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WONEN OP PARK OUDELAND

Stichting ’t Oude Landt verhuurt een diversiteit aan huurwoningen op Park
Oudeland, nabij het centrum van Woerden. Dat zijn op dit moment 70
seniorenwoningen in verschillende huurklassen.
Momenteel bouwt Stichting ’t Oude Landt een 20-tal nieuwe appartementen, tezamen met een nieuw zorgcentrum met plaats voor 42
bewoners. Dit nieuw te bouwen appartementencomplex is een
zelfstandig gebouw dat tegen de bestaande bebouwing op Park
Oudeland aan wordt gebouwd. Het nieuwe gebouw ligt op een mooie,
groene locatie. Het grenst namelijk direct aan Landgoed Bredius.
Met deze brochure willen wij u zo goed mogelijk informeren over wat
wonen in de nieuwbouw op ’t Oude Landt betekent. Mocht u nog vragen
hebben, neemt u dan gerust contact op met ons.
Het bestuur van Stichting ’t Oude Landt
Juni 2016

Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten ontleend worden.
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EEN KENNISMAKING MET ’T OUDE LANDT

Vlakbij het centrum van Woerden, aan de Oudelandseweg, ligt Park
Oudeland. Op deze plek zijn alle woningen van ’t Oude Landt gelegen. Een
mooie locatie, nabij het historische stadscentrum en het bus- en treinstation. In
het naast gelegen Landgoed Bredius kunt u heerlijk wandelen. Vele
gemakken bevinden zich dus binnen handbereik en de locatie is voor uw
bezoek goed te bereiken. Daarnaast vindt u op ’t Oude Landt vele faciliteiten
waar u naar wens gebruik van kunt maken. Er is een restauratieve voorziening,
Eetkamer Bredius genaamd, waar u elke dag van de week terecht kunt voor
een warme maaltijd. Ook zijn er onder andere een kapsalon en een winkeltje
te vinden, en een bibliotheek waar u grootletterboeken kunt lenen. Kortom, ’t
Oude Landt is een fijne plek om te wonen.

WONEN EN ZORG
Wat wonen in het nieuwe complex op Park Oudeland zo bijzonder maakt, is
de unieke combinatie van wonen en zorg in één gebouw. Op de begane
grond en op de vierde en vijfde verdieping worden woonappartementen
gerealiseerd. De eerste, tweede en derde verdieping zijn geheel bestemd
voor de verpleegunits.

De komst van een verpleeghuis, als onderdeel van het nieuwe woonzorg
complex, is een hele welkome aanvulling op het terrein van ’t Oude Landt.
Stichting ’t Oude Landt streeft ernaar om een diversiteit aan
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woonmogelijkheden te bieden aan senioren. De toegevoegde waarde
van een verpleeghuis is bijvoorbeeld dat partners waarvan de één
verpleeghuiszorg nodig heeft en de ander niet, misschien niet meer in
hetzelfde huis, maar toch dicht bij elkaar kunnen wonen.
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HET APPARTEMENTENCOMPLEX

De hoofdentree van het nieuwe appartementencomplex bevindt zich
aan de voorzijde van het terrein, bij de vijver. Er zal ook een
bewonersingang komen aan de zijkant van het gebouw, waar nu al de
achteringang van de serviceflats is. Vanuit de centrale ingang kunt u alle
verdiepingen per lift en per trap bereiken.

Er zullen in totaal 20 nieuwe appartementen worden gerealiseerd. Deze
appartementen variëren in grootte van 53m² tot 96m². Dat betekent een
grote diversiteit aan woningentypen en variatie in oppervlakte en indeling.
Verderop in deze informatiebrochure vindt u de plattegronden van alle
woningen. Alle woningen worden gekenmerkt door hun ruime en
praktische opzet en afwerking.

