






Het gouden randje van Simon Stevin, zo wordt deze 

plek genoemd. En aan ons de eer om voor deze unieke 

locatie een plan te ontwikkelen. We vormen een team 

met de architect, ecoloog en makelaar. Samen hebben 

we een duidelijke visie. De villa’s doen recht aan de 

locatie én we willen u de heide en het bos tot in de 

woonkamer laten beleven. De Edese architect Reinier 

Ubels raakt met zijn ontwerp precies de juiste snaar. 

PUUR op de Heide is wat u en deze plek verdienen! 

Laat u verleiden door de natuur, architectuur en mo-

gelijkheden om hier uw droomhuis te creëren.

Namens ons team wens ik u veel leesplezier. 

Jeroen van Dijken

Ontwikkelaar

Heijmans Huizen B.V.

een uniek 
project
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Wakker worden door het geluid van vogels. De 

deur openzetten en de geur van naaldbomen en 

heide ruiken. Misschien ziet u zelfs in de verte 

nog een ree, hert of zwijn lopen. Zo is het leven in  

PUUR op de Heide, een plek waar u één bent met 

de natuur.

Op dit gouden randje van Simon Stevin komen 20 

vrijstaande villa’s op grote kavels met achtertuinen 

die grenzen aan de Ginkelse Heide. Simon Stevin is 

een voormalig kazerneterrein dat gekenmerkt wordt 

door monumentale panden en lanen met grote oude 

bomen. De zuileiken die u nu ziet, blijven staan. In de 

wijk Simon Stevin komen veelal twee-onder-een-kap-

woningen en vrijstaande villa’s. Bijna nergens woont u 

zo mooi als hier! 

When the simple things in life become 
important 
Architect Reinier Ubels van Mix architectuur uit Ede 

kent de plek als geen ander. In deze brochure geven 

we hem het woord, maar hier lichten we alvast een 

tipje van de sluier op. Reinier liet zich bij zijn ontwerp 

inspireren door de locatie. De architectuur van de 

villa’s maakt het dagelijkse avontuur compleet.  

De villa’s met natuurlijke materialen hebben flauw 

hellende kappen, een rijke entree en grote raam- 

partijen. Deze laatste twee zorgen voor een intense 

relatie tussen binnen en buiten. De duurzame villa’s 

zijn zo ontworpen dat u maximale ruimte hebt en 

vrijheid ervaart. 

Eenheid in variatie
De villa’s zijn door vorm, kleur en materiaal overdui-

delijk familie van elkaar. Toch woont u hier straks in 

een huis dat als gegoten zit. Binnen de drie verschil-

lende type villa’s bieden we legio uitbreidingsopties en 

indelingsmogelijkheden aan. Werken aan huis, slapen 

op de begane grond, leven met een groot gezin of met 

z’n tweetjes alle ruimte, het kan allemaal. Hoe wilt u 

wonen?

riant wonen 
met de heide als achtertuin
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Oude historische binnenstad
Ede heeft een oude binnenstad die door een 
aaneenschakeling van verschillende pandjes een 
heel gezellige uitstraling heeft. Het winkelaanbod 
is gevarieerd, want naast de landelijk bekende 
ketens vindt u hier ook de lokale kaasboer, die 
ene speciaalzaak, de lekkerste bakker en leuke 
kledingboetiekjes. 

Geschiedenis Simon Stevin
De Simon Stevinkazerne werd in 1938 gebouwd. 
Het was de grootste kazerne in Ede en tot 2010 
werd de plek gebruikt voor alle Nederlandse 
opleidingen voor de verbindingsdienst Ede. De 
kazerne is vernoemd naar Simon Stevin, een 
natuurkundige, wiskundige en ingenieur uit 
Vlaanderen. Stevin adviseerde Prins Maurits over 
het ontwerp van vestingwerken en legerkampen. 
Een aantal monumentale panden en de statige 
lanen met grote bomen zijn het bewijs van 
vervlogen tijden. Ze geven de nieuwe woonwijk 
karakter

Ginkelse Heide
De Ginkelse Heide is een heidegebied dat 
afgewisseld wordt met bos en een heel rijke 
historie heeft. En juist die combinatie maakt dit 
tot zo’n bijzonder stukje natuur op de Veluwe. In 
1944 werd deze vredige locatie woest verstoord 
door massale luchtlandingen. Nu staat er een 
monument wat daaraan herinnert. Verder is er 
rust, weelderige natuur en daar geniet u op en 
top van door de vele wandelpaden. Achteraf een 
kop koffie bij Restaurant Planken Wambuis en 
een vakantiedag in eigen achtertuin is een feit. 

