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Boerderijwoning met donker metselwerk 
Bouwnummers: 3, 4, 9, 10
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WAAR OOIT DE 

MELKFABRIEK STOND, 

BOUWEN WE NU 

10 GASLOZE WONINGEN

LIGGING
IN HET 
DORP

BUREN 
AAN HET 
WOORD

Ik kijk er naar uit om straks 

nieuwe buren te krijgen.
“

”

Medewerkers van melkfabriek  

Ons Belang bij de melkwagen.

Reeds gerealiseerde woningen.

BUURVROUW LAURA STEGEMAN

“Ons Belang is een rustige, gezellige buurt waar veel  

jonge mensen wonen. Buurtgenoten laten elkaar vrij  

en gaan op een leuke, sociale manier met elkaar om.  

Mensen zijn altijd bereid elkaar te helpen. Je kunt hier  

op elkaar vertrouwen. Ik woon hier super en kijk er  

naar uit om straks nieuwe buren te krijgen.”

Lekker rustig, verkeersluw en 
op fietsafstand van het centrum.

Erfgenote van het eerste uur is Laura Stegeman.  

Zij woont in één van de reeds gerealiseerde eengezins 

nieuwbouwwoningen in Ons Belang.

Bekijk de interviews  

met de buren op 

www.onsbelangstaphorst.nlWas de melktank in Nederland al lang een begrip, in Staphorst, 

bij melkfabriek Ons Belang, was eind jaren ’90 de melkbus 

nog in gebruik. Op 31 oktober 1998 stond ‘de leste busse an 

de diek’. Niet lang daarna sloot de melkfabriek voor het laatst 

haar poort. Bijna 20 jaar later herinnert alleen het gerenoveer-

de coöperatiegebouw nog aan het zuivelrijke verleden van  

dit deel van Staphorst. Daaromheen is deze plek veranderd in 

een eigentijdse nieuwbouwlocatie. 

Het nieuwe erf Ons Belang wordt al bewoond, want er zijn  

al een aantal woningen opgeleverd. De 10 comfortabele 

twee-onder-één-kapwoningen worden daar nog aan toege-

voegd. De 8 boerderijwoningen en 2 schuurwoningen zijn vol-

ledig gasloos en voorzien van vloerverwarming op de begane 

grond en eerste verdieping. Dit zorgt voor meer hedendaags 

comfort. Iets voor jou?

Lees het interview met buurman Klaas Dons op pagina 26.

DE GESCHIEDENIS 
VAN ONS BELANG

De leste busse
an de diek.

“
”Bron: Historische Vereniging Staphorst
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ARCHITECT AAN 
HET WOORD
“De opdracht was om op de historische plek in Staphorst  

10 woningen te bouwen die aansluiten bij het karakteristieke  

van de streek en de lokale architectuur. Uitgangspunt voor ons  

ontwerp waren de oude boerderijwoningen aan De Streek.  

Op basis daarvan hebben we 8 boerderijwoningen en 2 schuur- 

woningen ontworpen die volop ruimte bieden voor mensen  

in verschillende levensfasen.”

“Beide woningtypes passen perfect bij de uitstraling van Staphorst  

en worden gekenmerkt door een ruime kavelgrootte. De boerderij-

woning heeft de authentieke raampartijen, laaghangende goten 

en een zogenaamde wolfseind kapvorm aan de voorkant.  

De achterzijde van de boerderij heeft een wat soberder uitstraling. 

De schuurwoning heeft een meer ingetogen karakter en is van 

binnen net zo ruim en biedt - net zoals de boerderijwoning - 

mogelijkheden voor een flexibele indeling. Denk hierbij aan een extra 

slaapkamer in combinatie met een badkamer op de begane grond.”

- Arnoud Olie

B+O Architecten, Meppel

Beide woningtypes passen

perfect bij de uitstraling 

van Staphorst.

“

”

- De 10 nieuwe woningen gaan straks    
  helemaal op in de bestaande omgeving.

- 8 boerderijwoningen

- 2 schuurwoningen

De Gemeenteweg in Staphorst loopt dwars door het dorp. 

Aan weerszijden van deze weg bevinden zich de karakteristieke 

stegen met de traditionele lintbebouwing waar Staphorst om bekend  

staat. Aan een van die stegen, ter hoogte van Gemeenteweg 299,  

worden de 10 twee-onder-één-kapwoningen gerealiseerd.

