
groen wonen in Alkmaar

Z in in . . .

... een nieuwe 
woning!

Special one-time edition



Heerlijk thuiskomen bij dit 
vriendelijk ogende gebouw met 
zijn opvallende vorm en kleur
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Op een rustige plek aan de rand 
van Alkmaar komt woongebouw 
De Goyer met 52 luxe apparte-
menten, variërend in grootte van 
54 m2 tot 151 m2 en een penthouse 
van 216 m2. Een mooi gebouw dat 
zich aanpast aan de omgeving. 
Van een hoger deel langs de ring 
via een geluidluw, groen gebied 
aftrappend naar drie woonlagen 
aan de Oude Hoeverweg, aanslui-
tend bij het bestaande buurtje. 
Ingebed in een nieuw groen parkje. 
De Goyer maakt de buurt af.
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Mooi uitzicht  

‘Doordat de garage langs de Oude Hoeverweg is 
leeggekomen, is er een plek ontstaan voor een 
ontwikkeling. Het is logisch om op deze plek een 
woongebouw neer te zetten. Dat is mooi voor de 
wijk: het biedt uitzicht op een mooi gebouw in een 
groen parkje en geeft meer reuring op straat door 
nieuwe bewoners.’ 

AppArtEmEntEn Voor sEniorEn En 

stArtErs 

Aan het woord is Erik Verbruggen van 
Vink Bouw, de ontwikkelaar van De 
Goyer. Hij is trots op het resultaat dat 
na gesprekken met de gemeente en 
bewoners uit de wijk is aangescherpt 
tot het huidige plan. Erik: ‘Het ontwerp 
volgt de omgeving en daardoor maakt 
het gebouw de stedenbouwkundige 
opzet van de wijk af. Het past zich 
aan de omgeving aan en is een goede 
overgang van de ring naar de wijk door 
de getrapte hoogtelijnen. 

Hoger aan de weg en lager naar de wijk 
toe. Een vriendelijk ogend gebouw. Ook 
bij het bouwen houden we rekening 
met de buurt: de fundering wordt van 
staal, zodat we niet hoeven te heien. 
Dat scheelt overlast en risico op scha-
de. We hebben ook heel goed gekeken 
voor wie we wilden bouwen. Door 
appartementen aan te bieden voor 
senioren, komen gezinswoningen vrij 
en ontstaat er doorstroming in de stad. 
Ook starters wilden we een kans geven, 
dus hebben we ook voor hen goede 
woningen ontworpen.’    

rondE hoEkEn En gElE bAkstEEn 

Architect Rob de Vries van DVUA (De 
Vries Urban Architecture) vindt het 
een bijzondere plek. ‘Hier komen veel 
wegen bij elkaar. De ringweg, de straat 
in de wijk, een oude waterloop richting 
Bergen en een belangrijke ecologische 
zone voor vleermuizen. Dit markante 
punt vraagt om een duidelijk herken-
baar gebouw. Dat maken we door de 
schaal die afloopt van zes bouwlagen 
naar drie bouwlagen. Ook de vorm en 
de kleur zijn opvallend. De gele bak-
steen sluit goed aan bij enkele andere 
gebouwen in de wijk met dezelfde 
kleur. Met de zon erop heeft het iets 
meditteraans. De ronde hoeken geven 
het gebouw een vriendelijke, uitnodi-
gende uitstraling. 

dE gOyEr, EEn AAn-
winst Voor dE buurt

De horizontale belijning zorgt voor sa-
menhang: de galerijen dus, de balkons 
die rondlopen en de betonnen rand in 
de gevel. Een knipoog naar de na-oor-
logse woningen in de omgeving. Zo 
landt het gebouw mooi in de wijk. We 
kiezen voor een harde gele baksteen, 
waar vuil makkelijk vanaf regent. Zo 
blijft het gebouw zijn zonnige sfeer 
behouden. De gevels aan de binnen-
tuin bekleden we met een goudkleurig 
metaal, dat de zon reflecteert. Dat 
heeft een warme uitstraling. De glazen 
balustrades worden bekleed met een 
print van een fragment van Zicht op 
Alkmaar, een schilderij van Van Ruys-
dael, die eerst De Goyer heette.’

