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Het goede leven begint in Sneek.  
Aan de noordzijde van de  
Waterpoortstad, in de waterrijke wijk 
Harinxmaland, verrijzen zes vorste-
lijke vrijstaande woningen met een 
markant verhaal. Een verhaal dat 
enerzijds gaat over comfort, stijl en 
luxe: ofwel genieten van het goede 
leven. Anderzijds gaat dit verhaal 
over flexibel wonen gedurende elke 
fase van uw leven.

Immers, de betekenis van het ‘goede leven’ 
verandert met de jaren mee. Het ene moment 
draait alles om zalige momenten samen met het 
prille gezin. Maar het kroost groeit vliegensvlug 
en even later staat naast gezinsgeluk de carrière 
centraal. En weer even later bestaat er geen groter 
geluk dan logeerpartijtjes met de kleinkinderen. 

Het leven verandert, dat is een zekerheid. Dus 
waarom niet nú de wooncondities scheppen die 
ook aansluiten latere levensfasen? Dit is exact de 
gedachte achter 0515 à la Carte: comfortabel en 
groots wonen met een hoge mate van flexibiliteit. 
Zodat thuis magistraal aansluit bij het goede 
leven van nu én van later. 
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De woningen in 0515 à la Carte zijn buitengewoon 
ruim van opzet. Alleen al daardoor zijn ze geschikt 
voor een brede doelgroep, of u nu een groot  
gezin heeft of comfortabel thuis wilt werken.  
Wat de woningen vooral onderscheidt, is het  
à la carte concept. De indeling is verregaand af  
te stemmen op uw woonwensen van nu en straks. 

Om de tafel met de architect

Wonen à la carte is iets volstrekt persoonlijks. 
Juist die persoonlijke ‘touch’ laat zich in  
0515 à la Carte voortreffelijk realiseren.  
Als koper krijgt u een persoonlijk gesprek met  
architect Rein de Valk. Zo kunt u uw individuele 
woonwensen tot in de finesses doorspreken.

Comfortabel wonen, 
flexibel leven  

Hoe luiden uw  
woonwensen? 

THUISWERKEN Vandaag de dag is thuiswerken steeds 
gewoner. Wilt u één royale werkkamer? Of werkt u beiden 
thuis en wenst u meerdere werkruimtes of studio’s?

SPORTEN Bewegen is gezond. Maar bewegen kan ook 
prima thuis. Wilt u bijvoorbeeld een vertrek inrichten als 
fitness? Of wellicht wilt u een sauna met jacuzzi? 

GAMEN De jeugd stelt ook haar eisen. Wat dacht u  
daarom van een ruime gameroom waar uw kinderen zich 
naar hartenlust kunnen uitleven?

WATERSPORT Wellicht wenst u een extra bergruimte voor  
uw watersportaccessoires?

HOBBY’S Heeft u altijd al een eigen biljartkamer willen 
hebben? Of geeft u liever uw creatieve vaardigheden de 
ruimte in uw eigen naai- of schilderatelier?

BUITENLEVEN Wilt u ongeacht het weer barbecueën 
onder de veranda? Of wenst u rond uw woning vlonders 
zodat u altijd de keus heeft uit zon of juist schaduw?

Comfort
à la carte



Als er ergens in ons land nog rust en ruimte bestaat dan is het wel in Friesland. Nederlands 
meest natuur- en waterrijke provincie heeft zóveel te bieden. Van weidse graslanden en  

heidevelden tot zandverstuivingen en bossen. In en rond Sneek lijkt al het fraaie van  
Friesland samen te komen. De historische Elfstedenstad is letterlijk de waterpoort naar de 

Friese meren, met het nabijgelegen Snekermeer als watersportwalhalla. 

Gaat uw hart sneller kloppen van nog weidser water? Vanuit Sneek bent u in een mum van 
tijd op de IJsselmeerstranden en aan de Waddenzeekust. En over Waddenzee gesproken:  

via de Afsluitdijk zit u in een ommezien in de Randstad. 
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Waterrijk woongenoegen 
in Harinxmaland Sneek

•  bruto vloeroppervlaktes:  
250 tot 280 m2

•  bruto woninginhouden:  
785 tot 885 m3

•  kavelgroottes:  
500 tot 735 m2

•  vrijstaand wonen  
aan het water

• eigen aanlegplek
•  op tien minuten  

van hartje Sneek

ca 559 m2

ca 549 m2

ca 501 m2

ca 727 m2

ca 615 m2

ca 735 m2
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In 0515 à la Carte vindt u levensruimte in overvloed. 
De zes vrijstaande woningen zijn zeer ruim bemeten. 
Ze zijn gelegen op vorstelijke kavels aan het water. 
En door het flexibele à la carte woonconcept  
bieden ze enorm veel mogelijkheden; voor nu en 
voor later. Bent u klaar voor de tijd van uw leven in 
elke levensfase? 

