
Wonen aan
het water 
woon- en waterwijk 
‘het Mallegat’

12 Halfvrijstaande 
woningen in Oldemarkt



Oldemarkt telt ongeveer 2600 inwoners en maakt deel uit
van de gemeente Steenwijkerland. Het dorp heeft een lan-
delijk karakter met een bebouwing die hoofdzakelijk be-
staat uit woningen in twee bouwlagen en een dwarskap.
De horizon wordt derhalve voornamelijk bepaald door de
twee kerken. De directe omgeving rond het dorp bestaat uit
een open agrarisch gebied met weilanden en sloten.

Ondanks het eerder genoemde landelijke karakter van 
Oldemarkt zijn alle voorzieningen binnen handbereik. 
In de Hoofdstraat vindt u winkels en horecavoorzieningen.
Oldemarkt fungeert binnen de gemeente Steenwijkerland
als centrumdorp. Bovendien kent het dorp een bloeiend 
verenigingsleven.

Dankzij de centrale ligging ten opzichte van belangrijke
natuur- en watersportgebieden, is Oldemarkt een aantrek-
kelijke plek om te wonen en te recreëren. 
Oldemarkt is gelegen aan de poort van Overijssel en de
Randstad is via de A6 richting Emmeloord/Almere binnen
een uur te bereiken. Verder rijdt u in een kwartier via de
A32 naar Meppel of Heerenveen.

Voor de natuurliefhebber ligt er in de directe omgeving
het ongeveer 3000 ha. grote natuurgebied ‘Nationaal
Park De Weerribben’, waar water, bies, riet en moeras-
bos de sfeer bepalen. Bovendien zijn de Friese en de
Overijsselse meren, zowel over de weg als over het water
gemakkelijk te bereiken. ‘Het Mallegat’, het riviertje waar
de woon en waterwijk aan ligt en zijn naam aan ont-
leent, vormt hierbij de onmisbare schakel in de verbin-
ding tussen Oldemarkt en de Friese en Overijsselse meren
en natuurgebied ‘de Weerribben’. ‘Het Mallegat’ is een
vrij smalle rivier met voldoende diepgang en rietoevers,
die in het dorp uitmondt in een jachthaven.

Woon- en waterwijk ‘het Mallegat’ is een ruime,

waterrijke en groene woonwijk aan de noordzijde

van de dorpskern van Oldemarkt.

Het Mallegat en zijn omgeving
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Woon- en waterwijk ‘het Mal-

legat’ omvat in zijn huidige

vorm 45 vrijstaande en half

vrijstaande woningen en 

20 eengezinswoningen. 

Nu wordt ‘het Mallegat’ 

voltooid met nogmaals 

12 half vrijstaande woningen. 

Uitgangspunt is dat alle woningen niet 
alleen via de weg maar ook via het
water te bereiken zijn. Alle woningen
hebben daarom een tuin direct grenzend
aan het water met plaats voor een eigen
aanlegsteiger voor een boot.
De wijk is voorzien van veel water, maar
er is ook veel openbaar groen; de zone
tussen de openbare weg en de privé-tui-
nen wordt ingevuld met graskeien,
gazon en hagen.
Binnen de woon- en waterwijk liggen de
jachthaven en het ijsbaanterrein.

Woon- en waterwijk 

‘het Mallegat’
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Situatie ‘het Mallegat’ 7

De woningen liggen op ruime kavels met een breedte van minimaal

11 meter. De tuinen zijn aan het water gelegen met plaats voor een

aanlegsteiger voor een boot.

De watergang achter de woningen is ruim 16 meter breed zodat

privacy in de achtertuinen gewaarborgd is. Via de watergang is het

riviertje ‘het Mallegat’ eenvoudig te bereiken.

De auto’s kunnen op eigen terrein of op de graskeien langs de

openbare weg worden geparkeerd.
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Heerlijk genieten van het groen en het water 98

Het woningontwerp kent vele indelingsvarianten.
Van een levensloopbestendige woning met één
slaapkamer en badkamer op de begane grond tot
een gezinswoning met maximaal vijf slaapkamers.
Voor alle mogelijke indelingsvarianten verwijzen
wij naar de plattegronden in deze brochure.

In sfeer en materiaalgebruik sluiten de woningen
aan op de eerder gerealiseerde woningen van het

Mallegat. Deze zijn uitgevoerd in geel en mangaan
metselwerk met blauwe en groene kleuraccenten.
Kenmerkend voor de half vrijstaande woningen zijn
vooral de lichtgele metselwerk gevels met de lesse-
naardaken.
De kunsstof kozijnen van de woningen zijn wit en
de draaiende delen als deuren en ramen, donker-
blauw.



