
De Eydenberghof
Westzaan   

5 Dorpsvilla’s 

Vorstelijk wonen
is een rijk bezit



Vorstelijk wonen in de
Heerlyckheid Westzaan

Aan het dorpslint van het pittoreske en landelijke 
Westzaan verrijzen binnenkort een vijftal karakte-
ristiek vormgegeven dorpsvilla’s. Op ruime kavels, 
grenzend aan het uitgestrekte veenweideland-
schap met een grote diversiteit aan flora en fauna. 
De royale achtertuinen liggen op het zuiden of op 
het westen. De vijf woningen worden in een hofje 
gebouwd, met een gezamenlijke parkeerplaats op 
het binnenterrein, ook kan bij de meeste woningen 
een auto op het eigen erf gezet worden. De achter-
gelegen speelweide wordt eveneens eigendom van 
de hofeigenaren samen. Landelijke ligging en een 
schat aan vrije ruimte met directe toegang tot het 
buitengebied, op nog geen kwartier rijden van Am-
sterdam...

De Eydenberg Hof: Vorstelijk wonen is een rijk bezit!
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Westzaan
In de late middeleeuwen noemde men Westzaan 
al een heerlyckheid. Dat is het nog steeds! De J.J. 
Allanstraat vormt de overgang van het beschermde 
Westzaanse dorpsgezicht naar de vooral bij wande-
laars en fietsers populaire lintbebouwing, die he-
lemaal doorloopt tot aan het Noordzeekanaal. Dat 
Westzaan een belangrijke bestuurlijke rol speelt in 
de Zaanse geschiedenis wordt geïllustreerd door 
het Rijksmonumentale erfgoed, waaronder ‘t Reght 
Huys. Dit in 1776 door de Amsterdamse architect 
Creutz ontworpen gebouw werd tot aan de samen-
smelting met de gemeente Zaanstad, zo’n 200 jaar 
later, gebruikt als raadhuis.

Dat eeuwenlang de gegoede burgerij hier domicilie 
koos, blijkt uit de grote concentratie aan Rijksmonu-
menten aan de J.J. Allanstraat en Kerkbuurt. Van rijk 
geornamenteerd tot imposante pilasters en zijbeu-
ken. Met een gemeenschappelijke factor: naar goed 
Zaans gebruik volledig in hout opgetrokken. Ruim 
voldoende inspiratie aanwezig dus voor het monu-
ment van de toekomst: De Eydenberg Hof !

Eydenberghof 
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De omgeving
De Rijkssnelweg A8 is doorgetrokken tot aan Westzaan, met de oprit net 
buiten het dorp. Concreet betekent dit dat je in 12 minuten de Coentun-
nel gepasseerd bent en op de Amsterdamse ring A10 rijdt. Het provinciale 
netwerk brengt je in krap 20 minuten naar Haarlem. Schiphol is binnen een 
halfuur te bereiken. Zaanstad heeft meerdere NS stations, de dichtstbijzijn-
de ligt op 12 minuten fietsen: NS Zaandijk Zaanse Schans. Daarnaast biedt 
het streekvervoer voldoende soelaas aan openbaar vervoerreizigers.

De fiets is en blijft echter een geliefd transportmiddel onder oude en nieu-
we Zaankanters. De kinderen komen snel en veilig bij school, sport en spel. 
Ouders genieten van de vrijheid die het stalen ros hen biedt - en natuurlijk 
van de rijk geschakeerde omgeving! Vertier op culinair en cultureel gebied 
wordt volop geboden, in heel Zaanstad. De terrassen, het theater en de bio-
scoop van Zaandam, de luxe winkels en delicatessen op de Wormerveerse 
Zaanweg, de snuisterijen en boetiekjes in Krommenie, de Zaanse Schans, de
oergezellige jachthaven van Nauerna... je fietst er allemaal in mum van tijd 
naartoe.

Omdat het dagelijks leven natuurlijk ook om goed bereikbare voorzieningen 
vraagt: Westzaan heeft diverse supermarkten, verswinkels en speciaalzaken. 
(Para-)medische voorzieningen, kinderdagverblijven, sportverenigingen en 
basisscholen zijn uitstekend vertegenwoordigd.

