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Buitenveld wordt zo’n buurtje waar je eindeloos kunt genieten van rust, 
ruimte en een prachtige omgeving. Midden in Kernhem; de groene en 
waterrijke nieuwbouwwijk aan de rand van Ede. Wat een heerlijke plek om 
thuis te komen… en nooit meer weg te gaan. 

In Buitenveld verrijzen 14 tussenwoningen en 12 hoekwoningen waarvan 
sommige een aangebouwde garage hebben. De tuinen zijn royaal. Het 
zijn ideale gezinswoningen met minimaal drie slaapkamers, op fietsafstand 
van de stad, met de natuur altijd dichtbij. Wie wil hier nou niet wonen, 
opgroeien, leven én beleven?

WONEN IN BUITENVELD

www.woneninbuitenveld.nl
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EDE, FIJNE WOONPLAATS 
IN EEN PRACHTIGE 
OMGEVING

Buitenveld ligt in het noordwesten 
van de nieuwe wijk Kernhem, 
aan de rand van Ede. Volgens de 
Geluksatlas 2017 wonen hier de 
gelukkigste inwoners van Nederland. 
Dat heeft alles te maken met de 
prachtige omgeving en het feit dat 
deze stad profiteert van de voordelen 
van een grote stad, maar toch een 
fijne geborgenheid biedt.

Een stad met een dorps karakter
Ede heeft je veel te bieden. Naast 
het filmtheater CineMec en het 
Kröller-Müller Museum dat makkelijk 
met de auto te bereiken is, vinden 
er jaarlijks veel evenementen plaats. 
Volle bak genieten van de natuur doe 
je met de vele kilometers wandel-, 
fiets- en zandpaden in het park De 
Hoge Veluwe. In Ede heerst een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat 
waar veel gezonde en werkende 
mensen wonen. Geen wonder dus 
dat dit een gewilde vestigingsplaats is 
voor mensen die in Utrecht, Arnhem, 
Amersfoort of Amsterdam werken.

JE FIETST IN EEN 
PAAR MINUTEN 

NAAR HET CENTRUM 
VAN EDE!
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VANUIT KERNHEM ZIT 
JE OVERAL DICHTBIJ!

In Kernhem woon je aan de rand van Ede. Een kleurrijke 
nieuwbouwwijk met een grote variatie aan woningtypen: rijwoningen, 
hoekwoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande 
woningen. Hier woon je op een plek met veel groen en water in de 
buurt. Centraal gelegen en goed bereikbaar. 

Hoe de wijk is opgebouwd, nieuwsfeitjes en belangrijke informatie 
staat op de website van Kernhem: www.kernhem.ede.nl. Er staat 
onder andere informatie over de speelplekken in de wijk, de 
ecozone en hoe de openbare ruimte is ingericht. Ook staat er 
een overzicht met meest gestelde vragen over de wijk en waar alle 
voorzieningen zijn. 

Nieuwbouwwijk Kernhem in Ede bruist van de activiteit. Sommige 
delen zijn al gereed en bewoond, andere zijn volop in ontwikkeling; 
zoals Buitenveld. De wijk heeft nu al tal van voorzieningen. Zo 
heeft Winkelcentrum Parkweide al in 2015 haar deuren geopend. 
Daarnaast zijn er een medisch centrum, een kinderdagverblijf, drie 
basisscholen en een buitenschoolse opvang in de wijk. En natuurlijk 
ligt het centrum van Ede vlakbij. 
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BUITENVELD
IN VOGELVLUCHT

In Buitenveld woon je aan de rand van Ede. Het is een 
vriendelijk en rustig buurtje. Hier woon je op een plek 
met veel groen en water in de buurt. In Buitenveld 
komen 14 tussenwoningen en 12 hoekwoningen, 
waarvan sommige met garage. De woningen zijn 
verdeeld over 6 blokjes.

WONEN IN EEN WIJK 

MET VOLOP RUIMTE 

VOOR NATUUR. 