De grote glazen pui zorgt voor ruimte en licht 1110
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Begane grond

De woningen hebben een ruime woonkamer met aan de tuinzijde
puien met glas over de volle hoogte en een deur naar de tuin.
De woonkamer ligt over de volle breedte van de woning, hierdoor
is er optimaal contact met de tuin en het water.
De keuken ligt aan de voorgevel met vrij uitzicht over het groen.
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1e verdieping
14 15

Standaard liggen op de verdieping 3 slaapkamers en een ruime
badkamer met ruimte voor bad of douche, wastafel, tweede toilet,
wasautomaat en droger. Verder heeft de woning op de eerste 
verdieping een kast met daarin de warmtepomp.
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Interieur impressie 1716
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Varianten

schaal 
1:100

Begane grond
variant A
Slaapkamer en badkamer
op de begane grond

Op de plek van de berging kan
een ouderslaapkamer met een
badkamer worden gerealiseerd,
een ideale variant wanneer 
slapen op de begane grond
gewenst is. Deze variant kan
ook na verloop van tijd worden
gerealiseerd.

In de zij-tuin kan optioneel een
buitenberging worden geplaatst.

schaal 
1:100
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Begane grond
variant B
Werk/studeerkamer en 
bijkeuken op de begane
grond.

Op de plek van de berging 
kan ook een werk/studeer-
kamer worden gerealiseerd, 
eventueel met bijkeuken.

Begane grond
variant C
Vergroting woonkamer

Deze variant heeft een extra
ruime woonkamer van onge-
veer 56 m2.
In de zij-tuin kan optioneel 
een buitenberging worden 
geplaatst.

Op de plattegronden zijn naar
de tuin enkele deuren gete-
kend, deze kunnen optioneel
ook dubbel worden uitgevoerd.

1e verdieping
variant A
Niet ingedeelde verdieping.

Optioneel kan de verdieping
leeg worden opgeleverd.
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Varianten

1e verdieping
variant B
Verdieping met 4 slaapkamers.

Op de verdieping kunnen 
maximaal 4 slaapkamers worden
gerealiseerd. Er komt een extra
raam in de voorgevel.

schaal 
1:100

1e verdieping
variant C
Verdieping met 2 slaapka-
mers en een berging.

Op de verdieping kunnen 
2 zeer ruime slaapkamers, van
17 en 18 m2, een badkamer
en een wasruimte/binnenber-
ging worden gerealiseerd.

De woning wordt traditioneel gebouwd,
uitstekend geïsoleerd en opgetrokken in
baksteen. 

De woningen worden gasloos opgeleverd.
Voor de verwarming van de woning is
gekozen voor een lucht-warmtepomp. In de
gevel zijn regelbare roosters opgenomen voor
de natuurlijke ventilatie.

De woning wordt opgeleverd zonder keuken,
deze wordt door de koper zelf uitgezocht en
aangeschaft. De aansluit- en afvoerpunten
voor de benodigde keukenapparatuur worden
wel aangebracht.

De badkamer en het toilet worden uitgevoerd
met wand- en vloertegelwerk. De standaard
tegels kunnen worden bekeken in de
showroom bij de aannemer. Koper kan kiezen

uit een aantal kleuren. In de showroom is ook
het standaard sanitair te bekijken.

Alle binnenwanden worden behangklaar
(zonder behang) opgeleverd. De plafonds
worden voorzien van spuitwerk.

De hellende daken worden voorzien van
betonnen dakpannen in een donkere kleur.

De kavel zal niet worden voorzien van
bestrating. 

Beknopte technische 
omschrijving

2120

De woningen worden gerealiseerd volgens de eisen van het
Bouwbesluit en de voorwaarden en eisen van Woningborg.

Voor de uitgebreide
technische omschrijving
verwijzen wij u naar 
de website van het
project:
www.move2oldemarkt.nl



disclaimer
Deze brochure is nauwkeurig samengesteld aan de
hand van de laatst bekende gegevens van gemeente-
lijke diensten, architect, constructeurs en adviseurs. 
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten
aanzien van architectonische, technische en construc-
tieve wijzigingen, evenals eventuele afwijkingen die
voort komen uit nadere eisen en wensen van overheden,
nutsbedrijven en/of Woningborg.

Tevens behouden wij het recht voor wijzigingen aan te
brengen in materialen, afwerking en fabrikaten zonder
dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit, het uiterlijk aan-
zien en de bruikbaarheid van de woning.
De maatvoering, zoals aangegeven op de bij deze bro-
chure behorende tekeningen, zijn circa maten en kun-
nen bij een verdere uitwerking van het plan enigszins
worden aangepast. Bij het bepalen van de maatvoering
is geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

22 23Een plaats voor je eigen boot
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UNICUS Makelaardij

Koningin Julianaweg 2 

8375 AC Oldem arkt 

telefoon 0561 - 450606

info@unicusm akelaardij.nl

www.unicusm akelaardij.nl


MoVe BV

www.movedevelopment.nl


Ontwikkeling


Realisatie


Informatie en verkoop


Aannemersbedrijf Dons en 

Troost 

Weth. Buitenhuisst raat  5

7951 SJ Staphorst 

www.dons-t roost .nl
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