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INTRODUCTIE
Aan de Brouwerskolk te Overveen worden 4 luxu-

De Brouwerskolk wordt bereikt via een gezamen-

euze nieuwbouw woningen gerealiseerd. De wo-

lijke oprijlaan en voorerf dat deels als tuin wordt

ningen komen naast het in fase I tot woningen

aangelegd en deels bestaat uit rijke natuur. Ie-

getransformeerde pand van Publieke Werken

dere woning, met de achtergevel op het west

te staan. De vier statige nieuwbouw woningen

gericht, beschikt over een eigen achtertuin met

liggen midden in het bos en duingebied en te-

berging en parkeerplaats.

gelijkertijd op fietsafstand van het centrum van
Haarlem.
De woningen hebben afmetingen van 181m2
tot 192m2. De kavels zijn eveneens ruim bemeten, de woningen hebben een kaveloppervlak
van respectievelijk ca. 276m2 tot 600m2. Met 5
slaapkamers, 2 badkamers, aparte toiletruimtes
en een ruime eetkeuken wordt de basis gelegd
voor ruime en luxe leef-woningen. De woningen
hebben een plafondhoogte van ca. 260+cm en
ter plaatse van het verdiepte deel in de begane
grondvloer zelfs 320cm.

Afmetingen van 181m² tot 192m²
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OVERVE EN
Een rustiek dorp, gelegen tussen stad en duin, dat is de eerste gedachte die
opkomt bij de Bloemendaalse kern Overveen. Groene lanen, karakteristieke
woningen en villa’s bepalen het straatbeeld. Het Noord-Hollandse dorp maakt
met haar ruim 4000 inwoners deel uit van de gemeente Bloemendaal. Samen
met kernen als Aerdenhout, Bennebroek en Bloemendaal aan Zee behoort deze
gemeente tot de rijkste van Nederland.

De door duinen en landgoederen omgeven
dorpskern van Overveen heeft een warme,
authentieke jaren ‘30 uitstraling. Er wonen
veel jonge gezinnen, waarvan de kinderen
samen (buiten) spelen en bij elkaar op school
zitten. De sfeer is gemoedelijk en sociaal.
De mensen die er wonen komen vaak vanuit
de stad (Amsterdam / Haarlem), op zoek
naar meer ruimte, natuur en een veilige,
prettige omgeving om hun kinderen te laten
opgroeien. Overveen biedt meerdere scholen,
treinstations Haarlem en Overveen, en verder
alle benodigde faciliteiten zoals medische
zorg, winkels, kinderopvang, hockeyclubs,
voetbal, tennis, etc.
De duinen en het strand liggen op fietsafstand
en zijn zeer uitnodigend om lekker te sporten
en te relaxen. De populaire woonstad Haarlem
ligt om de hoek en is een prachtige, gezellige
stad vol mooie winkels, café’s, terrasjes en
restaurants. In het weekend zijn er regelmatig
gezellige markten te vinden.
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GESCHIEDENIS

SCHOON DUINWATER UIT DE BROUWERSKOLK

In lommerrijk Overveen ligt een meertje. De mooie
waterplas heeft nu nog uitsluitend een recreatieve betekenis, maar is ooit gegraven met een ander
doel. Halverwege de zestiende eeuw raakte het
Spaarnewater zo vervuild dat het niet langer bruikbaar was voor de talrijke Haarlemse bierbrouwerijen. Als vervanging daarvoor waren de brouwerijen
voortaan aangewezen op het schone duinwater in
de Brouwerskolk. Tot op de dag van vandaag draagt
die naam de herinnering aan een verdwenen industrietak in de hoofdstad van Noord-Holland.
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DE OUDE
BROUWERSKOLK
Voordat de huidige Brouwerskolk in de loop
van de zeventiende eeuw gegraven werd,
maakten de Haarlemse bierbrouwers gebruik
van een kolk die zo’n anderhalve kilometer
ten zuidoosten daarvan lag. Dat wil zeggen,
ongeveer op de plaats waar nu in Haarlem
nog het zwembad ‘De Houtvaart’ staat aan de
Piet Heinstraat. Die kolk lag in een bocht van
de Aerdenhouts- of Ruyckebiersvaart, een
vaart die zijn water kreeg uit de duinmeren
en duinrellen. Nadeel van deze plek was dat
hij midden in het veen lag en daarom niet het
allerschoonste duinwater bood.