DEKAMARKT Westzaan
op 1500 meter

Goede bereikbaarheid richting de grote steden

Amsterdam Haarlem

Eydenberghof 

5



6



De Samenhof
De vijf villa’s worden opgetrokken uit oa baksteen en hout, afgewerkt met ke-
ramische dakpannen en hardstenen dorpels. Het Zaanse kleurenpalet en de zo 
kenmerkende vier-, zes- en achtvlaks ruitverdeling bepalen verder de authen-
tieke uitstraling van met name de achterliggende vier villa’s. De uitbouw van 
de begane grond, ‘de loiving’* in goed Zaans, en de in deze omgeving nog veel 
voorkomende makelaar als romantische gevelafsluiter maken het plaatje com-
pleet. De villa aan de J.J. Allanstraat wijkt af van dit beeld, een meer eigentijds 
ontwerp en kleurstelling komen beter tot recht tussen alle historische hout-
bouw. Neemt niet weg dat ook deze woning voorziet in een heerlijk ruime 150 
vierkante meter woonoppervlak en perfect aansluit bij het ontwerp van de Hof.

* Loiving, leuving, luiving of afluiving komen in het Nederlandse woordenboek niet voor. Deze 
Zaanse benaming staat voor een aanbouw, die met een knik aansluit op het schuine dak.

Oorspronkelijk was dit een stal of een bijgebouw. In de Eydenberg Hof betekent dit een enor-
me verruiming van het aantal vierkante meters nleefruimte op de begane grond!

Het binnenterrein heeft meerdere parkeerplaatsen, geaccentueerd met een af-
wijkende kleur gebakken steen. De gezamenlijke groene ruimte wordt, in over-
leg met de landschapsarchitect, beplant met gras, heesters en bomen. Zo blijft 
de Eydenberg Hof in contact met het achterliggende veenweidegebied. De 
speelweide is vrijwel omringd door vaarwater. Vissen, kanoën, avonturen be-
leven... Een jeugd tussen de kikkervisjes en rietsigaren, hoe fantastisch is dat!
Het waterrijke gebied rond Westzaan mondt uit in een Natura2000 gebied. Be-
schermd door de Europese Unie wordt hier de lokale flora en fauna in stand 
gehouden en geëerd.

Eydenberghof 
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De Buitenhof - de villa’s

Drie woonlagen puur woongenot. Dat zijn deze vrijstaande woningen. Gericht op 
luxe en comfort en dat begint al in de brochure. Er valt namelijk veel te kiezen en 
aan te passen, naar eigen inzicht. De keuken wordt casco opgeleverd. Die invulling is 
zo persoonlijk en smaakgebonden. Uiteraard wordt bij oplevering rekening gehou-
den met de juiste aansluitingen. Sanitaire voorzieningen worden op zeer luxe wijze 
ingevuld.

De begane grond wordt standaard van vloerverwarming voorzien. Geen ontsie-
rende radiatoren en convectorputten dus. Het gaat ten slotte om ‘heerlyckheid’! 
Aantallen slaapkamers worden bewust niet genoemd. Dat staat de koper vrij. De 
woning kan levensloopbestendig worden ingericht, met een slaap en badkamer op 
de begane grond. Er kan gekozen worden voor een werkkamer op de verdieping, 
met inspirerend uitzicht op de polder. De derde woonlaag kan worden ingericht 
met slaapkamers, gebruikt worden als speelzolder of fungeren als berging. Of een 
combinatie daarvan. Dat is de ultieme luxe: het hebben van keuzemogelijkheden!

Grote gemene deler binnen de Eydenberg Hof is duurzame bouw, en daarmee de 
energieprestatie van de woningen. Door de goede isolatie van de gevel, het dak en 
de vloeren plus het HR++ glas in de gevelkozijnen. De strategische plaatsing van zon-
nepanelen draagt daar in belangrijke mate aan bij. De perfecte zonligging maakt een 
forse besparing op de maandelijkse lasten mogelijk.

De achtertuin is een verlengstuk van de woning, waar een onderheide berging van 
een royale 11 m2 met praktische betonnen vloer wordt geplaatst.
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De villa’s
Villa 1
Deze woning ligt aan de gezellige J.J. Allanstraat, met de achtertuin ge-
richt op het westen. Hier zie je de zon onder de horizon zakken. Vanaf 
het riante zonneterras of door de openslaande deuren van de woon-
kamer.

Villa 2 en 3
Met de tuinen op het zuiden en de grote raampartijen, voorzien van 
klassieke ruitverdeling en dubbele openslaande deuren, baadt de be-
gane grond in het licht. Hier zit je van het vroege voorjaar tot diep in 
de herfst heerlijk buiten.