Magistraal  
wonen  
in elke  
levensfase



In 0515 à la Carte bepaalt  
u samen met de architect  
de definitieve indeling



 

À la carte:
levensruimte als basis 

Het à la carte woonconcept begint bij ruimte. Heel veel ruimte.  
Met een woninginhoud tot circa 885 m3 bieden de woningen een 
royale basis voor uw persoonlijke indelingswensen. 

Op de begane grond kunt u bijvoorbeeld denken aan een L-vormige 
woonkamer met eetkeuken, een levensloopvriendelijke slaapkamer 
met badkamer en een inpandige fietsenberging. 

Op de verdieping kunt u qua indeling bijvoorbeeld kiezen 
voor twee grote slaapkamers met daartussenin een tweede 
badkamer of juist een optionele derde slaapkamer. 

Begane grond Eerste verdieping

Optie voor  
3e slaapkamer

Schaal 1:100 Schaal 1:100



Thema: Happy Family
• Riante leefkeuken
• Extra tv- of muziekkamer 
• Gameroom voor de kids 
• Fitnessruimte 
• Vlonderterrassen rondom

Indelingsuggesties à la carte
Het woord ‘droomwoning’ is voor iedereen anders. Geen mens is immers 
gelijk. Met het flexibele à la carte woonconcept heeft u de randvoorwaarden 
om uw droom tot werkelijkheid te maken. Hoe uw woonwensen ook luiden. 
En in welke levensfase u zich ook bevindt. Telt uw gezin bijvoorbeeld  
meerdere thuiswerkers? En wenst u tegelijkertijd een levensloopvriendelijke 
indeling zodat u klaar bent voor later? In 0515 à la Carte bepaalt u samen met  
de architect de definitieve indeling. 

Thema: Home Office
• Ruime kantoor- of praktijkruimte 
• Open of afgescheiden ‘cubicles’
• Multimediastudio
• Fitness- of relaxruimte 
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Thema: Golden Generation
• Royale slaap- en badkamer op de begane grond
• Extra brede binnendeurkozijnen zonder dorpels
• Meerdere logeerkamers met eigen sanitair
• Eén of meer hobbyruimtes
• Grote garage voor uw klassieker

Project 0515 à la Carte kenmerkt zich door een  
verantwoorde kijk op de wereld. Dit begint al bij de  
bouwmaterialen. De woningen worden gerealiseerd 
volgens het hoogwaardige houtskeletconcept van 
Planhus. Hout is niet alleen een hernieuwbare 
grondstof, het gebruikte hout komt bovendien uit 
Zweedse herbeplantingsbossen. 

Energieproducerend

Het houtskeletconcept van Planhus onderscheidt 
zich door verregaande muur- en vloerisolatie, 
energiezuinige vloerverwarming en koeling en 
drielaags HR+++glas met een extreem hoge  
isolatiewaarde. De woningen zijn uitgerust met 
maar liefst 26 zonnepanelen. Hierdoor zijn ze  
over het hele jaar gerekend energieproducerend. 

Oog voor
duurzaamheid

Gratis service, 
graag gedaan

Na oplevering van uw woning krijgt  
u een dag lang een timmerman tot 
uw beschikking voor klusjes in en 
rond huis. Daarnaast krijgt u drie  
jaar lang een jaarlijkse bouwkundige 
check van uw woning.

Onderhoudsvrije  
walbeschoeiing 
Alle woningen in 0515  
à la Carte hebben een  
stalen damwand als  
walbeschoeiing. Daar  
heeft u dus geen  
omkijken naar.
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Planhus Nederland
Harlingerstraatweg 2
8916 BB Leeuwarden
(058) 215 70 40
info@planhus.nl 
www.planhus.nl

SHP Bouwbedrijven
It Molelân 1 
9001 XS Grou 
(0566) 65 44 44 
SHP@SHP.nl

 

Makelaardij Hoekstra
Willemskade 9
8911 AW Leeuwarden
(058) 233 73 33
nieuwbouw@makelaardijhoekstra.nl
 
 

AannemerOntwikkelaar Makelaar

Deze brochure is opgesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Aan eventuele onjuistheden 
kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.