De woningen zijn voorzien van een woonkamer/keuken en één of twee
slaapkamer(s). Elke woning wordt opgeleverd met een keuken en een
badkamer. Ook hebben alle woningen een buitenruimte. Indien de
nieuwe bewoner tijdig bekend is, zijn er keuzemogelijkheden voor de
afwerking van de keuken.
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INDELING APPARTEMENTENCOMPLEX

Het nieuwe appartementencomplex kan opgedeeld worden in twee
delen, de woonappartementen en het verpleeghuis.
WOONAPPARTEMENTEN - BEGANE GROND, VIERDE EN VIJFDE
VERDIEPING
Op de begane grond zijn 8 appartementen gesitueerd, op de vierde
verdieping
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appartementen

en

op

de

vijfde

verdieping

5

appartementen.

Via de centraal gelegen gangzone die direct aansluit op de entree en
het trappenhuis zijn alle woningen bereikbaar. De woningen op de
begane grond zijn voorzien van een betegeld terras en alle woningen op
de vierde en vijfde verdieping zijn voorzien van een balkon. Via de gang
op de begane grond is het appartementencomplex verbonden met het
bestaande hoofdgebouw. Op deze manier zijn alle ruimten binnenshuis te
bereiken via galerij, trap of lift. En zo heeft u ook gemakkelijk toegang tot
het restaurant en de gemeenschappelijke ruimte van ’t Oude Landt, de
huiskamer.
VERPLEEGHUIS - EERSTE, TWEEDE, DERDE VERDIEPING
De

eerste,

tweede

en

derde

verdieping

zijn

ingericht

als

verpleegafdelingen met plaats voor 42 bewoners, verdeeld over 6
verpleegunits met elk 7 kamers. Deze verdiepingen zijn bereikbaar via de
lift en per trap. De zorg wordt geleverd door WelThuis. De toewijzing van
de plaatsen in het verpleeghuis gebeurt ook door WelThuis. Het
verplegend personeel zal dag en nacht op de afdeling aanwezig zijn.
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COMBINATIE WONEN EN ZORG

Zoals eerder is genoemd, is het nieuwe gebouw zo bijzonder omdat het
een combinatie van wonen en zorg onder één dak biedt. Enerzijds vindt
u alle woongemakken die u wenst, anderzijds ontbreekt het u niet aan de
juiste zorg wanneer u die nodig heeft.
ZORGFACILITEITEN
Voor iedereen die op Park Oudeland woonachtig is, zijn er zorgfaciliteiten
waar men gebruik van kan maken. Dit geldt niet alleen voor de bewoners
van het toekomstige verpleeghuis, maar voor alle bewoners.

Stichting ’t Oude Landt werkt nauw samen met zorgorganisatie WelThuis
(onderdeel van Fundis uit Gouda). Zo is de zorg op Park Oudeland
centraal geregeld. Er is een verzorgende of een verpleegkundige op het
terrein aanwezig. Vanuit uw woning kunt u bij calamiteiten via een
oproepsysteem contact maken met de zorg. De dienstdoende
verzorgende van WelThuis komt dan bij u kijken. Wanneer de capaciteit
van de zorg op het terrein niet voldoende is op het moment dat u daar
een beroep op doet (bij voorbeeld als er meerdere mensen tegelijk hulp
nodig hebben), kan het voorkomen dat er een verzorgende van buiten
het terrein komt. De opvolging van deze calamiteitenzorg wordt geleverd
door WelThuis.