Villa 4
Prachtig gelegen met direct zicht op de schitterende polder. De optie 
van openslaande deuren in de zijgevel is in dit geval ultiem! Ook de 
vlonder over de bestaande waterkering kleedt het geheel zeer mooi af.

Villa 5
Een tuin met zonneterras én een overtuin, bereikbaar met een loop-
bruggetje. Hoe romantisch is dat! De sloot leidt naar het doorgaande 
vaarwater langs de gezamenlijke weide.

Eydenberghof 
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Situatietekening
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Zolder verdieping Eerste verdieping
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Villa 1
Begane grond
De begane grond van deze villa heeft door de luiving, een royaal vloerop-
pervlak met in de tuingerichte gevel twee paar openslaande deuren naar 
het zonneterras. Het comfort tot het realiseren van een werkkamer, speel-
kamer of vergroten woonkamer is naar eigen keuze. De middenentree, hal 
met spiltrap en luxe uitgevoerd toilet met wandcloset en fontein zijn voor-
zien. De lichte keuken wordt casco opgeleverd, de koper vult deze naar ei-
gen wens in. Vloerverwarming voor de begane grond is standaard. Wand- en 
plafondafwerking zijn glad. Klaar voor uw eigen interieurideeën!

Eerste verdieping
Drie slaapkamers, respectievelijk 9, 10 en 18 vierkante meter, zijn ingericht 
op de toekomst, met moderne aansluitingen en bekabeling. De luxe inge-
richte badkamer, met ligbad, inloopdouche, wastafel en tweede toilet wordt 
een echte wellnessruimte, uitgevoerd in eersteklas materialen en met de 
uitstraling, die past bij een villa met deze allure. Aansluitingen voor wasma-
chine en -droger zijn voorzien in een speciale ruimte op de overloop. Een 
vaste trap leidt naar de zolder. Wand-, vloeren plafondafwerking zijn glad en 
klaar voor inrichting.

Tweede verdieping
Deze glad afgewerkte ruimte wordt open gehouden, geheel in te delen en in 
te richten naar de eigen wensen. Een heerlijke speelzolder, sport- of hobby-
ruimte, logeer- of werkplek worden al of niet gecombineerd met praktische 
berging. De CV-installatie wordt hier opgesteld, net als de omvormer van de 
zonnepanelen. Deze zijn voorzien op de zuidzijde van het dak en vervullen 
een belangrijk deel van de energiebehoefte van de villa en haar bewoners.

Vaste factor bij de Eydenberg Hof: keuzevrijheid!

 
Begane grond
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Zolder verdieping Eerste verdieping
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Villa 2
Begane grond
De begane grond van deze villa heeft door de luiving, een royaal vloerop-
pervlak met in de tuingerichte gevel twee paar openslaande deuren naar 
het zonneterras. Het comfort tot het realiseren van een werkkamer, speel-
kamer of vergroten woonkamer is naar eigen keuze. De middenentree, hal 
met spiltrap en luxe uitgevoerd toilet met wandcloset en fontein zijn voor-
zien. De lichte keuken wordt casco opgeleverd, de koper vult deze naar ei-
gen wens in. Vloerverwarming voor de begane grond is standaard. Wand- en 
plafondafwerking zijn glad. Klaar voor uw eigen interieurideeën!

Eerste verdieping
Drie slaapkamers, respectievelijk 9, 10 en 18 vierkante meter, zijn ingericht 
op de toekomst, met moderne aansluitingen en bekabeling. De luxe inge-
richte badkamer, met ligbad, inloopdouche, wastafel en tweede toilet wordt 
een echte wellnessruimte, uitgevoerd in eersteklas materialen en met de 
uitstraling, die past bij een villa met deze allure. Aansluitingen voor wasma-
chine en -droger zijn voorzien in een speciale ruimte op de overloop. Een 
vaste trap leidt naar de zolder. Wand-, vloeren plafondafwerking zijn glad en 
klaar voor inrichting.

Tweede verdieping
Deze glad afgewerkte ruimte wordt open gehouden, geheel in te delen en in 
te richten naar de eigen wensen. Een heerlijke speelzolder, sport- of hobby-
ruimte, logeer- of werkplek worden al of niet gecombineerd met praktische 
berging. De CV-installatie wordt hier opgesteld, net als de omvormer van de 
zonnepanelen. Deze zijn voorzien op de zuidzijde van het dak en vervullen 
een belangrijk deel van de energiebehoefte van de villa en haar bewoners.