DAT IS BUITENVELD.
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ECOZONE

De natuur krijgt binnen Kernhem 
volop de ruimte. In het noorden 
van de wijk ligt de ecozone. In 
deze ecologische zone leven 
allerlei soorten planten en dieren. 
Kleine zoogdieren kunnen zich 
hier verplaatsen van de Veluwe 
naar de weilanden boven en naast 
Kernhem. Het eerste deel van 
de ecozone in de eerdere delen 
van Kernhem is al aangelegd, het 
ontwerp voor het tweede deel 
in Kernhem B-West is deels klaar 
en zal in fases worden aangelegd. 
In de wijk zijn de nog bestaande 
houtwallen ingepast in het ontwerp 
van de wijk, de houtwallen zijn een 
belangrijk onderdeel van het groen 
in de wijk. In Kernhem stroomt 

van oost naar west een watergang 
die uitkomt op een waterplas: de 
Slenk. De waterplas krijgt zoveel 
mogelijk natuurlijke en groene 
oevers t.b.v. de biodiversiteit. 
Ook in de straten en buurten 
speelt natuur een belangrijke rol. 
De straten in Kernhem hebben 
groene bermen, bomen en hagen 
rond de tuinen. Bij het ontwerpen 
van woningen en straten wordt 
rekening gehouden met dieren. 
Zo vormen gevelnestkastjes, 
dakoverstekken en hagen 
aantrekkelijke elementen voor de 
vogels en vleermuizen die in het 
gebied actief zijn.

SPEELPLEKKEN

In de wijk zijn tal van speelplekken voor 
verschillende leeftijden. Voor elke groep is 
er wat te kiezen. We hebben straatgerichte, 
buurtgerichte en wijkgerichte vormen van 
spelen. Iedere speelplek heeft een eigen sfeer 
en karakter, zo is er voor iedereen wat. 

Spelen in Buitenveld 
voor iedereen!
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DE SITUATIE

In Buitenveld verrijzen 14 tussenwoningen 
en 12 hoekwoningen waarvan sommige een 
aangebouwde garage hebben. De tuinen zijn 
royaal met een vrijstaande berging. Het zijn 
ideale gezinswoningen met minimaal drie 
slaapkamers, op loopafstand van de stad, met de 
natuur altijd dichtbij.

Bekijk hieronder welke woningtypes je waar kunt 
vinden. Alle plattegronden en specificaties kun 
je vinden op www.woneninbuitenveld.nl

Woningtype A - Hoekwoningen 

Woningtype B - Hoekwoningen

Woningtype C - Tussenwoningen

Woningtype D - Tussenwoningen

Welk woningtype heeft 
jouw voorkeur?
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Een heerlijke gezinswoning 
in een gezellig wijkje

WONINGTYPE A
HOEKWONING

Bouwnummers: 1, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 26

Verspreid over Buitenveld vind je dit type hoekwoning. 
Het zijn heerlijk ruime gezinshuizen, waarvan er vier een 
aangebouwde garage en eigen oprit hebben. Bijzonder zijn de 
drie hoekwoningen met gedraaide kap en een dakkapel. Hier 
vind je volop leefruimte in een wijkje waar je kinderen alle ruimte 
hebben om lekker buiten te spelen. 

1

4
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Beukmaat: 
5,7 m

Woonoppervlak: 
125 t/m 158 m2

Kaveloppervlak: 
153 t/m 285 m2

14

18

22

19

Bouwnummers: 1, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 26

Aan de voorzijde van de hoekwoning bevindt 
zich de keuken. Onder de trap zit een berging, 
waardoor er genoeg plek is om de boodschappen 
op te ruimen. De woonkamer grenst aan de 
achtertuin, die op het westen of oosten ligt. 
Door de grote ramen schijnt veel licht naar binnen. 
En is het lekker weer, dan zet je de deuren naar de 
tuin open.

Op de bovenverdieping vind je drie slaapkamers 
en een badkamer met douche, wastafel en toilet. 
Ga je de trap op, dan kom je in een grote, open 
ruimte terecht waar je een kantoor, hobbykamer 
of extra slaapplek kunt maken. Bouwnummer 18 
en 19 hebben een aangebouwde stenen berging. 
Bouwnummer 26 heeft een losstaande berging 
in de tuin. 