Wanneer u dagelijks zorg nodig heeft, kunt u een afspraak maken bij een
zorgorganisatie. Stichting ’t Oude Landt kent een goede onderlinge
samenwerking met WelThuis. Deze zorgorganisatie is goed bekend op het
terrein van Park Oudeland en is dan ook een goede keuze voor u
wanneer u zorg nodig heeft.
WOONVOORZIENINGEN
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Wanneer u woonachtig bent op Park Oudeland, dan kunt u gebruik
maken van vele voorzieningen die bijdragen aan uw woongemak en
-plezier. Deze voorzieningen zijn zeer uiteenlopend. Zo kunt u bijvoorbeeld
dagelijks gebruik maken van een heerlijke warme maaltijd, welke wordt
bereid in de keuken van ons restaurant ‘Eetkamer Bredius’. Deze maaltijd
kan bij u in de woning worden bezorgd, maar u kunt ook aanschuiven in
onze gezellige huiskamer. Hier kunt u tevens terecht om samen met
andere bewoners koffie te drinken of voor leuke activiteiten zoals bingo of
een (muzikaal) optreden. Het team van Eetkamer Bredius kan zelfs de
catering verzorgen wanneer u uw verjaardag of een andere festiviteit in
de huiskamer of uw eigen woning wilt vieren.

Elke zaterdagavond vindt in de kapel de weeksluiting plaats. Daarnaast
kunt u gebruik maken van onder andere het winkeltje, de kapsalon,
fysiotherapie, de bibliotheek en de wasserette. Tevens heeft momenteel
de huisarts van de Kievietstraat elke week spreekuur op Park Oudeland.
Stichting ’t Oude Landt streeft naar een prettige woonomgeving voor elke
bewoner, en de daarbij behorende faciliteiten. De stichting blijft altijd
kijken of de geboden faciliteiten aansluiten bij de behoefte die er is op
Park Oudeland.

Ook aan de parkeergelegenheid is gedacht. Wanneer de nieuwbouw is
voltooid, zal het terrein aan de achterzijde van het complex opnieuw
worden ingericht. Er zullen dan ook nieuwe parkeerplaatsen worden
gerealiseerd. Tegen een vergoeding kunt u uw eigen parkeerplaats
krijgen. Vlakbij de parkeerplaatsen, bevindt zich ook een overdekte
fietsenstalling.

In

deze

gezamenlijke

stalling

kunnen

u

en

uw

medebewoners uw (elektrische) fiets of scootmobiel kwijt.

U kunt uw afval deponeren in de daarvoor bestemde ondergrondse
containers aan de zijkant van het terrein, achter de serviceflats. Deze
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containers worden wekelijks geleegd. Op Park Oudeland wordt het plastic
afval apart opgehaald, dit gaat volgens het schema van de
gemeentelijke ophaaldienst.
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DE WONINGEN

Hier vindt u alle plattegronden* van het nieuwe complex. De
plattegronden worden eerst per verdieping en daarna per woning apart
weergegeven.
Bij deze informatiebrochure is een bijlage toegevoegd waarin u een
overzicht vindt van de totale oppervlakte (in m²), het corresponderende
plattegrond nummer en de bijbehorende maandhuur per woning.
Wanneer u een van de nieuwe huurders bent in nieuwbouwcomplex, dan
betaalt u na het tekenen van het huurcontract één maand huur en één
maand huur als borg. Deze borgsom ontvangt u weer retour bij opzegging
van de huur en indien u de woning in goede staat achterlaat. Als u besluit
toch niet te verhuizen wanneer u al wel heeft getekend, dan ontvangt u
de vooraf betaalde maand huur niet retour. De borgsom krijgt u wel terug.

* Maten op de tekeningen zijn hoofdmaten en kunnen in werkelijkheid
afwijken.
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Overzicht appartementen 61 – begane grond
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Appartement 61 A - Begane grond

<- 3385 -

<- 7315 -

<- 980 ->

<- 2230 -

<- 4390 -

<- 1070 -

<- 1500 ->

<- 3725 ->

<- 3725 ->

stopcontact

Thermostaat

schakelaar

Videofoon

Plafond

Aansluitpunt

lichtpunt

telefoon/cai

Aansluitpunt

Rookmelder

loos
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Appartement 61 B - Begane grond