Vaste factor bij de Eydenberg Hof: keuzevrijheid!

 
Begane grond

Vi
lla

 2

15



Zolder verdieping Eerste verdieping

Alle dakramen zijn optioneel
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Villa 3/4/5
Begane grond
De begane grond van deze villa heeft door de luiving, een royaal vloerop-
pervlak met in de tuingerichte gevel twee paar openslaande deuren naar 
het zonneterras. Het comfort tot het realiseren van een werkkamer, speel-
kamer of vergroten woonkamer is naar eigen keuze. De middenentree, hal 
met spiltrap en luxe uitgevoerd toilet met wandcloset en fontein zijn voor-
zien. De lichte keuken wordt casco opgeleverd, de koper vult deze naar ei-
gen wens in. Vloerverwarming voor de begane grond is standaard. Wand- en 
plafondafwerking zijn glad. Klaar voor uw eigen interieurideeën!

Eerste verdieping
Drie slaapkamers, respectievelijk 9, 10 en 18 vierkante meter, zijn ingericht 
op de toekomst, met moderne aansluitingen en bekabeling. De luxe inge-
richte badkamer, met ligbad, inloopdouche, wastafel en tweede toilet wordt 
een echte wellnessruimte, uitgevoerd in eersteklas materialen en met de 
uitstraling, die past bij een villa met deze allure. Aansluitingen voor wasma-
chine en -droger zijn voorzien in een speciale ruimte op de overloop. Een 
vaste trap leidt naar de zolder. Wand-, vloeren plafondafwerking zijn glad en 
klaar voor inrichting.

Tweede verdieping
Deze glad afgewerkte ruimte wordt open gehouden, geheel in te delen en in 
te richten naar de eigen wensen. Een heerlijke speelzolder, sport- of hobby-
ruimte, logeer- of werkplek worden al of niet gecombineerd met praktische 
berging. De CV-installatie wordt hier opgesteld, net als de omvormer van de 
zonnepanelen. Deze zijn voorzien op de zuidzijde van het dak en vervullen 
een belangrijk deel van de energiebehoefte van de villa en haar bewoners.

Vaste factor bij de Eydenberg Hof: keuzevrijheid!
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Villa 3/4/5
Voor villa 3/4/5 geldt dat deze nog de mogelijkheid heeft om het 
comfort nog meer te vergroten: in de zijuitbouw kan een extra 
slaap- en badkamer met inloopdouche en wastafel gerealiseerd 
worden. Zodoende wordt een levensloopbestendige woning ge-
creëerd!

Vaste factor bij de Eydenberg Hof: keuzevrijheid!

Begane grond
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Optie levensloopbestendige woning
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Deze brochure is met zorg samengesteld. Deson-

danks moeten wij een voorbehoud maken ten aan-

zien van wijzigingen opgelegd door de overheid en/of 

nutsbedrijven. De ondernemer is gerechtigd tijdens 

de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te bren-

gen waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering 

blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan 

de waarde, kwaliteit, het uiterlijk ten aanzien en de 

bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zul-

len geen der partijen enig recht geven tot het vragen 

van verrekening van mindere of meerdere kosten. De 

gegevens uit deze brochure zijn niet bindend, er kun-

nen geen rechten aan ontleend worden. Daar deze 

brochure is gemaakt aan de hand van de schetsont-

werpen kunnen, mede door verdere uitwerking van 

de tekeningen, door de inbreng van de constructeur 

en definitieve energieprestatieberekeningen, nog wij-

zigingen plaatsvinden. Voor de juiste gegevens ver-

wijzen wij u naar de officiële bescheiden als koop- /

aannemingsovereenkomst met algemene voorwaar-

den en de technische omschrijving met bijbehorende 

verkooptekeningen, deze worden vooraf aan de ko-

pers verstrekt. De indeling op de situatietekening van 

het binnenen openbaarterrein (paden, groen, par-

keerplaatsen e.d.) is aangegeven aan de hand van de 

laatste gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de 

aansprakelijkheid van de ondernemer. De opgenomen 

artist-impressions geeft een beeld van de woningen, 

in de uiteindelijke uitvoering kunnen er verschillen 

zijn zoals bijvoorbeeld: kleurstelling, plaats en aantal 

verlichtingspunten, vormgeving. Aan deze brochure 

kunt u daarom geen rechten ontlenen.

www.thijssenmakelaardij.nlwww.nieuwbouwzaanstreek.nl

Verkoopinformatie:


