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Stadsvilla Hortus:
Stijlvol in
stedelijk groen
Wonen in het gewilde Utrecht Noordoost, zoals jij dat
wilt. Dat is Hortus, het groene geheim in de duurzame
woonwijk Veemarkt. Op de hoek van de Sartreweg
en Lakenvelderstraat is ruimte voor 9 luxe en ruime
appartementen: Stadsvilla Hortus. Perfect afgewerkt
en uitgevoerd in mooie, duurzame materialen. Met een
zonnige buitenruimte waar je zomers heerlijk buiten
kunt borrelen en eten. En toegang tot de besloten
kleurrijke landschapstuin met grote, bloeiende bomen.
Stadsvilla Hortus maakt deel uit van een nieuwbouwproject met totaal 51 woningen en 9 appartementen
rondom een binnentuin. Kopers bouwen hier, samen
met de architect hun eigen HortusHuis. De begane
grond van het appartementencomplex krijgt een horeca
invulling.
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Stadsvilla Hortus

Centraal gelegen,
met het
stadscentrum
op fietsafstand!

Centraal gelegen
Hortus bevindt zich op het Veemarktterrein. Een mooie locatie in de
gewilde wijk Utrecht Noordoost. Centraal gelegen, met het stadscentrum
op fietsafstand en vlakbij het prachtige buitengebied tussen Domstad,
Groenekan en Bilthoven. Hortus is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer en uitstekend ontsloten voor het autoverkeer. Kortom: een levendige
plek, zonder de drukte van de binnenstad.
Naast de centrale ligging heeft Hortus ook dichtbij veel te bieden. Zo liggen
de sportclubs Hercules en Sporting ‘70, de tennisclub en manege op een
steenworp afstand. Maar ook cafés, restaurantjes en scholen, vind je in
de buurt. Naast het stadse leven kun je in de directe omgeving ook volop
genieten van natuur en recreatieve voorzieningen. Zoals wandelen in het
landelijke groen van park Voorveldse Polder.
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“Comfortabel
wonen in
een fraai
ontworpen
wijk met een
prachtige
binnentuin.”
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Ruime
indeling en
perfect
afgewerkt
Stadsvilla Hortus
Met de bouw van Stadsvilla Hortus krijgt de wijk er 9 luxe
appartementen met buitenruimte bij. Perfect afgewerkt en
uitgevoerd in mooie, duurzame materialen. En passend bij de
stijl van de naastgelegen grondgebonden woningen van Hortus.
Alle appartementen worden opgeleverd met een complete
luxe keuken van Voortman Keukens en badkamer*. En in de
parkeergarage minimaal één parkeerplaats en een berging.
*meer informatie hierover lees je in de Technische omschrijving.
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Stadsvilla Hortus

Duurzaam en
toekomstbestendig
De appartementen zijn helemaal
van deze tijd. Perfect afgewerkt
en uitgevoerd in mooie, duurzame
materialen. Energiezuinig
door een goede isolatie en
zonnepanelen op het dak. Ook
het bouwmateriaal past zoveel
mogelijk binnen het cyclisch
denken. Zo woon je duurzaam
in Stadsvilla Hortus en op de
toekomst voorbereid.
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Stadsvilla Hortus

“De ramen
tot aan het
plafond
geven het
appartement
de uitstraling
van een loft.
Daarnaast is
er binnen veel
daglicht.”
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Stadsvilla Hortus

Weelderige,
kleurrijke
en natuurlijk
ogende tuin

Gemeenschappelijke tuin
Midden in het wooncomplex ligt straks een weelderige en kleurrijke tuin
met grote, bloeiende bomen. Om even lekker te luieren in het gras of samen
op een bankje in de zon. Verscholen in het groen zijn er plekken om elkaar
te ontmoeten, om wat rond te hangen, misschien voor een buurtfeestje of
gewoon om samen naar de vogels luisteren midden in de stad.
Ook voor kinderen is het een heerlijke plek, afwisselend en robuust. Met
volop speelgelegenheid: liggende boomstammen, glooiingen tot circa twee
meter hoog, slingerpaden en plekken om je te verstoppen. Op verzoek van
VVE Hortus zorgt een hovenier straks voor het onderhoud van de tuin.
Alle bewoners van Stadsvilla Hortus zijn mede-eigenaar en kunnen
gebruikmaken van de binnentuin. Bijvoorbeeld op een mooie zomeravond
lekker buiten zitten in het groen, of voor een barbecue met de buren.