<- 6725 -

<- 7315 -

<- 1500 ->

<- 3525 >

<- 3020 ->

<- 980 ->

<- 2230 -

<- 2358 -

<- 1595 -

<- 1500 ->

<- 3725 ->

<- 3725 ->
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Appartement 61 C - Begane grond

<- 1298 ->

<- 1500 ->

<- 5100 -

<- 3438 -

<- 2025 -

<- 2150 -

<- 2631 -

<- 7550 -

<- 6250 -

<- 980 ->

<- 5845 -
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Appartement 61 D - Begane grond

<- 3725 -

<- 6925 -

<- 3748 -

<- 2000 -

<- 3725 -

<- 980 ->

<- 2321 -

<- 2080 -

<- 1625 -

<- 7515 -

<- 980 ->
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<- 2000 -

Appartement 61 E - Begane grond

<- 2080 -

<- 1058 -

<- 1625 -

>

<- 3725 -

<- 3748 -

<- 2346 -

<- 950 ->

<- 3725 -

<- 7515 -

<- 7215 -
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Appartement 61 G - Begane grond

>

<- 950 -> <- 2361 -

<- 2000 -

<- 3725 -

<- 3748 -

<- 1625 -

<- 3725 -

<- 7515 -

<- 2080 -

<- 1085 -
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Appartement 61 H - Begane Grond

<- 1158 -

<- 4350 <- 950 ->
<- 3100 -

<- 2463 -

<- 2000 -

<- 1465 -

<- 3725 -

<- 8595 -

<- 2080 -

<- 4728 -
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<- 2463 -

<- 4728 <- 3100 -

<- 2080 -

<- 950 ->

<- 4350 -

<- 1465 -

<- 1158 -

<- 2000 -

Appartement 61 J - Begane grond

<- 8595 -
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Appartementen 68 – 4e verdieping
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Appartement 68 A - 4e verdieping

<- 1360 -

<- 1785 <- 3150 -

<- 1575 ->

<- 1875 ->

<- 4670 -

<- 3735 -

<- 1900 -

<- 1025 ->

<- 4343 -

<- 3695 -

<- 7475 -

<- 5831 -

<- 2430 -

<- 6575 >
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<- 1516 <- 2375 -

<- 3421 -

<- 1275 - <- 955 -> <- 1500 -

<- 3400 -

<- 1660 -

Appartement 68 B - 4e verdieping

<- 4860 -

<- 1100 - <- 1110 -

<- 7315 -
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Appartement 68 C - 4e verdieping

<- 3051 -

<- 1100 -

<- 1315 -

<- 2375 -

<- 960 ->

<- 3010 -

<- 1500 -

>

<- 2880 -

<- 1910 -

<- 5075 -

<- 3650 -

<- 4105 -

<- 7575 -
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Appartement 68 D - 4e Verdieping

>

<- 1100 -

<- 1910 -

<- 5075 -

<- 3271 -

<- 1315 -

<- 2375 -

<- 960 ->

<- 2990 -

<- 1500 -

<- 2970 -

<- 3645 -

<- 4305 -

<- 7515 -
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Appartement 68 E - 4e Verdieping

<- 5075 -

<- 7515 -

<- 1210<-- 960 ->

<- 1500 -

<- 1100 -

<- 1910 -

<- 4305 -

<- 2970 -
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>

<- 3251 -

<- 3645 -

<- 2375 -

<- 2990 -

Appartement 68 G - 4e verdieping

<- 1140 -

<- 3407 -

<- 2375 -

<- 2275 -

<- 5075 -

<- 8740 -

<- 2185 -

<- 3025 -

<- 1660 -

<- 2235 -

<- 1580 -
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<- 1975 -

Appartement 68 H - 4e verdieping

<- 980 ->

<- 8740 -

<- 1100 ->

<- 1175 -> <- 1576 ->

<- 2545 -

<- 1490 -

<- 2715 -

<- 3800 -

<- 5826 -

<- 4265 -

<- 3795 -
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Appartementen 69 – 5e verdieping
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Appartement 69 A - 5e verdieping