WATER OVER WATER
De Nieuwe Brouwerskolk, nu dus gewoon de

Het schone water in de Brouwerskolk welt op

Brouwerskolk, stond met de stad in verbinding

vanuit de zandige bodem. Dit water vindt zijn

via de Brouwersvaart, voorheen ‘Santvaert’. De

oorsprong in de waterbel in de duinen, waaruit

vaart was gegraven om met schuiten duinzand

ook de duinrellen hun water ontvangen. Van-

naar Haarlem te brengen, vandaar de aanvan-

uit de Brouwerskolk werd dit water in vaten op

kelijke benaming. Dit zand werd in Haarlem,

schuiten naar Haarlem gebracht. Aan de water-

maar ook in Amsterdam en Leiden, gebruikt voor

zijde van de brouwerijen stond een putgalg, ook

bouwactiviteiten. Die steden groeiden in de late

wel bierpaal genoemd. Dit was een hijsinstalla-

zestiende en vroege zeventiende eeuw namelijk

tie met een daaraan verbonden waterreservoir.

snel en zaten constant om zand verlegen.

Nadat dit was gevuld met water uit de schuiten
werd het omhoog gehesen. Via een watergoot,
of een buis, stroomde het dan de brouwerij in.
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OMG EVING
Stelt u zich eens voor: Het strand en de duinen

Behalve wandelen zijn er nog tal van andere

enerzijds én de gezellige binnenstad van Haarlem

sportieve activiteiten mogelijk direct rondom De

anderzijds, beide op slechts 10 minuten fietsen

Brouwerskolk. Er zijn ruiterpaden in het park, u

van uw huis. Met een woning in De Brouwerskolk

kunt zwemmen in het nabij gelegen duinmeer

is dat de realiteit. Om van de natuur te genieten

het Wed, of u loopt naar tennisvereniging

is de fiets niet eens nodig. U hoeft enkel de

Wimbledon dat op slechts 350m afstand ligt.

statige oprijlaan af te lopen en u belandt direct

Het

in het Brouwerskolkpark. In de zeventiende eeuw

weer 350m de andere kant op. Kortom, alleen

stonden op deze plek meerdere bierbrouwerijen

al de locatie maakt het heerlijk wonen aan

vanwege het schone duinwater dat men hier kon

de Brouwerskolkweg in Overveen. De directe

winnen. Aan die tijd doet alleen de naam van de

omgeving van deze woningen is volledig gericht

straat en het park nog herinneren, want het

op ontspanning en genieten. En voor het geval u

gebied is weer volledig overgenomen door de

toch een dagje weg wilt; het treinstation ligt op

natuur. Er zijn enkele verharde wandelpaden en

10 minuten wandelen!

moderne

sportcomplex

honden mogen hier lekker los lopen.

Treinstation op 10 minuten wandelen!
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Tetterode

ligt
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FACI LITEITEN

Het rustieke dorp Overveen bestaat voor een
groter deel uit natuur en landgoederen dan uit
bewoond gebied. Toch heeft het dorp een complete
woonkern met alle benodigde faciliteiten.

WINKELEN
De gezellige winkelstraat de Bloemendaalseweg loopt dwars door het centrum van Overveen. Deze winkelstraat staat bekend om haar
gezelligheid, diversiteit en de speciaalzaken.
Hier proeft u echt de sfeer van Overveen.

HORECA
Waar een klein dorp groot in kan zijn! In Overveen
kunt u op vele plekken geweldig uit eten. Lekkere biefstuk bij Loetje, pannenkoeken bij Kraantje
Lek of chique dineren bij sterrenrestaurant de
Bokkedoorns. En dit is nog maar een greep uit
het eetbare aanbod van Overveen.
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KINDEREN
Overveen is niet voor niks erg in trek bij Amsterdammers. Zij ruilen de drukte van de stad graag
in om hun kinderen op te laten groeien in de
prettige omgeving van Overveen. U vindt in dit
dorp meerdere kinderdagverblijven, 3 basisscholen, een middelbare school en op de grens
met Haarlem staat Hogeschool Inholland.
Verder zijn er voldoende speelgelegenheden,
sportverenigingen en heeft Overveen haar eigen
zwembad.
Kortom, wel de lusten maar niet de lasten van de grote stad!