HIER 
GAAN WIJ 
BOUWEN

Reeds gerealiseerde woningen 

aan de Gemeenteweg met verwijzing 

naar de melkfabriek Ons Belang.

N

8



10 TWEE-
ONDER-EEN-
KAPWONINGEN
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Op het nieuwe erf Ons Belang is plaats voor 2 type woningen: 8 boerderijwoningen 

en 2 schuurwoningen. De boerderijwoningen bestaan uit twee varianten: 4 wonin-

gen met donker metselwerk en 4 woningen met licht metselwerk. Dit type heeft 

een klassieke voordeur met ruimte voor een traditionele Staphorster levensboom 

en luiken voor de ramen. De schuurwoning heeft een mooie, traditionele kap met 

laaghangende goten. Beide woningen zijn ruim opgezet, hebben dezelfde indeling 

en een bruto inhoud van 650 m3. De kavelgrootte varieert van ca. 318 tot 499 m2.

8 BOERDERIJ- 
EN 2 SCHUUR-
WONINGEN

10

De woningen worden ontwikkeld en gebouwd door Van der Steeg Ontwikkelen & 

Bouwen. Het 100 jaar oude bouwbedrijf uit Genemuiden heeft veel ervaring met 

nieuwbouwprojecten in dorpen zoals Staphorst. Een van de succesfactoren van 

Van der Steeg is een persoonlijke benadering, zowel naar medewerkers als naar 

klanten. Zo draagt directeur Ben van der Steeg elke opgeleverde woning per-

soonlijk over aan de nieuwe eigenaar.   

+ 100 jaar ervaring

+ Persoonlijke benadering

+ Vakmanschap en kwaliteit

- 100 jaar Van der Steeg: 
de kracht van een familiebedrijf

Het familiebedrijf Van Der Steeg  

Ontwikkelen & Bouwen uit 

Genemuiden ontwikkelt en bouwt 

de 10 nieuwbouwwoningen.

Schuurwoning 
Bouwnummers: 7, 8
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DIT WORDT
JE WONING

MAAK VAN JE DROOMWONING WERKELIJKHEID

Een grote kavel, een ruime woning en nog veel meer extra’s. Zoals de grote raampartijen in de keuken  

met uitzicht op de steeg. In de woonkamer heb je heerlijk grote verdiepingshoge ramen en een open-

slaande deur naar de tuin. Heerlijk toch? En dat is nog niet alles. Ga maar mee naar boven. Daar bevinden 

zich de badkamer en 4 slaapkamers. De ouderslaapkamer is wel heel royaal. Met een vlizotrap bereik je 

de zolder, waar je de nodige opbergruimte hebt. Op pagina 29 lees je over de opties om de begane grond  

of eerste verdieping anders in te delen. Laat je dromen uitkomen! 

IMPRESSIE STANDAARD WONING



BEGANE
GROND
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De woningen zijn enorm  

comfortabel. Alles is nieuw  

en perfect geïsoleerd. Je hebt 

voorlopig geen omkijken 

naar onderhoud.

“

”
- Plattegrond

Getekend: bouwnummers: 2, 4, 5, 8, 10 Getekend: bouwnummers:  1, 3, 6, 7, 9

- Ingrid Slot-Poortman
Poortman Makelaars

Lees het hele interview 

met Ingrid op blz. 28

Alle ruimte voor 
een gezellige
zithoek.

Extra slaapkamer 
en badkamer 
op begane grond
(optioneel, 
zie pag. 29).

Royale entree.

Deur naar de tuin.

Grote raam-
partijen, veel 
lichtinval.

Grote raam-
partijen, veel 
lichtinval.

Veel bergruimte.

Plek voor een keuken in hoekopstelling 

met uitzicht op de steeg.

Deur naar de tuin.



EERSTE
VERDIEPING
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Getekend: bouwnummers: 2, 4, 5, 8, 10 Getekend: bouwnummers:  1, 3, 6, 7, 9

Royale ouderslaapkamer

over volle breedte.

4 slaapkamers
op de 1e verdieping.

Van 1 naar 2
slaapkamers
(optioneel, 
zie pag. 29).