Je huis wordt opgeleverd met hagen aan zowel 
de voor- als achterzijde. De woningen op 
bouwnummer 1, 4, 22 en 23 hebben een eigen oprit 
met garage. Je bezoek parkeert voor de deur of op 
een openbare parkeerplaats in de buurt.

WONINGTYPE A
HOEKWONING
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WONINGTYPE B
HOEKWONING

Bouwnummers: 5, 8, 9, 13

Veel vierkante meters? Check. Groen uitzicht? 
Check. Een lekkere tuin op het westen met een 
aangebouwde stenen garage of berging? Check. 
Bij deze vier hoekwoningen weet je zeker dat je 
investeert in een lekker royaal gezinshuis voor 
de toekomst. 

Via de hal kom je binnen in de sfeervolle 
leefruimte. De keuken bevindt zich aan de 
voorzijde. Zet hier een lange tafel neer om 
eindeloos aan te borrelen, te eten, te kletsen of te 
werken. De zithoek grenst aan de achtertuin, die 
op het westen ligt. Door de grote ramen heb je 
een mooi uitzicht. En is het lekker weer, dan zet je 
de tuindeuren wagenwijd open.

De bovenverdieping bestaat uit drie slaapkamers, 
een separaat toilet en een badkamer met douche, 
bad en wastafel. Ga je de trap op, dan kom je in 
een grote, open ruimte terecht. Deze ruimte kun je 
bijvoorbeeld gebruiken als kantoor, hobbyruimte of 
extra slaapkamer.

Je huis wordt opgeleverd met hagen aan zowel de 
voor- als achterzijde. De woning op bouwnummer 
5 heeft een eigen oprit met garage. Krijg je 
vrienden op bezoek, dan kunnen zij hun auto kwijt 
op een parkeerplaats voor het huis of op één van 
de parkeerplaatsen in de buurt.
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Beukmaat: 
5,4 m

Woonoppervlak: 
128 t/m 137 m2

Kaveloppervlak: 
133 t/m 224 m2
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Op loopafstand van de stad, 
met de natuur altijd dichtbij

WONINGTYPE C
TUSSENWONING

Bouwnummers: 2, 3, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25

Ben jij op zoek naar de ideale gezinswoning in een gezellige 
buurt, waar je kinderen volop buiten kunnen spelen? Dan is deze 
tussenwoning van bijna 5 meter breed een echte aanrader. 
Kies je voor een tuin op het westen of op het oosten? Wat het 
ook wordt; hier kom je straks echt thuis. 2

3
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Beukmaat: 
4,8 m

Woonoppervlak: 
106 - 109 m2

Kaveloppervlak: 
108 t/m 130 m2

Bouwnummers: 2, 3, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25

Bij deze tussenwoning kom je via de hal binnen in 
de grote open woonkamer die aan de tuin grenst. 
Om de hoek vind je de open keuken die ruimte 
biedt voor een lekker lange tafel waaraan je 
eindeloos kunt borrelen, eten, werken of spelletjes 
spelen. De grote ramen zorgen voor een fijne 
lichtinval en op zomerse dagen zet je uiteraard de 
tuindeuren open. 

Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers en 
de badkamer met douche, wastafel en toilet. Ga je 
de trap op, dan kom je in een grote, open ruimte 
terecht. Jij bepaalt wat je hier mee gaat doen. 
Wordt het een hobbykamer, een werkkamer of een 
speelkamer voor de kinderen? Zelfs twee extra 
slaapkamers maken is mogelijk.

Je nieuwe thuis wordt opgeleverd met hagen aan 
zowel de voor- als achterzijde. In de achtertuin 
beschik je over een achterom en een berging. 
Je auto kun je parkeren op één van de 
parkeerplaatsen in de buurt. 