Erik VErbruggEn

rob dE VriEs

scAn dE codE 
En bEkijk hEt 

intErViEw

scAn dE codE 
En bEkijk dE 

wEbsitE

‘Ik vind dat we een echt mooi, integraal ontwerp hebben. Een nieuwe 
plek voor verschillende mensen, dieren en planten. Een fijne impuls 
voor de wijk,’ aldus Erik.
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schetsontwerp 

De Goyer komt in een 
parkachtige omgeving 
met veel oud en nieuw 
groen en prettige wan-
delpaden. Landschapsar-
chitecte Marlies van 
Diest keek vooral in de 
omgeving naar wat er al 
is. Om met haar ontwerp 
hierbij aan te sluiten en 
het groen te versterken. 

Marlies: ‘Om een gebouw goed te laten 
landen in een omgeving, moet je niet 
alleen kijken naar de stenen. Je moet 
ook kijken hoe je het inpast in de om-
geving, in de natuur. We wilden meer 
natuurwaarde toevoegen. Door allerlei 
planten toe te voegen, die voor vogels 
en insecten interessant zijn, vergroten 
we de biodiversiteit van het gebied.’ 

VAn nAttE nAAr drogE 

lEEFgEbiEdEn

‘De Kromsloot loopt vanuit het buiten-
gebied de wijk in naar de voorzijde van 
De Goyer. Met ons plan spelen we in op 
dat stukje natuur dat de stad in komt. 
Planten en dieren houden van over-
gangen tussen gebieden. 

Het terrein biedt verschillende hoogtes 
en ook het parkeerdek en de balkons 
zijn onderdeel van het ontwerp. Zo 
creëren we verschillende milieus met 
overgangen van heel natte zones 
tot hoger gelegen, droge plekken. Er 
ontstaan nestel-, schuil- en voedsel-
plekken voor veel verschillende vogels, 
kleine dieren en insecten.’ 

‘Het wordt een 
gezellig, knus 
wijkparkje’

mArliEs VAn diEst

scAn dE codE 
En bEkijk hEt 

intErViEw

mooiE pArkAchtigE omgEVing

‘Voor mensen wordt het een fijn parkje 
met meer variatie in het groen, waar 
je even rustig kunt wandelen. Twee 
monumentale platanen blijven in ieder 
geval in het park, en verder voegen we 
meer gebiedseigen bomen toe voor 
vogels. De mus vindt het bijvoorbeeld 
heerlijk om in dichte beplanting met 
doorns beschutting te zoeken. 
De lindes in de straat blijven, even-
als de populieren aan de achterzijde. 
Waar mogelijk. Want de bomen worden 
allemaal onderzocht op kwaliteit en 
levensverwachting. Ook de speelplek 
naast het gebouw blijft gehandhaafd. 
Her en der komen nog wat waterele-
menten voor vogels. Het wordt een 
gezellig, knus wijkparkje, waar het 
goed toeven is.’  

dE gOyEr in 
hEt groEn
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De Goyer ligt lekker rustig en groen aan de 
rand van Alkmaar. Maar in minder dan 10 
minuten fiets je naar het gezellige, histori-
sche centrum. Spiegelende grachten met 
prachtige monumentale pandjes. Knusse 
stegen met boetiekjes en gezellige terras-
sen. De Grote Sint Laurenskerk met concer-
ten, musea met tentoonstellingen en heel 
veel winkels. Wist je dat Alkmaar een van 
de fijnste winkelsteden van Nederland is? 
haal je hart op. 

Hou je van fietsen? Vanuit De Goyer 
ben je in een paar minuten in de 
natuur. Een flinke fietstocht naar 
Bergen of naar de zee bij Egmond. 
Of gewoon lekker door de duinen 
struinen en op een terrasje aan 
de rand van de bossen neervallen.  
je kunt er wel iedere dag 
op uit. 

Je kunt ook de andere kant op, naar 
het Westerhout, het Alkmaarder Hout 
of Park Oosterhout. Heel veel groen, 
geweldige wandelpaden, het zwembad 
en een vlindertuin. Heerlijk om daar 
weer eens rond te wandelen en te 
genieten van de frisse lucht. Heb je een 
bootje, dan ken je de vele vaarwegen 
rondom Alkmaar vast wel. lekker 
uitwaaien!

hEt cEntrum 
hEEl dichtbij

natuurpark 
Egmonderhout

theater
de Vest

z
5 min. 

z
9 min. 

z
15 min. 

park 
oosterhout

Alkmaarder 
hout

z
5 min. 

ns station
Alkmaar

z
9 min. 