Vroeger
Tijgeren, springen, rennen en door het water 
kruipen, het gebeurde hier vroeger. Precies op de 
plek waar PUUR op de Heide komt, lag namelijk 
de stormbaan waar de militairen hun fitheid op 
peil hielden. 

Stad in ontwikkeling
Zoals de gemeente het zelf mooi verwoordt: 
Ede biedt de combinatie van dynamiek en rust, 
stad en dorp. Daarbij ligt de plaats centraal in 
Nederland en dat zorgt ervoor dat Ede veel 
nieuwe bewoners mag verwelkomen. Ze vinden 
een thuis op één van de nieuwbouwlocaties en 
genieten van de goede voorzieningen om de  
hoek en het bos of de heide in de achtertuin.  
In het geval van PUUR op de Heide mag u dit 
heel letterlijk nemen. 

Opgroeien in Ede
Ede lijkt gemaakt voor kinderen en Simon Stevin 
in het bijzonder. Hier spelen ze veilig op straat en 
iedereen is nieuw, dus vriendjes zijn zo gemaakt. 

Ede, een mooie stad om te wonen
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let’s escape
into the woods
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De drukte van uw werk en de snelweg vergeet 

u snel als u via de Nieuwe Kazernelaan uw wijk 

inrijdt. De statige lanen van Simon Stevin worden 

gesierd door eeuwenoude bomen en ook de straat 

van PUUR op de Heide kleurt al groen. Parkeer 

uw auto op één van de twee eigen parkeerplaat-

sen voor op de oprit en ontspan. De geur van de 

heide, de vogels die fluiten en verder… nou verder 

eigenlijk niets. Dit is thuis. Dit is wonen zoals u 

vakantie wilt vieren.

Waar ligt Simon Stevin 
en PUUR op de Heide
De wijk Simon Stevin ligt aan de oostkant van Ede ter 

hoogte van de Nieuwe Kazernelaan. Deze bereikt u 

via de Verlengde Arnhemse weg (N224) die enerzijds 

direct aansluit op knooppunt Grijsoord. Hiervandaan 

neemt u de A12 of de A50. U kunt ook richting het 

westen rijden. Daar sluit de provinciale weg aan op 

de A30. Door deze goede verbinding zijn Utrecht, 

Apeldoorn, Nijmegen, Arnhem snel bereikbaar.  

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen overigens 

op 50 tot 70 minuten rijden. 

Ginkelse Heide
Het kan u niet ontgaan zijn, PUUR op de Heide grenst 

direct aan de Ginkelse Heide. De achtertuin ligt op 

het oosten en dus geniet u al in de vroege zon van 

uw eerste kop koffie met zicht op de natuur. Door de 

brede kavels en de wijze waarop de villa’s geplaatst 

zijn, is er ook nog alle ruimte om aan de zuidkant van 

de kavel te zitten. Zoals u ziet, is de gevel aan de oost- 

en zuidkant ook het meest open, waardoor u binnen 

maximaal van de omgeving kunt genieten.

Alle rust, maar niet afgezonderd 
Wie in PUUR op de Heide woont, leeft in volledige 

rust. Niets aan overdreven. Het fijne is wel dat alle 

voorzieningen die u dagelijks nodig hebt, dichtbij zijn. 

Even concreter: u fietst in 5 minuten naar het  

centrum en de scholen zijn op loopafstand. Ook heeft 

Ede diverse middelbare scholen op fietsafstand.  

Verder fietst u in 5 minuten naar het Intercitystation  

Ede-Wageningen en hiervandaan treint u in nog  

geen 30 minuten naar hartje Utrecht. Zelfs als u wilt 

sporten, hoeft u niet ver. Allereerst nodigt de natuur 

uit tot een sportieve uitspatting en in de buurt vindt  

u de Edese tennisclub en diverse sportaccommodaties.