WONINGTYPE C
TUSSENWONING
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WONINGTYPE D
TUSSENWONING

Bouwnummers: 6, 7, 10, 11, 12

Ga je voor het eerst een huis kopen? Dan is deze 
tussenwoning echt iets voor jou. Met een eigen 
tuin, een fijne leefruimte en veel vierkante meters 
verdeeld over drie verdiepingen. Een mooiere 
woonstart kun je niet maken.

In deze tussenwoning voel je je meteen thuis. 
De keuken bevindt zich aan de straatkant en biedt 
volop plek voor een lange eettafel. De woonkamer 
aan de tuinzijde baadt in het licht dankzij de grote 
ramen. Op van die heerlijk warme dagen zet je de 
tuindeuren natuurlijk open. Achter in de tuin op het 
westen heb je een stenen berging. 

Op de bovenverdieping zijn twee grote slaapkamers, 
beide over de gehele breedte van je huis. De 
badkamer bestaat uit een toilet, douche en wastafel. 
Ga je de trap op, dan kom je in een grote, open 
ruimte terecht. Maak hier bijvoorbeeld een lekkere 
werk- of hobbykamer van of misschien op termijn… 
de kinderkamer. 

Je woning wordt opgeleverd met hagen aan zowel 
de voor- als achterzijde. Parkeren doe je in de 
parkeerkoffer achter het huis. Voor je bezoek is er 
voldoende gratis parkeerruimte in de buurt. 
De woning op bouwnummer 7 heeft als extra een 
fraaie dakkapel die vanaf de eerste verdieping 
doorloopt naar zolder. 

6

7

12
11

10

Beukmaat: 
4,2 m

Woonoppervlak: 
91 t/m 94 m2

Kaveloppervlak: 
89 t/m 101 m2
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Heeft Buitenveld je verleid en overweeg je om 
hier een huis te kopen? Dan heb je ondertussen 
vast een idee welk huis je het mooiste vindt. Op 
de website vind je alle woningplattegronden, 
zodat je je op je gemak kunt oriënteren. Kijk 
op www.woneninbuitenveld.nl. En heb je hulp 
nodig? Wij zijn er voor jou. Bij VanWonen doen 
we het samen!

OP WEG NAAR 
JOUW NIEUWE 
WONING
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1. De eerste kennismaking
Je maakt kennis met Buitenveld. Je bekijkt 
het plan op de website, hebt misschien al  
een voorkeur voor een woning en je schrijft  
je in als belangstellende. Vanaf nu houden  
we je regelmatig op de hoogte van wat er 
allemaal speelt.

2. Pre-sale
De woningen gaan in pre-sale. Je kunt nu 
aange ven naar welk woningtype je voorkeur 
uitgaat. Nu leg je die wens definitief vast. 
Ondertussen heb je natuurlijk al gekeken of 
je ook een hypotheek kunt krijgen voor jouw 
favoriete woning.

3. De toewijzing
De woningen worden toegewezen. Ben jij een 
van de gelukkigen? Dan nodigen we je uit voor 
het verkoopgesprek.

4. Het verkoopgesprek
In het verkoopgesprek bij de makelaar 
bespreek je je wensen, de opties die je 
graag wilt en daarna teken je de koop- en 
aannemings overeenkomst. Je hebt nu nog een 
week bedenktijd.

5. Naar de showroom
Een leuke tijd breekt aan. Je bezoekt 
showrooms van sanitair leveranciers en 
bekijkt de verschillende afbouwpakketten. 
Heb je je keuzes gemaakt, dan verloopt het 
offertetraject via de showroom en aannemer. 
Jij hoeft alleen maar te kiezen.

6. Naar de notaris
Is de omgevingsvergunning onherroepelijk, 
heeft Woningborg het plan geaccepteerd en 
is meer dan 70% van de woningen verkocht? 
Dan gaan de hypotheekstukken naar de 
notaris en maak je een afspraak voor de 
grondoverdracht en de hypotheekakte.

7. De eerste paal
De start bouw staat gepland voor het tweede 
kwartaal van 2022. De aannemer informeert je 
tijdens de bouw en houdt je op de hoogte van 
de vorderingen. Ook nodigt hij je uit om te 
komen kijken op de bouwplaats.