Filmhuis
Alkmaar

z
8 min. 

z
10 min. 

binnen-
stad
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dE gOyEr ligt 
op EEn lEVEn-
dig punt in EEn 
rustigE wijk
wArmE uitstrAling

‘Ik ben geboren en getogen Alkmaar-
der en ik ben heel enthousiast over 
dit plan’, zegt Romy van de Leygraaf, 
LEYGRAAF Makelaars. ‘Het lijkt 
mij heerlijk om hier te wonen. Zo’n 
prachtig gebouw met die bijzondere 
architectuur. En ook heel vriendelijk. 
Door de ronde vormen en de gele kleur 
heeft het een heel warme uitstraling. 
Dat is fijn thuiskomen.’

uniEkE kAns  

‘Wat ik ook mooi vind, is dat we 
Alkmaarders een unieke kans bieden 
om nabij het centrum van Alkmaar te 
wonen op een levendig punt in een 
rustige, groene wijk. En toch dicht bij 
de binnenstad, met zijn gezelligheid 
en drukte. In De Goyer woon je in een 
groene oase dicht bij uitvalswegen 
en je hebt allerlei voorzieningen in de 
buurt, zoals winkels, sportplekken, 
theater, bioscoop, scholen en zorg. 

De Goyer is ook dicht bij de duinen. Je 
kunt hier fantastische fiets- en wandel-
tochten maken. Perfect, dus.’ 

jEu-dE-boulEn mEt dE burEn

‘De binnentuin is ook heel fijn voor 
bewoners. Je kunt buiten zitten, maar 
hoeft niet wekelijks onkruid te wieden. 
Geweldig, toch? Het wordt een heel 
levendige tuin, met veel gras en zon- 
en schaduwplekken en zitjes. Je kunt 
elkaar daar echt tegenkomen. Even een 
praatje maken, samen een kopje koffie 
drinken. Er komt zelfs een jeu-de-bou-
les-baan! En de huisartsenpost is een 
goede toevoeging voor de buurt.’

| 13

scAn dE codE 
En bEkijk hEt 

intErViEw

scAn dE codE En bEkijk 
hEt intErViEw mEt dE 

huisArtsEn

romy VAn dE lEygrAAF

Een aanwinst voor de 
buurt, de huisartsenpost 
krijgt een nieuw thuis in 
De Goyer



Gezellig samen jeu-de-
boulen met de buren in 
de zonnige binnentuin 
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pEnthousE
Schaal: 1:100 

Woonoppervlakte: 216 m2

Buitenruimte: 46 m2

Slaapkamers: 3
Badkamers: 2
Twee parkeerplaatsen in de onder-
liggende parkeergarage

typE p

bouwnr. 52

4530 4550

7090
2990

6740

9840

4730 11500

In dit riante penthouse van 216 m2 
met een zonnig dakterras én balkon 
heb je de ruimte! 
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AppArtEmEnt
Schaal: 1:100

Woonoppervlakte: van 54 tot 58 m2

Buitenruimte: van 5 tot 9 m2

Slaapkamers: 1 

Optie voor eigen parkeerplaats in de 
onderliggende parkeergarage.

typE A Maak je eigen thuis in 
deze perfecte woning 
dicht bij de binnenstad 

bouwnr. 20
(Bouwnr. 33, 43, 07 zijn vergelijkbare 
appartementen)

bouwnr. 21
(Bouwnr. 08, 09, 10, 11, 22, 23, 24, 34, 
35, 36, 37, 44, 45, 46, 47 zijn vergelijk-
bare appartementen)

6270 5140

2690 2960

4600 5450
1590

3290

2340
3400



|  | 20 21

typE b
AppArtEmEnt
Schaal: 1:100

Woonoppervlakte: van 72 tot 109  m2

Buitenruimte: 8 m2

Slaapkamers: 1 tot 2
Eigen parkeerplaats in de onder-
liggende parkeergarage

Prachtig wonen, 
met de lift om de 
hoek 

bouwnr. 12
(Bouwnr. 25, 38, 48 zijn vergelijkbare 
appartementen)

bouwnr. 13
(Bouwnr. 26, 39, 49 zijn vergelijkbare 
appartementen)