<- 4670 -

<- 2718 -

<- 1025 ->

<- 1750 -

<- 7275 -

<- 5938 -

<- 1900 -

>

<- 1920 <- 3150 -

<- 1875 -

<- 1370 -

<- 3735 -

<- 2430 <- 6675 -
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<- 3528 -

<- 7315 -

<- 1100 ->

<- 2740 -

Appartement 69 B - 5e verdieping

<- 2370 <- 3390 -

<- 4860 -
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Appartement 69 C

- 5e verdieping

<- 2375 -

>

<- 3650 -

<- 4105 -

<- 2880 -

<- 1100 -

<- 5075 -

<- 3150 -

<- 7315 -
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Appartement 69 D - 5e verdieping

<- 4305 -

<- 3357 -

<- 1100 -

<- 5075 -

<- 2375 -

<- 1500 -

<- 3675 -

<- 2970 -

<- 7516 33

Appartement 69 E - 5e verdieping

<- 3765 -

<- 1576 >

<- 4300 -

<- 3800 -

<- 2545 -

<- 5826 -

<- 8750 -
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING
De appartementen worden gebouwd en afgewerkt conform deze
technische

omschrijving,

noodzakelijk

blijkende

behoudens
wijzigingen.

eventuele
De

tijdens

plattegronden

de
van

bouw
de

appartementen zijn op schaal getekend. De aangegeven hoofdmaten
kunnen in werkelijkheid enige afwijking vertonen.

De op tekening aangegeven meubels en apparatuur zoals wasmachine,
vaatwasser

e.d.

dienen

uitsluitend

ter

oriëntering

van

de

plaatsingsmogelijkheden en worden, voor zover niet uitdrukkelijk in deze
omschrijving genoemd, ook niet geleverd. Aan aanleg en inrichting van
openbare voorzieningen, verhardingen en infrastructuur als aangegeven op
de situatietekening, kunnen geen rechten worden ontleend en vallen daarom
ook buiten deze technische omschrijving.

Verbouwingen en/of aanpassingen aan de woning mogen uitsluitend
plaatsvinden in overleg met en na schriftelijk goedkeuring van de
verhuurder.
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INSTALLATIES

Voor alle woonappartementen is de volgende installatiebeschrijving van
toepassing.
WATER EN ELEKTRA
Alle woningen worden voorzien van een individuele meter voor water en
elektra. U dient zelf een leveringsovereenkomst af te sluiten voor de
levering van water en elektriciteit. De elektrische installatie is aangelegd
door een gecertificeerde installateur en voldoet aan de geldende
normen. De elektrische installatie is hiermee goedgekeurd door het
nutsbedrijf. Elke woning is voorzien van een meterkast waarin de
groepenkast met daarin de automatische zekeringen van de diverse
groepen en de aardlekschakelaars zich bevinden.
WARMTE
Gedurende het hele jaar kunt u zelf de door u gewenste temperatuur in
uw woning bepalen. In de woningen wordt de tempratuur geregeld door
een centrale verwarmingsinstallatie waar alle appartementen op zijn
aangesloten.
Via een collectief leidingnet wordt de warmte en koude naar de
woningen getransporteerd en vervolgens in de woning afgeleverd. Door
middel van een verdeler in de meterkast wordt de warmte en koude door
uw eigen woning verdeeld.
Daarnaast

zijn

de

woningen

uitgerust

met

vloerverwarming

als

hoofdverwarming, welke in de zomermaanden ook dienst kan doen als
beperkte vloerkoeling. Hierdoor kan het hele jaar door een aangenaam
binnenklimaat gerealiseerd worden. De vloerverwarming is in de hele
woning, met uitzondering van de berging, aanwezig.
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AANSLUITPUNTEN
In de woningen zijn, naast de gebruikelijke en zichtbare stopcontacten en
lichtpunten, de volgende aansluitpunten aanwezig:
Ruimte