Optioneel is een grotere  

badkamer mogelijk, zie pag. 29.

Er is voor iedereen

een fijne plek 

in het huis.

“

”
- Plattegrond

Badkamer met douchehoek, 

toilet en wastafel. 



TWEEDE
VERDIEPING Voldoende ruimte

om je spullen op

te bergen.

“

”

1918

Getekend: bouwnummers: 2, 4, 5, 8, 10 Getekend: bouwnummers:  1, 3, 6, 7, 9

- Plattegrond

Fijne opbergruimte.

Optioneel: 
zonnepanelen 
op het dak.
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WWW.BOER-STAPHORST.NL

Nog even en je kunt lekker genieten  

van je comfortabele nieuwbouwwoning. 

TIP: Om de woning straks helemaal 

naar jouw smaak in te richten, kun je  

nu alvast inspiratie opdoen bij woon-

winkel Boer in Staphorst. 

SPICED
HONEY

kleur van het 
     jaar 2019

geometrische 
wanddecoratie

met verschillende 
functies



ERVAAR DE NIEUWE WARMTE

Het verwarmen van een nieuwbouwwoning gaat anders 

dan je gewend bent. In je nieuwe huis heb je straks niet meer 

te maken met een cv-ketel en radiatoren. Alle woningen in 

Ons Belang worden voorzien van een gasloze water-water 

warmtepomp met bodemlus in combinatie met vloerverwar-

ming op de begane grond en eerste verdieping. Deze warmte-

pomp zal je woning ‘s winters comfortabel verwarmen en in  

de zomer aangenaam koel houden.

HOE WERKT HET?

Met de warmtepomp wordt warmte aan de grond onttrokken 

en aan het water van de vloerverwarming afgegeven. Om deze 

warmte te kunnen leveren, is je warmtepomp aangesloten 

op één of meerdere bodemwisselaars die zich in de bodem 

onder je woning bevinden. In de bodem bevindt zich ook een 

bodemlus. Door deze lus wordt voortdurend water gepompt. 

Het water neemt in de winter warmte op uit de bodem om  

in de zomer warmte aan de bodem af te geven. De warmte-

pomp gebruikt de warmte om zowel de woning als het tapwater  

te verwarmen.

GOED VOOR HET MILIEU, 
GOED VOOR JE PORTEMONNEE

Behalve voor een aangenaam klimaat in je woning is  

de warmtepomp ook goed voor een besparing van meer dan 

70% op CO2-uitstoot ten opzichte van een gemiddelde woning. 

Zo lever je ook een belangrijke bijdrage aan het milieu zonder 

concessies te doen aan je wooncomfort. Samen met de isole-

rende maatregelen in je woning en de optionele zonnepanelen 

op het dak levert de warmtepomp jaarlijks een flinke besparing 

op de energiekosten op.

+ Klaar voor de toekomst

+ Comfortabel wonen

+ Verwarmen en koelen 

2322

ENERGIE
ZUINIG  
WONEN 
IN JE GASLOZE WONING

Duurzaam en comfortabel 

wonen in Staphorst.
“

”
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Boerderijwoning met licht metselwerk 
Bouwnummers: 1, 2, 5, 6



Met een nieuwbouwwoning  

ben je financieel voorbereid 

op de toekomst.

“

”
Ook in Staphorst is er krapte op de woningmarkt.  

Met een nieuwbouwwoning in Ons Belang ben  

je beter voorbereid op de toekomst. DIt zijn de 

financiële voordelen van een nieuwbouwwoning:

SLIM 
INVESTEREN
IN DE 
TOEKOMST

- Karl Mussche

Rabobank, Staphorst

2726

Je hebt hier veel privacy 
en bent op fietsafstand 
van het centrum.

“

”

“Voordat ik deze woning heb gekocht, heb ik ook naar een volledig ingericht 

appartement gekeken. Uiteindelijk heb ik bewust voor deze nieuwbouwwoning 

gekozen, omdat ik het belangrijk vind om alles naar eigen smaak in te richten. 

Je hebt hier veel privacy en woont op fietsafstand van de dorpskern. 

Ik verwacht dat ik hier een leuke tijd tegemoet ga.” 

Klaas Dons is IT-ondernemer en geboren en getogen in Staphorst. Hij woont 

sinds kort in een nieuwbouwwoning in Ons Belang aan de Gemeenteweg. 