‘u stapt uit de auto en 
ruikt de heide’

getoonde impressie betreft een ochtend weergave
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'dit wordt een chic straatje dat 
harmonieus met de natuur samengaat'

“Ons bureau ‘MIX architectuur’ is in Ede 

gevestigd en ik woon er ook. Lang geleden 

woonden we aan de Nieuwe  Kazernelaan. 

Toen liepen we met onze kleintjes tussen de 

kazerneterreinen door naar het bos. De rest van 

het gebied was een gesloten enclave. Nu heeft Ede 

er een prachtige wijk bijgekregen en aan mij de 

eer om voor één van de mooiste plekjes van Simon 

Stevin huizen te ontwerpen.”

Voor dit iconisch randje van Ede wilde Reinier een 

krachtig statement maken. Met een ingetogen allure 

gaat PUUR op de Heide de verbinding aan met de 

natuur. Binnen de eenheid moest er ruimte zijn 

voor individualisme én heel belangrijk: hij wilde het 

landschap beleefbaar maken. 

Van zo’n uitzicht  
moet je vrij kunnen genieten
“We hebben de huizen zo op de kavel geplaatst dat 

vanuit het huis, de tuin én tussen de woningen door 

zicht is op het bos en het heidelandschap. De nok 

staat haaks op het bos en daarmee creëren we nog 

meer openheid. Slechts een open hekwerk is de dunne 

scheidingslijn tussen privé en de vrije natuur. Het kan 

echt zo zijn dat je hier straks zwijnen en herten ziet 

lopen.”

Eigentijds, puur, chic en warm
“Ons architectenbureau heeft een eigentijdse  

signatuur. Dat zie je terug in PUUR op de Heide. De 

warme tinten, natuurlijke materialen, flauw hellende 

daken die ver over de gevel doorsteken, geven het 

ensemble ook een heel vriendelijke, warme uitstraling. 

Een gevoel dat versterkt wordt bij thuiskomst. De 

entree hebben we iets uitgebouwd, zodat een mooi 

pleintje ontstaat waar ruimte is voor twee auto’s. De 

enorme dakoverstekken zorgen ervoor dat je droog de 

voorname zijentree bereikt.” 

Open waar de zon schijnt
De zonoriëntatie heeft grote invloed gehad op het 

ontwerp. En dat zie je terug in materiaalgebruik en de 

openingen in de gevel. “De noordkant heeft een wat 

geslotener karakter en hier passen we meer baksteen 

toe. De zuidzijde is opgetrokken uit glas en hout. Moet 

je je eens voorstellen hoe mooi je straks wegkijkt door 

de overhoekse ramen. Hier beleef je het landschap!”

Eigenheid binnen het geheel
Reinier haalde het al even aan: er zijn drie type huizen. 

Het hoge huis is geschikt voor gezinnen die meer 

slaapkamers nodig hebben, het diepe huis leent zich 

perfect voor een levensloopbestendige indeling en het 

brede huis is gemaakt voor levensgenieters, mogelijk 

met een eigen bedrijf. “De drie woningontwerpen 

hebben elk hun eigen contouren en karakteristieken. 

Door ook nog eens drie warme tinten genuanceerde 

gevelsteen toe te passen ontstaat een gevarieerd 

en ontspannen straatbeeld. De variatie wordt 

versterkt door de uitgebreide keuzeopties. Kopers 

personaliseren hun huis met een schoorsteen, erker 

of veranda”

PUUR op de Heide is met liefde voor pure 

materialen ontworpen. Het heeft een eigentijdse 

ambachtelijkheid, waardoor het geheel samensmelt 

met het landschap zonder onopvallend te zijn. Vrij en 

ongekend luxe. Precies wat je mag verwachten in dit 

segment en op deze locatie. 

Reinier Ubels heeft het ontwerp 

gemaakt voor PUUR op de Heide. 

En dat deed hij met veel plezier. 

Enerzijds door de inspirerende 

locatie, anderzijds door de band  

 die hij met Ede heeft.