Privéterrein voor bewoners
De woningen van Hortus vormen samen een gesloten bouwblok. De
parkeergarage en de binnentuin zijn afgesloten en kunnen door alle
bewoners van Hortus en Stadsvilla Hortus gebruikt worden. Bewoners
bepalen zelf of andere omwonenden in de wijk Veemarkt ook toegang
krijgen tot de binnentuin.

Stadsvilla Hortus

13

Heerlijke espresso
of gezellig
een hapje eten
om de hoek
Ontmoetingsplaats voor Hortus en Veemarkt
Een plek dichtbij huis waar het leeft. Waar je overdag kunt werken
onder het genot van een heerlijke espresso. Een hapje eten of gezellig
bijkletsen met vrienden. De begane grond van Stadsvilla Hortus biedt
ruimte voor een horecagelegenheid. Een espressobar, restaurant,
bistro, lunchroom of ijssalon. Dat maakt stedelijk wonen in Stadsvilla
Hortus echt compleet.
De invulling van deze commerciële ruimte is nog niet definitief.
Uitgangspunt is een horecafunctie. Met toegestane openingstijden van
9.00 tot 22.00 uur. Een eventueel terras mag open tot uiterlijk 20.00 uur.
Voorwaarde is wel dat de invulling voldoet aan het bestemmingsplan
van de gemeente Utrecht.
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Plattegronden
appartementen en
parkeerkelder
Alle appartementen worden opgeleverd
met een complete luxe keuken van
Voortman Keukens en badkamer.

Technische omschrijving

VVE Stadsvilla Hortus

In de technische omschrijving vind je alle gebruikte materialen,

Alle eigenaren van de appartementen in Stadsvilla Hortus

verwerkte installaties en bouwkundige specificaties van de

vormen straks samen een VVE (VVE Stadsvilla Hortus). De

woning. Dit document is los bij deze brochure gevoegd.

VVE beslist over gemeenschappelijke voorzieningen, zoals lift,
gevel, dak en trappenhuis. Ook neemt iedere koper van een
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De op de plattegronden weergegeven inrichting, keukens en

appartement met parkeerplaats en berging deel aan de VVE

meubilair worden niet meegeleverd.

Hortus (VVE van grondgebonden woningen en appartementen

Bad, tweede wastafel en douchewand zijn optioneel.

samen); deze VVE gaat over het beheer van de parkeergarage

Ligging en hoeveelheid zonnepanelen is indicatief.

en binnentuin.

Stadsvilla Hortus
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H O RT U S EN STAD SV ILLA HORTUS

Hortus
Stadsvilla

N
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PL AT T E G R ON D

BE GANE G R O N D
MET EN T R EE

entree
Hortus Stadsvilla
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Stadsvilla Hortus

entree
Hortus parkeerkelder

PL ATTEGROND

B OUW NUMMER 5 3 EN 5 6
Eerste verdieping: bouwnummer 53
Tweede verdieping: bouwnummer 56

Vanuit de hal van dit appartement
heb je toegang tot de woonkamer,
drie slaapkamers, een badkamer,
toilet en een ruimte voor
wasmachine en droger. Twee
slaapkamers zijn zo royaal dat een
tweepersoonsbed met gemak past.
Een van deze slaapkamers kijkt aan
de achterzijde (noorden) uit over
de binnentuin. De slaapkamer aan
de voorzijde (zuiden) grenst aan de
buitenruimte. Hier kan de royale
raampartij optioneel vervangen
worden door openslaande deuren
naar de buitenruimte.
De derde slaapkamer is
uitstekend geschikt als logeer- of
hobbykamer. In de ruime badkamer
past naar keuze een bad en een
extra toilet.
De woonkamer ligt op het zuiden
en is voorzien van een Frans balkon
en openslaande deuren naar de
buitenruimte. Door de gunstige
ligging van de buitenruimte kun je
in alle seizoenen heerlijk genieten
van de zon.

Stadsvilla Hortus

19

PL ATTEGROND

BOUW NUMMER 5 4 , 5 7 EN 5 9
Vanuit de hal van dit appartement
heb je toegang tot de woonkamer,
twee slaapkamers, een
badkamer, toilet en een ruimte
voor wasmachine en droger.
Beide slaapkamers liggen op het
zuiden. De master slaapkamer is
ruim van opzet zodat naast een
tweepersoonsbed ook voldoende
plek is voor een grote kast. In de
ruime badkamer past naar keuze
een bad en een extra toilet.
De woonkamer ligt zowel op
het zonnige zuiden als op het
westen. Bij dit appartemten is
de woonkamer zo groot dat deze
optioneel verkleind kan worden,
zodat nog een derde slaapkamer
mogelijk is. Vanuit de woonkamer
met glazen pui heb je vol zicht
op de grote buitenruimte van
ruim 18 m2 die via openslaande
deuren toegankelijk is. Door de
hoekligging geniet je vanaf de
buitenruimte zowel ’s middags als
’s avonds van de zon.

