, die behangklaar worden
afgewerkt. De
woningscheidende wanden worden
uitgevoerd in beton. De
gevelafwerking is van metselwerk en
hout, in een door de architect
bepaalde kleur.  
 
Binnenwanden
De niet dragende binnenwanden van
de woning worden uitgevoerd als
lichte scheidingswanden
(cellenbeton). Deze wanden worden
behangklaar opgeleverd.
 
 
 
 

Kozijnen
De buitenkozijnen van de
woning worden uitgevoerd in
kunststof. Het kozijn en de deur van
de buitenberging zijn van hout. Op
tekening staat aangegeven of de
kozijnen zijn uitgevoerd met draai,
draai/kiep of valramen. In de
glasopeningen van de buitenkozijnen
komt isolerende beglazing hr++. Daar
waar nodig is uitgevoerd als
brandwerend- en /of veiligheidsglas.
Alle kozijnen, ramen en deuren met
het bijbehorende hang- en sluitwerk
voldoen aan inbraakwerendheids
klasse 2 volgens het politiekeurmerk
Veilig Wonen.
 
De vloer-/wand-/
plafondafwerking
In alle ruimtes van de woningen
worden cement gebonden
dekvloeren aangebracht. De wanden
in de woning, voor zover niet
betegeld, worden behangklaar
afgewerkt. Alle plafonds worden
afgewerkt met wit structuur
spuitwerk. 
 
Sanitair en Tegelwerk
Er wordt compleet sanitair en
tegelwerk aangebracht in de
toiletruimte en badkamer. De
toiletruimte bevat een staand
toilet en een fontein. De badkamer is
voorzien van een wastafelcombinatie,
douchehoek (incl. douche Grohe
thermostaatkraan, doucheslang en
handdouche). De kleur van het
sanitair is wit. De badkamer en
toiletruimte zijn betegeld met een
grijze vloertegel en een witte
wandtegel. In de toiletruimte is een
grijze accentwand aangebracht. 
 

Keuken 
Er is een standaard keuken geplaatst.
Deze bestaat uit drie onder en
drie bovenkastjes. De kastfrontjes
zijn wit en het werkblad is van
kunsstof met een
zwart granietlook. Er is in de keuken
een bedraad aansluitpunt aanwezig
voor elektrisch koken. De kookgroep
heeft een vermogen van 7.360W. 
Let op!
Er is geen gasaansluiting in de woning
aanwezig.
 
Verwarming
De woning wordt uitgerust met
radiatoren.
 
Stadsverwarming HVC
De woningen zijn verplicht
aangesloten op de stadsverwarming
van de HVC. Als u de woning gaat
huren bent u verplicht een
leveringscontract met het HVC af te
sluiten.
 
Zonnepanelen
Elke woning heeft 8 zonnepanelen.
De opbrengst van de zonnepanelen is
voor u. Deze wordt met u verrekend
via de energienota van uw
zelfgekozen energieleverancier. 



Tips
Woning technisch

Bouwvocht en droogstoken 
Iedere nieuwbouwwoning bevat een
grote hoeveelheid bouwvocht. Vaak
duurt het wel een jaar voordat al dit
overtollige vocht uit het huis is
verdwenen. Vooral het eerste half jaar
moet u hieraan extra aandacht
besteden. Het vocht verdwijnt door
het eerste half jaar de woning te
verwarmen en goed te ventileren. Zet
de verwarming de eerste dagen niet
te hoog.   
 
Muren
De grote hoeveelheid bouwvocht kan
invloed hebben op harde
wandafwerking, zoals stuc- en
pleisterwerk. De wanden worden
behangklaar afgeleverd. Wilt u graag
stuc- of pleisterwerk adviseren wij om
eerst  behang te nemen en na een
periode van ongeveer 1 jaar – als het
bouwvocht is verdwenen – kiezen
voor stuc- of pleisterwerk.   

 
Krimpscheuren 
Een krimpscheur is een dunne scheur
die door het krimpen van o.a.
stucwerk ontstaat. Het risico dat een
krimpscheur na volledig drogen van
het materiaal veel groter wordt, is
zeer klein. Constructief heeft een
krimpscheur geen enkele betekenis.
Meestal tref je krimpscheuren aan bij
plafonds. Het kan best zijn dat
wanneer u straks alles geschilderd
heeft er nog krimpscheuren ontstaan.
Dit is niet te voorkomen en wij
kunnen hier niets aan doen. 