Reinier Ubels Architect
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Dichter bij de heide kunt u niet wonen!
woningtypes

breed diep hoog

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. De aangegeven inrichting van de openbare 
ruimte is voorlopig. De definitieve inrichting zal in een latere fase openbaar worden gemaakt.
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adapt to the rhythm of nature
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PUUR op de Heide bestaat uit 20 vrijstaande 

villa’s. De eenduidige signatuur zorgt voor een 

helder statement aan de rand van de natuur. Rust 

en eenheid, maar wel uniek. Want door de variatie 

in woningtypes, de wisselende kleur gevelsteen 

en vele opties waar u uit kunt kiezen, is geen huis 

hetzelfde én nog belangrijker: u vindt hier altijd 

een thuis dat past bij uw levensfase, manier van 

leven en gezinssamenstelling.

Uit deze type huizen kunt u kiezen
Hoog, breed en diep, drie simpele typebenamingen die 

precies zeggen waar ze voor staan. Het hoge huis heeft 

een tweede verdieping, het brede huis is extra breed 

en het diepe huis is extra diep. Voor welk huis u ook 

kiest, altijd geniet u van een huis dat lekker vrij in de 

ruimte staat, doordat de kavel zo breed is. Hierdoor is 

er ruimte voor 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Niet 

achter elkaar, maar naast elkaar. Niemand hoeft de 

auto weg te halen als de ander wil vertrekken.

Alle ruimte voor uw woonwensen
Per woningtype bieden we allerlei opties aan om de 

woning uit te breiden of anders in te delen. Dat zorgt 

ervoor dat uw huis zich onderscheidt. Nog belangrij-

ker is dat het past als een maatpak. We tonen verderop 

de basisplattegronden en de mogelijke opties per type. 

Zoals u in dit segment mag verwachten, ben u niet 

beperkt tot de reeds uitgewerkte opties. Aanvullende 

woonwensen kunt u met uw woonadviseur bespreken. 

Waar mogelijk creëren we hier aan de rand van de 

natuur uw droomhuis.

een eenduidige signatuur
met alle ruimte voor

uw woonwensen

dynamisch straatbeeld door diversiteit in nokhoogtes
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hoog

diep

breed
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING

In PUUR op de Heide komen 5 brede huizen.  

Bekijk de plattegrond en ontdek dat dit huis 

gemaakt lijkt voor levensgenieters. Uw eerste 

kopje koffie op de bank met zicht op bos en heide. 

Koken met de ondergaande zon die door de grote 

raampartij binnenvalt.  

De zijentree met vide verdeelt wonen en koken op een 

natuurlijke manier. Bij deze indeling zit de leefkeuken 

aan de voorzijde. Aan het kookeiland zal een grote 

eettafel niet misstaan. Zowel in de leefkeuken als de 

woonkamer is er een overhoeks raam van vloer tot 

plafond. We hoeven inmiddels niet meer uit te leggen 

hoe fantastisch het uitzicht is. De woonkamer van  

35 m² en ruim 7 meter breed is groot genoeg voor een 

ruim opgezette zithoek. Zet die schuifpui lekker open 

en geniet.

h 177 m2 woonoppervlakte 

h kaveloppervlakte van 487 tot 555 m2

h 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

h achtertuin op het oosten, zijtuin op het westen

h diverse verdiepingshoge (overhoekse) ramen 

h riante entree met vide

h 3 slaapkamers en een study

h luxe badkamer met ligbad, douche en dubbele 

wastafel

h praktische berging voor de wasmachine  

en droger op de slaapverdieping

h vloerverwarming op begane grond  

en verdieping

h geïsoleerde en verwarmde berging

10 12 14 1611 13 15 17 18 19 201 3 5 72 4 6 8 9
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23     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     OPTIE UITBREIDING VERANDA (2400 MM)

24     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     OPTIE UITBREIDEN BERGING (2000 MM) 

25     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     OPTIE UITBREIDEN WOONKAMER (2400 MM) + SCHOORSTEEN

22     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     OPTIE UITBREIDING WOONKAMER (2400 MM)

21     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     BASIS

21     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     BASIS

20     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     OPTIE ERKER VOORGEVEL

18     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     BASIS

opties type breed

BASIS VOORZIJDE BASIS ACHTERZIJDE UITBREIDING VERANDA (2,4 M)

ERKER ZIJGEVEL UITBREIDING WOONKAMER (2,4 M) UITBREIDING BERGING (2,2 M)

ERKER VOORGEVEL KELDER UITBREIDING WOONKAMER (2,4 M)

MET SCHOORSTEEN

Is dit uw droomhuis? Bekijk dan de  
voorgestelde opties op de volgende  
pagina eens. 