Eerste verdieping: bouwnummer 54
Tweede verdieping: bouwnummer 57
Derde verdieping: bouwnummer 59
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PL ATTEGROND

B OUW NUMMER 5 5 , 5 8 EN 6 0
Eerste verdieping: bouwnummer 55
Tweede verdieping: bouwnummer 58
Derde verdieping: bouwnummer 60

Vanuit de hal van dit appartement
heb je toegang tot de woonkamer,
twee slaapkamers, een badkamer,
toilet en een ruimte voor wasmachine en droger. Twee slaapkamers
zijn zo royaal dat een tweepersoonsbed met gemak past. Een
van deze slaapkamers kijkt aan
de achterzijde (oosten) uit over de
binnentuin. De slaapkamer aan de
voorzijde (westen) heeft voldoende
ruimte voor een inloopkast. In de
ruime badkamer past naar keuze
een bad en een extra toilet.
De woonkamer is geheel op het
westen georiënteerd. Vanuit de
woonkamer met glazen pui heb
je vol zicht op de ruime buitenruimte die via openslaande deuren
toegankelijk is. Door de ligging op
het westen heb je zon tot laat in de
avond.
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PL ATTEGROND

B OUW NUMMER 6 1
Vierde verdieping: bouwnummer 61
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Stadsvilla Hortus

Dit appartement is hét
topappartement van Stadsvilla
Hortus. De woning is deels
vergelijkbaar met bouwnummer
54, 57 en 59. Met dit verschil dat
dit het enige appartement is op
de 4e verdieping met ook aan de
noordzijde een vrije gevel. Via
openslaande deuren stap je op je
eigen exclusieve dakterras van ca.
44 m2.

OVERZICH T

V ERD IEP ING EN

eerste verdieping

tweede verdieping

derde verdieping

vierde verdieping
Stadsvilla Hortus
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PL AT T E G R ON D

PAR KEER K EL DER

be-01
berging
23,1 m²

be-04
berging

be-07
berging

be-12
berging

13,2 m²

7,6 m²

9,1 m²

be-08
berging

be-13
berging

6,9 m²

8,3 m²

be-09
berging

be-14
berging

6,9 m²

8,3 m²

be-10
berging

be-15
berging

6,9 m²

8,2 m²

be-11
berging

be-16
berging

7,9 m²

8,2 m²

be-02
berging
9,5 m²

be-05
berging

gang

8,3 m²

be-03
berging
9,8 m²

be-06
berging
14,8 m²

Alle appartementen worden
opgeleverd met minimaal één
parkeerplaats in de parkeergarage
en een berging.

be-17
berging
8,5 m²

gang

n.t.b.
3,2 m²

voorruimte

voorruimte

be-32
berging
6,0 m²

be-43
techniek

parkeergarage

15,9 m²

75 parkeerplaatsen

be-31
berging

be-33
berging

6,4 m²

5,3 m²

be-30
berging

Zwartbontstraat

be-34
berging

5,2 m²

be-29
berging

be-42
Berging commerciële ruimte

N

W
be-35
berging

Z

10,9 m²

be-28
berging

be-36
berging
5,3 m²

Lakenvelderstraat

7,7 m²

hal

n.t.b.

be-27
berging

5,7 m²

9,0 m²

7,9 m²

be-19
berging
7,9 m²

be-37
berging
5,3 m²

be-38
berging

gang

be-18
berging

6,1 m²

be-21
berging

be-26
berging

be-39
berging

6,0 m²

8,5 m²

6,3 m²

be- 22
berging

be-25
berging

be-40
berging

5,9 m²

8,3 m²

6,1 m²

fase

Brochure

project

Hortus,

opdrachtgever

OOMS Bouw & ontwikkeling

onderwerp

Plattegronden
Kelder -1

projectnr

UTR528

tekeningnr

BP--1

schaal
be-20
berging

be-23
berging

be- 24
berging

be-41
berging

8,8 m²

6,4 m²

9,1 m²

9,3 m²

formaat

A0

datum

12-10-2016

wijziging

B

wijzigingsdatum

08-12-2016

FARO

architecten bv, bna

architectuur / research
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Stadsvilla Hortus

O

6,7 m²

41,0 m²

entree
Hortus parkeerkelder

landgoed de olmenhorst
2165 as lisserbroek
t + 31(0)252-414777
f + 31(0)252-415812
info@faro.nl
www.faro.nl

Boven de begane grond zijn de
appartementen van Stadsvilla Hortus
verdeeld over 4 verdiepingen. Net als
bij de andere Hortus woningen is hier
de diversiteit in de verschillende gevels
nadrukkerlijk terug te vinden door
individuele expressie en variatie.
Waar gevelwanden elders in Veemarkt
verticaal worden ingevuld, geven de
verdiepingen van Stadsvilla Hortus
hier horizontale variatie. Zo ontstaat
een zeer bijzonder gebouw dat uniek is
voor Nederland.