Voorkomen van kromtrekken
van uw voordeur
In uw appartement is een zware
voordeur met een driepuntsluiting
geplaatst. Om kromtrekken van de
voordeur te voorkomen vragen wij u
de deur altijd op slot te draaien met
de sleutel.  
 
Boren in vloeren
Het is niet toegestaan om in de
vloeren van uw woning te boren. Dit
omdat er leidingen door de vloeren
lopen.  
 
Boren in kozijnen
De kozijnen zijn van kunststof. Hier
mag niet in worden geboord. Bij het
ophangen van de gordijnen moet u
wel rekening houden met de
kiepstand van uw ramen. In het
raamkozijn zitten afwateringsgaatjes.
Deze moeten regelmatig worden
schoongemaakt. Als de gaatjes vol
zitten kan dit lekkage veroorzaken.
 
Kapje rookmelder
In de hal van uw woning treft u een
rookmelder aan. Om deze
rookmelder kan nog een plastic zakje
zitten. Wij adviseren u dit zakje direct
te verwijderen nadat u klaar bent met
klussen. In de rookmelder zit een 9
Volt batterij. Zorg dat u altijd een
batterij op voorraad heeft omdat de
rookmelder blijft piepen wanneer de
batterij leeg is. U moet deze dus zelf
vervangen.
 
 .

Centraaldoosdeksel met
kroonsteen en haakje
In de plafonds zitten diverse
centraaldoosdeksels om lampen aan
te sluiten. Deze zijn voorzien van een
kroonsteentje en haakje. Aan dit
haakje kunt u een lamp ophangen
U hoeft dus niet de hele
centraaldoosdeksel te verwijderen,
want anders beschadigt het spuitwerk
op het plafond.
 
Vloeren
Houdt u bij het aanbrengen van een
vloer rekening met de onderstaande
bouwkundige eisen.

de totale dikte van de vloer mag
niet meer dan 15 mm zijn, inclusief
de onderlaag;
deuren mogen niet worden
ingekort; 
de vloer moet
vrijgehouden worden van
de wanden, om geluidsoverdracht
te voorkomen;
er mag niet in de ondervloer
worden gespijkerd; een ondervloer
mag niet worden verlijmd;
onder de harde vloerbedekking
moet een geluidsisolerende laag
(ten minste 10db) aangebracht
worden.

 
 



Meubels
Meubels kunt u het eerste half jaar
beter niet tegen de wanden
zetten, maar er ongeveer 5
centimeter vanaf. De lucht achter de
meubels moet kunnen circuleren om
het vocht uit de muur af te voeren.
 
Gas, licht en water
U moet zelf contact opnemen met
een energieleverancier en PWN. Bij
de energieleverancier moet u melden
dat u zonnepanelen heeft met een
totaal vermogen van 2.100 Wp.
Kijkt u eventueel voor een leuke
aanbieding op Woonenergie.nl.
De woningen zijn voor het warm
water en verwarming aangesloten bij
de HVC. U ontvangt daarover bij de
verhuur meer informatie om u aan te
melden.
Let op!Er is in de woning geen
gasaansluiting aanwezig. Houdt u hier
rekening mee bij het aanschaffen van
een kookplaat.
 
Klachten 
Voor het melden van een
reparatieverzoek kunt u bellen met
(072) 8 222 888.      
 
Algemene vragen
Voor al uw vragen over wonen, zoals
verhuur, technische zaken, huur
opzeggen, overlast, zelf aangebrachte
voorzieningen (ZAV) kunt kijken op
onze website
www.kennemerwonen.nl of u kunt
bellen naar 
telefoonnummer (072) 8 222 888.   
 

tips
Algemeen



Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar
Postbus 5010
1802 TA Alkmaar
(072) 8 222 888

Geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 uur - 17.00 uur
info@kennemerwonen.nl
www.kennemerwonen.nl
KvK 37030589
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