Wat dacht u van het idee om de woonka-
mer nog een slagje groter te maken en te 
voorzien van een markante schoorsteen?

Of bent u liever zo veel en vaak mogelijk 
buiten? Dan zou de veranda - volledig in 
stijl meeontworpen - iets voor u kunnen 
zijn.

19     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE BREED     I     OPTIE ERKER ZIJGEVEL
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hoog

diep
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING

Type A optissi aliquam es dolecaborem esectempor alitat pos eresseque dis autem 

quam, nobis aut imporerios perum rehenec eraeperion nonsequid ma nissum, vendae 

periandis autatur, odionse rehenim ius et landam expelibusci cus ium faccata voloria 

demporecta non eos voluptat hit aut quundio ssimin ex enihilla etur aut quaspellab 

ipsum nost ius dolenditet quibusam harum id et volut. andaeptatem fugitiis 

type diep 10 12 14 1611 13 15 17 18 19 201 3 5 72 4 6 8 9

N

Achter de elegante gevels van type Diep gaat een 

zee aan ruimte schuil. Ook hier weer een leef-

keuken die subtiel gescheiden is van de living en 

overal die verdiepingshoge, overhoekse ramen die 

de natuur tot in uw huis brengen. 

Type Diep komt zeven keer voor in PUUR op de Heide. 

In tegenstelling tot type Breed heeft dit huis 3 ruime 

slaapkamers met een nisje op de overloop dat perfect 

als hobby-, werk- of studieplek gebruikt kan worden. 

In de optionele sfeer bieden we een aantal heel aan-

trekkelijke indelingen en uitbreidingen aan.

h 181 m2 woonoppervlakte 

h kaveloppervlakte van 438 tot 503 m2

h 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

h achtertuin op het oosten, zijtuin op het westen

h diverse verdiepingshoge (overhoekse) ramen 

h prachtige entree

h 3 slaapkamers

h luxe badkamer met ligbad, douche  

en dubbele wastafel

h praktische berging voor de wasmachine  

en droger

h vloerverwarming op begane grond  

en verdieping

h geïsoleerde en verwarmde berging

1 : 50
begane grond

1 : 50
eerste verdieping
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keuken

berging

berging

berging
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opties type diep

Elk type huis heeft zijn eigen opties.
Type Diep leent zich bovendien perfect 
voor de ombouw tot levensloopbestendig 
huis. 

U kunt er ook voor kiezen de begane 
grond uit te breiden, zodat u een werk-
plek op de begane grond krijgt. En wat 
vindt u van het idee om de leefkeuken
uit te breiden met een erker? 

Laat uw fantasie de vrije loop en bespreek 
uw woonwensen met de woonadviseur.

Bekijk deze opties op de volgende pagina.

getoonde vlonder maakt geen onderdeel uit van de optie veranda

7     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE DIEP     I     LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING (SLAAPKAMER/BADKAMER OP DE BEGANE GROND)

5     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE DIEP     I     BASIS

6     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE DIEP     I     OPTIE SCHOORSTEEN + OPTIE UITBREIDING WERKKAMER (5500 MM) I.C.M. BERGING VERKLEINEN

5     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE DIEP     I     BASIS

4     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE DIEP     I     OPTIE ERKER ZIJGEVEL

3     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE DIEP     I     OPTIE ERKER VOORGEVEL + SCHOORSTEEN

2     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE DIEP     I     BASIS