Stadsvilla Hortus
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G E V E L AAN ZIC H T

WE STGEV EL / S AR T RE W E G
GA-02
+16600

BNR 61

glas ivm. geluidseis

+13600

BNR 59

BNR 60
glas ivm. geluidseis

glas ivm. geluidseis

BNR 58

+10600

BNR 57

glas ivm. geluidseis

glas ivm. geluidseis

+7600

BNR 55

BNR 57

glas ivm. geluidseis

glas ivm. geluidseis

+4600

+1300
+0
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Westgevel appartementen,
Stadsvilla Hortus
Sartreweg

fase
project

VK
HOTUS

opdrachtgever OOMS Bouw & ontwikkeling

tekeningnr

UTR528
GA-02

schaal

1:100

formaat

A3

datum

23-02-2017

projectnr

FARO

architecten bv, bna

architectuur / research
landgoed de olmenhorst
lisserweg 487d
2165 as lisserbroek

GEVEL A A NZICH T

Z U I D GE VEL / LAKENV ELD ERSTRAAT

GA-01

+16600
BNR 61

glas ivm. geluidseis

+13600

BNR 59

glas ivm. geluidseis

+10600
BNR 57

glas ivm. geluidseis

BNR 56

+7600
BNR 54

glas ivm. geluidseis

BNR 53

+4600

+1300
+0

Zuidgevel appartementen,
Lakenvelderstraat

fase
project

VKentree
Hortus Stadsvilla
HOTUS

opdrachtgever OOMS Bouw & ontwikkeling
onderwerp

Gevelaanzichten
Zuidgevel appartementen

projectnr

entreeUTR528

tekeningnr
GA-01
Hortus parkeerkelder
schaal

1:100

formaat

A3

datum

23-02-2017

wijziging
wijzigingsdatum

FARO

architecten bv, bna

architectuur / research
landgoed de olmenhorst
lisserweg 487d
2165 as lisserbroek
t +Stadsvilla
31(0)252-414777
Hortus

f + 31(0)252-415812
info@faro.nl / www.faro.nl
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G E V E L AAN ZIC H T

BINNE N T UI N

GA-03

+16600

+16600
BNR 61

+13600

+13600
BNR 60

+10600

+10600

BNR 56

BNR 58

+7600

+7600

BNR 55

BNR 53

+4600

+4600

+1300

+1300

Entree Hortus parkeerkelder

Zuidgevel appartementen,
Lakenvelderstraat, achtergevel

fase

VK

project

Hortus

opdrachtgever OOMS Bouw & ontwikkeling
onderwerp
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Gevelaanzichten
Zuidgevel appartementen achter

FARO architecten bv, bna
projectnr
UTR528
Westgevel
appartementen,
architectuur / research
tekeningnr
GA-03
landgoed de olmenhorst
Sartreweg,
1:100achtergevel
schaal

formaat

A3

datum

21-02-2017

wijziging
wijzigingsdatum

lisserweg 487d
2165 as lisserbroek
t + 31(0)252-414777

f + 31(0)252-415812
info@faro.nl / www.faro.nl

fase

VK

project

Hortus

opdrachtgever OOMS Bouw & ontwikkeling
onderwerp

Gevelaanzichten
Westgevel appartementen achter

tekeningnr

UTR528
GA-04

schaal

1:100

formaat

A3

datum

21-02-2017

projectnr

wijziging
wijzigingsdatum

FARO

architecte

architectuur

landgoed de ol
lisserweg 487d
2165 as lisserb

t + 31(0)252-4147

f + 31(0)252-4158
info@faro.nl / ww

Hortus is een ontwikkeling van:
Ooms Bouw & Ontwikkeling

GA-04

In samenwerking met:
Beumer Garantiemakelaars
Waltmann Makelaars
FARO architecten
Al meer dan 100 jaar staat Ooms Bouw & Ontwikkeling
voor kwaliteit en oplossingsgericht meedenken. Wat is er
nou mooier dan mensen helpen bij het waarmaken van hun
droomwoning?
Zelfs in onze bedrijfsfilosofie staat de wens van de klant
centraal. Van A tot Z betrekken wij je bij het gehele traject.
Hiervoor hanteren wij de volgende stappen: Wensen, Willen,
Weten en Waarmaken.
Lees er meer over op www.oomsbouw.nl.
Een helder traject
Wij streven naar een goede relatie met onze klanten.
Aangezien een koop- en bouwtraject voor de meeste mensen
geen alledaagse kost is, begeleiden wij je hierbij graag. Met
vragen kun je terecht bij onze woonconsulent. Gedurende het
gehele bouwproces is dit je vaste contactpersoon.