Aansluitpunt
- Bedraad aansluitpunt voor een koelkast

Keuken

- Bedraad aansluitpunt voor een vaatwasser
- Bedraad aansluitpunt voor elektrisch koken

Badkamer

- Centrale lasdoos voor enkele aardleidingen

Inpandige

- Aansluitpunt voor een wasmachine en droger

berging

AANSLUITING TELEFONIE, TV EN INTERCOM
In de meterkast zijn de hoofdaansluitingen aanwezig. Naar de
aansluitpunten in de woonkamer en hoofdslaapkamer lopen leidingen
vanuit de meterkast. In de slaapkamers zijn loze leidingen voor CAI en
telefoon aanwezig.
Ieder appartement is voorzien van een video intercom. Op deze manier kunt
u vanuit uw woning zien wie er bij u aanbelt en kunt u vanuit uw woning uw
bezoek binnen laten.
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AFWERKSTAAT

Voor alle woningen in de volgende afwerkstaat van toepassing:
HAL
Item

Afwerking

Vloer

Anhydriet

Wand

Behangklaar (niet behangen)

Plafond

Beton met spuitwerk

Brandveiligheid

Rookmelder

Verwarming

Vloerverwarming

WOONKAMER/KEUKEN
Item

Afwerking

Vloer

Anhydriet

Wand

Behangklaar (niet behangen)

Plafond

Beton met spuitwerk

Brandveiligheid

Rookmelder

Verwarming

Vloerverwarming

Ventilatie

Mechanisch
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SLAAPKAMER
Item

Afwerking

Vloer

Anhydriet

Wand

Behangklaar (niet behangen)

Plafond

Beton met spuitwerk

Brandveiligheid

Rookmelder

Verwarming

Vloerverwarming

BADKAMER
Item

Afwerking

Vloer

Tegelvloer

Wanden

Tegelwerk 1,50m hoog

Plafond

Beton met spuitwerk

Uitrusting

Douchehoek getegeld,
douchegarnituur, wastafel en
wastafelkraan

Ventilatie

Mechanisch

TOILET
Item

Afwerking

Vloer

Tegelvloer

Wanden

Tegelwerk 1,50m hoog

Plafond

Beton met spuitwerk

Uitrusting

Wastafel en wastafelkraan

Ventilatie

Mechanisch
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BERGING IN DE WONING
Item

Afwerking

Vloer

Anhydriet

Plafond

Beton met spuitwerk

Uitrusting

Aansluiting voor wasmachine
en droger

Ventilatie

Mechanisch
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OVERIGE INFORMATIE
VERHUURINFORMATIE
De verwachte oplevering van het nieuwe appartementencomplex is in
het voorjaar van 2017. De toewijzing van de appartementen zal gebeuren
op basis van de inschrijfdatum op de bestaande wachtlijst.
Op dinsdag 30 augustus 2016 staat er een informatieavond gepland voor
alle geïnteresseerden. Tijdens deze avond zal het bestuur van Stichting ’t
Oude Landt meer vertellen over het nieuwe complex en alle zaken
rondom het wonen in het nieuwe complex. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan
kunt u dit voor 5 augustus a.s. laten weten.
CONTACTINFORMATIE
Heeft u een vraag die niet kan wachten tot de informatieavond, dan kunt
u met ons contact opnemen, via nieuwbouw@oudelandt.nl.
Contact met Stichting ’t Oude Landt
Kimberly Kauppinen-Vandermeer
(bestuurssecretaris Stichting ’t Oude Landt)
0348-413141 (ma, di en do van 9.00-15.00 uur) – nieuwbouw@oudelandt.nl
Contact met WelThuis
Voor meer informatie over het verpleeghuis en de zorg kunt u contact
opnemen met de cliëntenadviseur van WelThuis
Marjan Lieverse (cliëntenadviseur)
088-426216
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