BASIS VOORZIJDE BASIS ACHTERZIJDE LEVENSLOOP WONING

SLAAPKAMER/BADKAMER OP DE BEGANE 

GROND

LEVENSLOOP WONING

MET SCHUIFPUI IN SLAAPKAMER

ERKER VOORGEVEL EN SCHOORSTEEN SCHOORSTEEN EN

UITBREIDING WERKKAMER

ERKER ZIJGEVEL KELDER

8     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE DIEP     I     LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING OPTIE SCHUIFPUI
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Type A optissi aliquam es dolecaborem esectempor alitat pos eresseque dis autem 

quam, nobis aut imporerios perum rehenec eraeperion nonsequid ma nissum, vendae 

periandis autatur, odionse rehenim ius et landam expelibusci cus ium faccata voloria 

demporecta non eos voluptat hit aut quundio ssimin ex enihilla etur aut quaspellab 

ipsum nost ius dolenditet quibusam harum id et volut. andaeptatem fugitiis 

type diep 10 12 14 1611 13 15 17 18 19 201 3 5 72 4 6 8 9

N

optie

Liever alles gelijkvloers, baden, slapen en 

wonen op de begane grond? Kies dan voor de 

optie levensloop. In dat geval vergroten we het 

woonoppervlakte op de begane grond, zodat hier 

een slaap- en badkamer gerealiseerd kan worden. 

De ruimte die u er beneden bij krijgt kan van de 

verdieping worden afgehaald. U houdt dan nog steeds 

2 slaapkamers boven over en ook de badkamer blijft 

intact. Ideaal als u bezoek krijgt of nog thuiswonende 

kinderen hebt. Volop privacy en toch genieten van 

samen wonen op zo’n bijzondere plek.

h kaveloppervlakte van 438 tot 503 m2

h 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

h achtertuin op het oosten, zijtuin op het westen

h diverse verdiepingshoge (overhoekse) ramen 

h prachtige entree

h slaap- en badkamer op de begane grond

h luxe badkamer met ligbad, douche 

en dubbele wastafel

h praktische berging voor de wasmachine 

en droger

h vloerverwarming op begane grond  

en verdieping

h geïsoleerde en verwarmde berging

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING

1 : 50
begane grond

1 : 50
eerste verdieping

woonkamer

keuken

berging

berging

berging

slaapkamer 2

slaapkamer 1

hobbykamer

WD WM

1 : 50
begane grond

1 : 50
eerste verdieping

woonkamer

keuken

berging

berging

berging

slaapkamer 2

slaapkamer 1

hobbykamer

WD WM
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family sunday afternoons...
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diepdiep hooghoogbreed
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BEGANE GROND

Type A optissi aliquam es dolecaborem esectempor alitat pos eresseque dis autem 

quam, nobis aut imporerios perum rehenec eraeperion nonsequid ma nissum, vendae 

periandis autatur, odionse rehenim ius et landam expelibusci cus ium faccata voloria 

demporecta non eos voluptat hit aut quundio ssimin ex enihilla etur aut quaspellab 

ipsum nost ius dolenditet quibusam harum id et volut. andaeptatem fugitiis 

type diep 10 12 14 1611 13 15 17 18 19 201 3 5 72 4 6 8 9

N

Type Hoog is het ultieme gezinshuis met gezellige 

leefkeuken en tuingerichte living. Nooit mist u 

iets van wat er buiten gebeurt. Dit met dank aan 

de raampartijen van vloer tot plafond.   

Naast 3 slaapkamers op de 1e verdieping heeft u onder 

het schuine dak ook nog een complete, vrij

indeelbare verdieping tot uw beschikking waar u echt 

iets bijzonders van kunt maken. Uw eigen slaapkamers 

loft, een kamer waar uw puber zich kan terugtrekken 

of de perfect gym. 

