Straatjeswoning

een stadje in een stad
Middelsee wordt meer dan een woonwijk.
Het is een gedeelde leefwijk met volop
groenzones en waterpartijen.
Net als in het centrum van Leeuwarden
vind je hier alle gemakken op loopafstand.
Van de kapper om de hoek tot aan je
stamkroeg aan het water.
Fietsers en wandelaars krijgen hier alle
ruimte, net als watersportliefhebbers.
Met een eigen haventje is Middelsee de
perfecte plek om je bootje aan te leggen.

Heb je een vraag over de

In de wijk ontbreekt de auto in het
straatbeeld. Parkeren doe je achter de

woningen van Wetterhiem in

woning of bij een aantal mobiliteitshubs

Middelsee? Neem dan contact

in de wijk.

op met de makelaar.

De straat en de gezamenlijke binnentuin
vormen dé ontmoetingsplek in de wijk.

Een rijke variatie aan
verschillende woningen
Uitbouw achtergevel: ja, bij alle
woningen (optioneel) behalve
bouwnummer 21.

Willemskade 9
8911 AW Leeuwarden

Woonkamer/keuken: 36 m2

T: 058 233 7 382

of 41 m2

E: nieuwbouw@

Positie keuken: achterzijde (basis)

BLOK C + BLOK E

Makelaardij Hoekstra

of aan de voorzijde (optioneel)

makelaardijhoekstra.nl

BOUWNUMMERS 21 T/M 26
EN 33 T/M 42

Aantal slaapkamers: 3 van 8 m2

Woonoppervlak: variërend van

Badkamer: 7 m2 of 8 m2

118 m2 tot 130 m2

Zolder: 24 m2 of 26 m2

impressions en plattegronden

Perceel: 119 m2 - 170 m2

Standaard: 3 PV-panelen,

geven bij benadering aan hoe

Ligging tuin: blok C op het

compleet uitgevoerde badkamer

de woningen er straks uitzien.

noorden en blok E op het westen

en toilet

Hieraan kunnen geen rechten

Garage: Ja, alleen bij

Bijzonderheden: Royale zolder

bouwnummers 21, 26 en 42.

Energielabel: A

worden ontleend. Wijzigingen

tot 13 m2

Bijzonder aan Middelsee is de nieuwe denkwijze over
mobiliteit: de auto ontbreekt in het straatbeeld.

Deze brochure is met zorg
samengesteld. De artist

voorbehouden.

WWW.MOAIHOF.NL
www.wetterhiem.nl

WETTERHIEM - MIDDELSEE

‘Een woning met de laatste
technische installaties in huis.’
1e verdieping

5430

een wijk die in vele opzichten
anders is dan je gewend bent.

2910

Hier woon je met je buren in
een bijzonder groene omgeving.
Iedere dag geniet je van de
gezamenlijke binnentuin midden
in jullie woonhof. Een plek waar de
kinderen nog onbezorgd buiten
kunnen spelen. Ouderwets? Juist
vooruit.
WOONKAMER
35,48 M²

Wetterhiem is een project van
Friso

Bouwgroep

en

bestaat

in totaal uit 43 woningen, die
zich

onderverdelen

karakteristieke
Ontdek

hier

straatjeswoning,

in

vier

woningtypen.
de
één

charmante
van

de

hoofdrolspelers die Wetterhiem
haar

bijzondere

ambiance

geeft. Een woonplek waar je je
gegarandeerd meteen thuis voelt.

1980
3666

1650

Ga naar www.wetterhiem.nl voor
alle 43 woningen en ontdek daar
de overige straatjeswoningen, de
pleinwoningen en de paviljoenwoning van Wetterhiem.
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Het is alsof je een levensgrote

De

historische ansichtkaart binnen-

voldoen aan de laatste BENG-

wandelt wanneer je langs de 16

eisen voor Bijna Energie Neutrale

charmante

Gebouwen.

De

zeer

geïsoleerd,

loopt.

De

straatjeswoningen
drie

verschillende

geveltypen geven ieder huis een

woningen

goed

in

Wetterhiem

woningen

hebben

alle laatste technische installaties
in huis en kennen uitsluitend

tot

raampartijen

eigenzinnig

grachtenpand;

voorzien

van

hier vind je gegarandeerd een

isolatieglas.

woning die precies past bij jouw

iedere woning in de basis drie

smaak

Een

zonnepanelen en een individuele

aantal woningen zijn extra breed

warmtepomp. Daarmee kun je de

én

woonwensen.

met een beukmaat van 6.30 meter

Daarnaast

krijgt

woning verwarmen in de winter

(bouwnummers 23, 26, 36 en 39).

kajuiten met een brede sierlijst. Ze

ZOLDER
24,34 M²

zijn

eigen gezicht. Van houten boothuis

Opvallend zijn de goudkleurige

Het nieuwste stukje Leeuwarden

< 2420 >

8420

niet. Wetterhiem is z’n tijd ver

Duurzaam
Wonen

8382

Maak kennis met Wetterhiem,

SLAAPKAMER
9,23 M²

en koelen in de zomer (let op: dit
SLAAPKAMER
12,54 M²

BADKAMER
5,62 M²

2910

Wetterhiem is z’n tijd ver vooruit

SLAAPKAMER
8,72 M²

zolder

2400

begane grond

3170

4280

Een woonplek waar
je je meteen thuisvoelt

16 charmante
straatjeswoningen

4040

2160

is geen airco). Bovendien voorkom
je lawaai en is het groene systeem
perfect weggewerkt in je tuin.

lijken de kroon te vormen op de
bijzondere architectuur. Wanneer
je goed kijkt, herken je materialen

3290

2038

Om de woning nog beter aan te
laten sluiten op jouw individuele

en vormen uit historische Friese

woonwensen, kun je kiezen uit

binnensteden. Geen wonder, want

extra opties, ook op het gebied van

de architecten lieten zich maar wat

duurzaamheid.

graag inspireren door de mooiste
pareltjes van Friesland.

Ga naar www.wetterhiem.nl voor
alle informatie op het gebied van
duurzaamheid en de extra opties.

Je kiest zelf of je de keuken aan de
voor- of achterzijde van de woning
wilt hebben. Daarnaast ontdek je
een royale zolder variërend van 24
m² tot 28 m². Deze ruimte leent
zicht uitstekend als werkkamer,
opbergruimte of extra slaapkamer.

‘Ruimte genoeg om te wonen
en te leven zoals jij dat wilt!’
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