Woonwensen en begeleiding
Bij de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst
neemt de makelaar de standaard meerwerkopties met je
door. Zo heb je direct duidelijkheid over de kosten hiervan.
Als je andere of bijzondere wensen hebt, dan kun je dat
doorgeven aan de makelaar. Onze woonconsulent zal deze
verder met je bespreken. En helpt je ook met het kiezen van
tegels en sanitair en geeft je informatie over het bouwproces.
Tijdens de bouw kun je deelnemen aan speciale
rondleidingen op de bouwplaats. De woonconsulent geeft dan
uitleg. Uiteraard kun je jouw eigen woning bekijken.
Betrokken makelaars
Beumer Garantiemakelaars en Waltmann Makelaars
verzorgen het verkooptraject. Eén van hun makelaars is dan
ook vast aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van
de verkoop.
Meer informatie
Vragen over het bouwtraject?
Bel dan onze woonconsulent: 0229- 547 800.

en bv, bna

/ research

lmenhorst
d
broek

777

812
ww.faro.nl
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Disclaimer
Met deze brochure willen wij je zo helder en volledig
mogelijk informeren over het project Hortus Stadsvilla.
Alle teksten en tekeningen zijn met grote zorg gemaakt.
Kleine wijzigingen zijn echter nooit uit te sluiten. Dit
kan gaan om geringe architectonische, technische
of constructieve aanpassingen. Ook nadere eisen
van overheden en nutsbedrijven kunnen leiden tot
veranderingen.
Wij houden ons ook het recht voor om wijzigingen aan
te brengen in kleur, materiaal en afwerkingen als de
situatie hierom vraagt. Uiteraard doen wij dit zonder
afbreuk te doen aan de kwaliteit en bruikbaarheid van
jouw woning. Daarom geven deze aanpassingen koper
noch verkoper het recht op verrekening van meer- of
minderkosten.
Op de tekeningen zijn nauwkeurige maten ingeschreven,
maar het blijven ‘circa-maten’. Kleine afwijkingen
zijn dus mogelijk. Alle afbeeldingen zijn getekende
impressies, dus ook hieraan kun je geen rechten
ontlenen. En voor alle duidelijkheid: de ingetekende
meubelen, apparaten, keuken, verlichting, et cetera
worden niet meegeleverd.
Tot slot is het Bouwbesluit van toepassing dat gold tijdens
de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Woningborg
Ooms Bouw & Ontwikkeling bezit het certificaat Woningborg Garantieen waarborgregeling. Dit biedt je als koper van onze woning diverse
garanties. Zo wordt je woning altijd afgebouwd, wat er ook gebeurt.
En eventuele gebreken na oplevering worden altijd netjes verholpen.
Voor deze certificering controleert Woningborg onze onderneming
voortdurend op financiële gezondheid, technische vakbekwaamheid en
deskundigheid. Ook toetsen zij de tekeningen en technische beschrijvingen
van al onze bouwplannen. Tot slot beoordeelt Woningborg onze koopaannemingsovereenkomsten.
Wat betekent dit voor jou?
•A
 ls de (onder)aannemer onverhoopt toch failliet gaat, zorgt Woningborg
ervoor dat jouw woning wordt afgebouwd. Blijkt afbouw onmogelijk, dan
krijg je een financiële schadeloosstelling.
•D
 e kwaliteit van je woning is gegarandeerd tot zes jaar en drie maanden
na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot tien jaar en drie
maanden.
•U
 w koop-aannemingsovereenkomst kent een goede balans in
rechtsverhouding tussen koper en verkoper.
•A
 ls er na oplevering geschillen ontstaan tussen de koper en Ooms Bouw
& Ontwikkeling over de kwaliteit van de woning, dan kan Woningborg
hierin bemiddelen.
Kortom: je bent verzekerd van kwaliteit en je hebt (afbouw)garantie.
Buiten de Woningborggarantie vallen:
•O
 nderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd
(bijvoorbeeld de extra duurzame opties).
•O
 nderdelen die van deze garantie zijn uitgesloten in jouw koopaannemingsovereenkomst.
Zie ook de technische omschrijving die je separaat bij de brochure ontvangt.
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