3740

4740

4740

3190

3190

5490
9840

7560

4960

4970
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AppArtEmEnt
Schaal: 1:100

Woonoppervlakte: van 122 tot 151 m2

Buitenruimte: van 20 tot 46 m2

Slaapkamers: van 2 tot 3 
Eigen parkeerplaats in de onderlig-
gende parkeergarage

typE c Ontspannen op het 
zonnige terras dat over 
de gehele breedte van 
de woning ligt

bouwnr. 15
(Bouwnr. 02, 28, 41, 51 zijn vergelijk-
bare appartementen)

bouwnr. 14
(Bouwnr. 01, 27, 40, 50 zijn vergelijk-
bare appartementen)

3020

10800 9970

2920 2790 2220 2690

6290

6290

6380

6380
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typE d
AppArtEmEnt
Schaal: 1:100

Woonoppervlakte: van 123 tot 147 m2

Buitenruimte: van 12 tot 21 m2

Slaapkamers: van 2 tot 3 
Eigen parkeerplaats in de onder-
liggende parkeergarage

Vanuit de woonkamer 
geniet je van het mooie 
uitzicht over de park-
achtige omgeving

bouwnr. 17
(Bouwnr. 04, 30 zijn vergelijkbare 
appartementen)

bouwnr. 19
(Bouwnr. 06, 32 zijn vergelijkbare 
appartementen)

2570 2570 29003390

5540

5540

2590

2590

8540

8540

12010 7240

4880
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De kosten van het pakket dat je kiest, 
kun je meefinancieren met je hypo-
theek. En als je je keuze hebt gemaakt, 
hoef je alleen nog maar te wachten tot 
je de sleutel krijgt. Wij brengen alles op 
orde, jij hoeft alleen maar je meubels 
erin te zetten. Bovendien heb je Wo-
ningborg-garantie op alle onderdelen 
van het pakket. Echt ontzorgen, dus. 

modErn & dEsign

Minimalistisch. Strakke lijnen. Zwarte 
tegelvloeren, zwarte keuken. Goudac-
centen. Hier vind je materialen als leer, 
hout, rvs en hoogglans lak.

industriEEl & VintAgE

Mix van versleten look met stoer. Ro-
buuste materialen als staal, geborsteld 
hout en leer in combinatie met materi-
alen van toen: bamboe, rotan. Kleuren: 
zwart, cognac. 

wAt is stArt smArt?

Met Start Smart van Vink Bouw bieden 
we je vijf woonwerelden aan. Vijf interi-
eurstijlen, waarmee je je eigen woning 
kunt inrichten. Waar voel je je thuis? 
Welke kleur spreekt je aan? Waar vind 
jij dat een keuken aan moet voldoen? 
Hou je van chromen elementen of van 
hout? Van strak en modern of van veel 
planten en kleden en kussens? Alle 
stijlen bevinden zich in één showroom. 
Je haalt er inspiratie op en wij helpen 
je bij de samenstelling van je woningin-

richting. Waarbij je natuurlijk gewoon 
kunt combineren uit verschillende 
stijlen. Want dat is de trend: alles mag. 

stArt smArt Voor Elk budgEt

Omdat we je echt willen ontzorgen, 
bieden we je niet alleen diverse stijlen 
aan, maar ook mogelijkheden binnen 
verschillende budgetten. Bij de pakket-
ten krijg je advies van onze woonadvi-
seur over kleuren en vormen, over wat 
goed bij elkaar past en wat je op een 
gegeven moment gaat storen. 

scAndinAVisch & nAtuurlijk

Scandinavisch is vooral veel lichte, koe-
le kleuren, zoals lichtblauw, wittinten, 
lichtblauw, in combinatie met warme 
houttinten en natuurlijke materialen 
als rotan en riet.  

lAndElijk & stijlVol

Bij landelijk denk je aan natuurlijke 
materialen zoals hout, riet en stof-
fen. Je vindt hier veel zacht textiel op 
vloeren, banken en aan de wand. In 
natuurtinten met af en toe een hippe 
kleur als accent. 

pErsoonlijk & tijdloos 

Een ontspannen woonwereld, ingericht 
met meubels, kleuren en stoffen van 
het merk Riviera Maison. Laat je inspi-
reren door tijdloze meubelen en kies 
wat jij comfortabel vindt. 