8. Veel woonplezier!
Je huis is klaar. Je krijgt de sleutel en je 
kunt verhuizen. We wensen je heel veel 
woonplezier in Buitenveld.

De start bouw staat gepland voor het tweede kwartaal van 2022, 
afhankelijk van een aantal factoren. Natuurlijk houden we je 
tijdens de bouw steeds op de hoogte van de vorderingen.

EEN INSPIRERENDE REIS

Bij VanWonen doen 
we het samen!
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WAAROM KIEZEN  
VOOR NIEUWBOUW?

Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht 
helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een 
nieuwbouwhuis heeft geen geschiedenis. Het doet niet 
denken aan de vorige bewoners.

Nieuw is energiezuiniger
Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden, 
computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld 
heeft in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. 
Zo heeft een nieuwbouwhuis van nu op z’n minst 
energielabel A en is daarmee al gauw 30% zuiniger dan 
een woning die pakweg 25 jaar geleden is gebouwd.

Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je 
geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. 
Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je in 
de eerste jaren vrijwel niet.

Nieuw is veiliger
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een 
professioneel rookalarm. En met het modernste, 
inbraakwerend hang- en sluitwerk. Je geniet van een 
veilige omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

Nieuw is voordeliger
Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal 
financiële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld 
geen overdrachtsbelasting te betalen en qua 
energiekosten ben je met een nieuw, duurzaam huis een 
stuk goedkoper uit.

Nieuw is stiller
Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust 
te komen. Even weg uit de drukte. Zeker in een 
nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de 
modernste isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets 
horen wat in een druk land als Nederland zeer weldadig 
kan zijn. De stilte.

Nieuw is persoonlijker
Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van de 
wereld. Je kiest jouw eigen badkamer, eigen keuken en 
als je een andere indeling wenst, kan dat meegenomen 
worden tijdens de bouw. Een oud huis wordt nooit 
helemaal van jezelf. Of in elk geval, duurt het jaren voor 
je dat bereikt. Je blijft breken en verbouwen om het 
precies op maat en smaak te krijgen. 

Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen 
duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken 
gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel 
energiezuiniger is, komt het in aanmerking voor het 
predicaat ‘groen’. En dat is goed voor het milieu én jouw 
portemonnee.

Nieuw is bloemrijker
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige 
omgeving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar 
bewoners en bezoekers zich welkom voelen. Want naast 
de ontwikkeling van huizen zijn we ook verantwoordelijk 
voor de inrichting van het gebied waarin ze staan. Zo 
komen we tot buurten met altijd voldoende perkjes 
en parken, met vijvers en speelplaatsen, met scholen, 
winkels en een goede ontsluiting.

Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. 
Maar oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. 
Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door 
een aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het 
jaar. Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook 
verder goed geïsoleerd.

MET EEN 
NIEUWBOUWHUIS 

HEB JE ALLE 
VRIJHEID VAN DE 

WERELD!
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Buitenveld is een project van 
vastgoedontwikkelaar VanWonen uit Zwolle en 
Van Campen Bouwgroep uit Zelhem.

Ontwikkelcombinatie Kernhem CV
P/A VanWonen
Postbus 756
8000 AT Zwolle

Disclaimer

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 

Aan de getoonde artist impressies, alsmede aan de getoonde 

situatieschets kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de exterieur 

impressies zijn soms enkele opties reeds ingetekend. Maten en 

kleuren zijn indicatief.

© 2021 - Deze brochure is informatief bedoeld en vormt geen 

onderdeel van de contractstukken. Aan deze brochure kunnen geen 

rechten ontleend worden.

WIL JE INSCHRIJVEN OF MEER INFORMATIE?
KIJK DAN OP

WONENINBUITENVELD.NL

Verkoop
Bolthof van den Top Makelaardij B.V.
Bezoekadres: Maanderweg 70, Ede
Makelaardij: 031 862 80 80
www.bolthofvandentop.nl
info@bolthofvandentop.nl

Realisatie
Van Campen Bouwgroep

VanWonen
Telefoon: 038 303 36 00
www.vanwonen.com
info@vanwonen.nl
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