Jouw nieuwe buurman stelt zich alvast aan je voor.

- Klaas Dons

Buurtbewoner, Gemeenteweg

BUREN AAN 
HET WOORD

De Rabobank Staphorst heeft veel ervaring 

met het begeleiden van kopers van nieuw-

bouwwoningen. Uiteraard kun je ook je 

eigen financieel adviseur raadplegen.

Lees het interview met buurvrouw 

Laura Stegeman op pagina 7.

+ Duurzaam en gasloos 
bouwen betekent voorbereid 
zijn op de toekomst

+ Duurzaam bouwen
Bij een nieuwbouwwoning is er meer financierings-

ruimte door de duurzamere bouw en wordt de 

woning daardoor meer toekomstgericht.

+ Lage rente
De rente is historisch laag en dat zorgt voor lage maandlasten.  

Toch is het belangrijk dat je bij het afsluiten van je hypotheek geen 

overhaaste beslissingen neemt. De hypotheekadviseur helpt je hierbij.

Bekijk de interviews  

met de buren op 

www.onsbelangstaphorst.nl
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Flexibel, energiezuinig  
en levensloopbestendig.

“
”

MAKELAAR 
AAN HET 
WOORD

“Het mooie aan deze nieuwbouwwoningen is dat je  

veel wooncomfort hebt en je alles naar eigen smaak 

kan inrichten. Je kunt er bijna gelijk intrekken. Er zal  

nog wel een vloer gelegd en misschien nog een muur 

behangen moeten worden, maar je hoeft niet zelf te 

klussen. En voorlopig hoef je je al helemaal niet druk 

te maken over het onderhoud aan de woning. Dat is er 

bijna niet, omdat er gebruik is gemaakt van duurzame 

materialen. Ook op je energierekening zie je straks terug 

dat je in een nieuwbouwwoning woont. Je hebt een 

huis dat aan alle wensen, die je van een nieuwbouw-

woning verwacht, voldoet.”

- Ingrid Slot-Poortman, Martine Kuijer 

en Kristine Boldewijn Poortman Makelaars, Staphorst

+ De eerste jaren nauwelijks 
onderhoudskosten

+ Alles is nieuw

+ Veel wooncomfort

- Optietekeningen

Wil je de twee-onder-één-kapwoning nét wat anders indelen? Dat kan! Zo kun je een gedeelte van de berging bij de 

woonkamer aan laten trekken voor een extra grote woonkamer over de volle breedte van de woning. Of ben je op zoek 

naar een levensloopbestendige woning? Ook dat kan, want optioneel is het mogelijk om op de plek van de berging op 

de begane grond een badkamer en slaapkamer te laten maken. Dan heb je een volledig woonprogramma op de begane 

grond. Ook op de eerste verdieping zijn er een aantal opties mogelijk. Zo kun je de badkamer vergroten. Een van  

de slaapkamers vervalt dan, maar de ouderslaapkamer is weer op te splitsen in twee slaapkamers. Meer weten over  

de opties? Vraag de makelaar naar de mogelijkheden.

EEN WONING WAARMEE JE ALLE KANTEN UIT KUNT

Slaapkamer samenvoegen
met badkamer en ruimte voor 
een extra berging.

Met deze opties wordt het echt

helemaal jouw thuis

29

DE VOORDELEN:

28

Berging samenvoegen 
met woonkamer. Slaap- en badkamer 

op de begane grond.

Vergrote woonkamer (begane grond)

Vergrote badkamer (eerste verdieping)

Levensloopbestendig
(hele programma op de begane grond)

Opsplitsen ouderslaapkamer (eerste verdieping)

Extra slaapkamer door 
opsplitsen ouderslaapkamer.
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JOUW
WONING
JOUW WENSEN

,
IMPRESSIE VERGROTE WOONKAMER
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ONTWIKKELING EN REALISATIE: VERKOOP EN INFORMATIE:

Bergerslag 1A

7951 DR Staphorst

T: 0522-464040

E: poortman@bix.nl

www.vandersteeg.nl

DISCLAIMER
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven perspectiefafbeeldingen en platte-
gronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze brochure is niet bedoeld als contractstuk. Bij aankoop 
van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst.