Heb je wel eens een woning ingericht? Winkel in, 
winkel uit, showroom in, showroom uit, en dan nog 
al die plaatjes op Pinterest. En hoe staat het eigen-
lijk bij elkaar? Past die kleur van de vloer wel bij de 
meubels die je hebt gekocht? Een tijdrovend en vaak 
lastig gebeuren, als het je vak niet is. Met onze Start 
Smart-pakketten nemen wij die zorgen bij je weg.

‘Ik vind het superleuk om met mensen door de 
showroom te lopen en te zien hoe ze reageren op al-
les wat ze zien. Om te bespreken welke keuken past 
bij hun leven, welke kleuren passen bij het gebruik 
van een ruimte. Ze te laten zien welke materialen 
er allemaal zijn. En samen te achterhalen wat hun 
smaak en stijl is. Mijn belangrijkste doel is dat men-
sen heel erg blij worden van hun eigen keuzes.’ 

Rixt-Marije Neerings, woonadviseur 

mEt stArt 
smArt mAkEn 
wE hEt jE Zo 
mAkkElijk 
mogElijk! 

AllE VoordElEn 
op EEn rij
— je kunt direct in je huis 
— eerlijke prijs
— one stop shop
— complete, kosteloze 

begeleiding door 
woonadviseur

— garantie Woningborg
— één aanspreekpunt 

voor je hele woning
— financiering van 

je wensen in de 
hypotheek 

scAn dE codE 
En bEkijk hEt 

intErViEw
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Vanuit de woningen heb je 
geweldig uitzicht over het 
mooie, groene parkje
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modErnE instAllAtiEs, 
comFortAbEl wonEn

De Goyer biedt 52 luxe 
appartementen, varië-
rend in grootte van 54 m2

tot 151 m2  en een pen-
thouse van 216 m2. De 
appartementen zijn gas-
loos en zijn uitgerust met 
moderne installaties. 

De hoogwaardige afwerking zorgt voor 
comfortabel én duurzaam wonen. De 
meerwaarde van nieuwbouw is dat 
de woningen zeer duurzaam worden 
gebouwd en voldoen aan de hoge eisen 
die de overheid stelt voor nieuwbouw-
woningen. Denk aan hoogwaardige 
isolatie van de woning, en moderne 
verwarmings- en ventilatie-installaties. 

De woningen in De Goyer zijn uitgerust 
met duurzame installaties. Er komt 
een collectief WKO-systeem (warm-
te-koudeopslag) en alle woningen 

hebben een individuele warmtepomp. 
Voor de warmtepomp ontvang je een 
gebruikersovereenkomst van Eteck, de 
leverancier van duurzame energie. De 
installaties worden aangeboden met 
een leasecontract: je betaalt een maan-
delijks bedrag voor onderhoud en hebt 
er verder geen omkijken naar. Op het 
hoogste dak liggen zonnepanelen die 
energie opwekken voor algemeen ge-
bruik in het gebouw, denk bijvoorbeeld 
aan de lift en verlichting. Je woning is 
vergelijkbaar met energielabel A++ in 
de bestaande bouw.

bEgElEiding
op mAAt

silViA duiVEnVoordE 

‘De animo is groot’, weet Silvia, van LEYGRAAF makelaars. ‘We zien dat veel 
geïnteresseerde mensen uit de omliggende wijken komen. Dat komt onder 
andere omdat het een fijne woonplek is, dicht bij de binnenstad in een rustige 
omgeving. Nadat de woningen zijn toegewezen, nodigen wij de kandidaten uit 
voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek geven wij verdere toelichting over 
het appartement, het vervolgproces, beantwoorden we de eerste vragen en 
ontvangen de kandidaten de beschikbare verkoopdocumentatie. Het aanschaf-
fen van een woning is één van de belangrijkste beslissingen in het leven. Dus 
wij begeleiden hen graag op maat. Zodat ze met een tevreden gevoel aan deze 
nieuwe stap in hun wooncarrière kunnen beginnen.’

scAn dE codE 
En bEkijk hEt 

intErViEw

Met een tevreden gevoel 
aan een nieuwe stap in je 
wooncarrière beginnen



t. 072-511 43 18
goyer@leygraafmakelaars.nl

wOnEnindEgOyEr.nl

Zin in !