FASE 2
Met het plan ‘De Brouwerskolk fase II’ start wederom een prachtig project op een unieke locatie aan de
rand van Overveen. In fase I zijn in het voormalige kantoor ‘Publieke Werken’ van de gemeente Bloemendaal
6 luxe woningen gerealiseerd met respect voor de historie van het pand en de omgeving. Fase II bestaat
uit de realisatie van 4 nieuwbouw woningen gelegen naast de herontwikkeling ‘Publieke Werken’. De
karakteristieke geveldetails en slanke gootconstructie in combinatie met de rijke beleving van een deels
verdiepte begane grondvloer en een prachtig hoog plafond, zorgen voor een unieke authentieke sfeer. En
dat op slechts 10 minuten fietsen van het centrum van Haarlem en het strand!

Luxe wonen op
een unieke locatie!
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DE WONINGEN

Luxe woningen
temidden van bos
en duinen
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WONING 1
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Woonlaag 1

Kaveloppervlak:

ca. 600m2

Woonoppervlakte (GO):

ca. 181m2

Begane grond:
plafondhoogte ca. 260cm, verdiepte deel ca. 320cm
Badkamers:

2

Slaapkamers:

5

Privé parkeerplaatsen:

2 (waaronder 1 carport)

Tuin:

Zeer ruime tuin
(west georiënteerd)

- 19 -

WONING 1

Woonlaag 2
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Woonlaag 3
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WONING 2

- 22 -

Woonlaag 1

Kaveloppervlak:

ca. 370m2

Woonoppervlakte (GO):

ca. 192m2

Begane grond:
plafondhoogte ca. 260cm, verdiepte deel ca. 320cm
Badkamers:

2

Slaapkamers:

5

Privé parkeerplaatsen:

2 (waaronder 1 carport)

Tuin:

Zeer ruime tuin
(west georiënteerd)
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WONING 2

Woonlaag 2
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Woonlaag 3
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WONING 3
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Woonlaag 1

Kaveloppervlak:

ca. 335m2

Woonoppervlakte (GO):

ca. 192m2

Begane grond:
plafondhoogte ca. 260cm, verdiepte deel ca. 320cm
Badkamers:

2

Slaapkamers:

5

Privé parkeerplaatsen:

2 (waaronder 1 carport)

Tuin:

Zeer ruime tuin
(west georiënteerd)
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WONING 3

Woonlaag 2
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Woonlaag 3
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WONING 4
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Woonlaag 1

Kaveloppervlak:

ca. 276m2

Woonoppervlakte (GO):

ca. 181m2

Begane grond:
plafondhoogte ca. 260cm, verdiepte deel ca. 320cm
Badkamers:

2

Slaapkamers:

5

Privé parkeerplaatsen:

2

Tuin:

Zeer ruime tuin
(west georiënteerd)
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WONING 4

Woonlaag 2
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Woonlaag 3
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WONINGBORG
Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in?
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s
van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na
oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.
Woningborg: geeft u meer zekerheid
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid, deskundigheid en eist Woningborg goed en
deugdelijk werk. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het
Bouwbesluit. Ook wordt de (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de
rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u?
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:
•

gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële
schadeloosstelling.

•

de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering.
Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil
herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

•

bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/)
aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het
modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming
evenwichtig vastgelegd.

•

wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de
eigendomsoverdracht!

Wat valt niet onder de Woningborg-garantie?
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk),
vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd
die van de garantie zijn uitgesloten.

Voorrang Woningborg-bepalingen
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in
de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
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DISCLAIMER
Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden
daarom met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, het schilderwerk
en dakbedekking kunnen hiervan afwijken en sommige artist impressions zijn voorzien van opties. Ook de
plattegronden in deze brochure kunnen opties bevatten, welke door de aannemer aangeboden worden.
De openbare ruimte is ter verbeelding ingericht. De plattegronden van alle in deze brochure opgenomen
woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze brochure maakt geen deel
uit van de contractstukken. Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar worden de contractstukken van de
woning verstrekt.
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VERKOOP
023 - 542 02 44
haarlem@mooijekindvleut.nl
www.mooijekindvleut.nl

ONTWI KKELING
info@pro6vastgoed.nl
www.pro6vastgoed.nl

info@kennemerhaeve.nl
www.kennemerhaeve.nl

info@brolan.nl
www.brolan.nl

AAN N EMER
info@geusbouw.nl
www.geusbouw.nl
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w w w . brouwe rskolk.nl
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