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Alle zelfbouwkavels Neerhofstraat verkocht
Feestelijk moment voor de nieuwe bewoners van de
kavels aan de Kasteeltuin. Alle vijf de bouwkavels zijn
verkocht en de eerste woningen worden al rond kerst dit
jaar opgeleverd. Twee van de gelukkige zelfbouwers zijn
Raymond en Mieke Beersma, die als eerste bewoners
hun nieuwe huis zullen betrekken.
Momenteel wonen Raymond en Mieke aan de Kuringen in
Zevenbergen. Niet heel ver van hun toekomstige woning
vandaan. “Iedere avond lopen we er samen met de hond
langs en het rondje zal straks niet veel anders worden”,
grapt Raymond. Na 18 jaar vond het stel dat het tijd
werd voor een nieuwe stap en was de keuze voor een
zelfbouwwoning al snel gemaakt. “Nu de kinderen uit huis
zijn wilden we kleiner gaan wonen. We waren al even op
zoek toen we op de kavels aan de Neerhofstraat stuitten.
Onze wens was een vrijstaande woning, met een beetje
tuin binnen Zevenbergen. Dat was precies wat we konden
realiseren op kavel 4.”
Trots
Raymond en Mieke moesten bij hun droomhuis rekening
houden met een aantal spelregels. Die zijn opgesteld om
een samenhangend straatbeeld te krijgen. Zo moest de
woning een schuin dak en een minimale bouwhoogte
hebben. “We hebben nu op de tweede verdieping een
extra slaapkamer, maar ons uitgangspunt was om
volledig gelijkvloers te wonen. Om die reden is onze
hele benedenverdieping eigenlijk een groot appartement
geworden”, vertelt Raymond. “Het was voor ons heel
duidelijk wat we wilden. We hebben een mooie royale
hal en onze woonkamer grenst aan de tuinkant. Ook
hebben we geen drempels zodat we hier echt oud kunnen
worden.”
Met kerst over
Het is hun eerste zelfbouwproject en zoals Raymond het
omschrijft: “Het bevalt perfect! We hebben meteen vanaf
het begin een adviesbureau in de arm genomen en zij
hebben ons fantastisch geholpen, evenals de architect en
aannemer die wij samen met hen hebben geselecteerd.
We hebben wat dat betreft ook weinig tegenslag gehad.”

Afgelopen juni is de bouw gestart en het streven was voor
de kerst klaar te zijn. En dat is gelukt. “We gaan midden
december over, dus de kerstboom wordt daar opgetuigd.”
In februari start ook de bouw van de laatste kavel en
daarmee is de Neerhofstraat compleet. Begin november
werd dit samen met alle kopers feestelijk gevierd. Zij
ontvingen een miniatuurversie van hun zelfbouwwoning,
gemaakt door maquettebouwer Thijs van Tetering.
A-locatie
De kopers kennen elkaar inmiddels goed en pakken diverse
zaken gezamenlijk op, zoals de omheining. “Al in een vroeg
stadium hebben we met elkaar contact gezocht. Ook met
de bestaande buren is al contact geweest en hebben we
van de zomer zelfs onze eerste buurtbarbecue gehad.”
Raymond en Mieke zijn dan ook erg te spreken over hun
nieuwe buurt. “Het is een hele mooie woonomgeving en
we grenzen direct aan de Kasteeltuin, wat er heel fraai en
verzorgd uitziet. Wat ons betreft een echte A-locatie. Alles
is hartstikke dichtbij, en daar hebben we met het oog op
de toekomst voor gekozen. We willen hier zo lang mogelijk
blijven wonen.”
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