h 199 m2 woonoppervlakte 

h kaveloppervlakte van 433 tot 473 m2

h 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

h achtertuin op het oosten, zijtuin op het westen

h diverse verdiepingshoge (overhoekse) ramen 

h 3 slaapkamers

h luxe badkamer met ligbad, douche 

en dubbele wastafel

h separaat toilet op de eerste verdieping

h ruime zolderverdieping (optioneel indeelbaar)

met plaats voor o.a. wasmachine en droger

h vloerverwarming op de begane grond 

en eerste verdieping
EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING1 : 50

begane grond
1 : 50

eerste verdieping
1 : 50

tweede_verdieping

woonkamer

keuken

zolder

berging

slaapkamer 2slaapkamer 3

slaapkamer 1

WD

MV

WM

1 : 50
begane grond

1 : 50
eerste verdieping

1 : 50
tweede_verdieping

woonkamer

keuken

zolder

berging

slaapkamer 2slaapkamer 3

slaapkamer 1

WD

MV

WM

1 : 50
begane grond

1 : 50
eerste verdieping

1 : 50
tweede_verdieping

woonkamer

keuken

zolder

berging

slaapkamer 2slaapkamer 3

slaapkamer 1

WD

MV

WM
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Een groot gezin én een eigen bedrijf. Vind 
maar eens een huis op een mooie plek 
waar dat allemaal past. Type Hoog kunt u 
laten uitbreiden met een werkkamer op 
de begane grond.

Aantrekkelijke optie! Zeker als u kiest om 
het ontstane hoekje in de bouwvorm te 
laten overkappen. De met hout gedekte 
veranda wordt vast een favoriet plekje 
voor de koffie in de ochtendzon.

Worden uw wensen niet in de getoonde 
opties waargemaakt? Dat wil niet zeggen 
dat het niet kan. Uw woonadviseur helpt 
u graag.

17     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     OPTIE UITBREIDING BERGING

16     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     OPTIE UITBREIDING WOONKAMER (2400 MM)

15     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     OPTIE UITBREIDING VERANDA (2400 MM)

14     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     OPTIE UITBREIDING WERKKAMER + VERANDA (3600 MM) + SCHOORSTEEN

13     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     OPTIE UITBREIDING WERKKAMER (3600 MM)

12     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     BASIS

12     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     BASIS

11     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     OPTIE ERKER ZIJGEVEL

10     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     OPTIE ERKER VOORGEVEL + SCHOORSTEEN

9     I     EDE, PUUR OP DE HEIDE

WONINGTYPE HOOG     I     BASIS

opties type hoog

BASIS VOORZIJDE BASIS ACHTERZIJDE KELDER

UITBREIDING WERKKAMER (3,6 M)

UITBREIDING WERKKAMER,

VERANDA (3,6 M) EN SCHOORSTEEN

UITBREIDING VERANDA (2,4 M)

UITBREIDING WOONKAMER (2,4 M)

UITBREIDING BERGING

ERKER VOORZIJDE

MET SCHOORSTEEN

ERKER ZIJGEVEL
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garden treasures
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Huizen worden steeds slimmer. Ze bieden meer 

gemak en vrijheid om u thuis te voelen. Dat  

geldt ook voor de huizen van PUUR op de Heide.  

Met het huisbesturingssysteem SlimWonen  

bestuur én monitort u uw huis op het gebied  

van verlichting en verwarming tot beveiliging. 

Ook als u niet thuis bent!

Interactief huis

SlimWonen maakt uw huis interactief. Het systeem 

van Heijmans biedt oplossingen op het gebied van 

comfort, sfeer, gemak en veiligheid. U bepaalt zelf 

welke functies u gebruikt en hoe vaak. Zo kunt u 

bijvoorbeeld dagelijks uw energieverbruik checken, 

terwijl u een tijdklok of scène maar één keer instelt. 

Wanneer uw huis in de nabije toekomst proactief 

energieadviezen gaat geven, bent u alvast gewend 

aan slimme huisbesturingstechnieken.

Afstandsbediening voor het hele huis

SlimWonen bestaat uit een uitgebreide basisinstallatie 

die aangepast kan worden aan persoonlijke behoeftes. 

Het biedt de mogelijkheid om uw huis conventioneel 

te besturen met schakelaars aan de wand, maar ook 

vanaf mobiele apparatuur via een app. Zo maakt u van 

uw smartphone of tablet een afstandsbediening voor 

het hele huis. Het systeem is ook eenvoudig vanaf een 

computer te bedienen. De producten van SlimWonen 

zijn direct bij oplevering te besturen vanuit huis. De 

volgende basisfunctionaliteiten worden standaard 

aangebracht:

h De ’huis-verlaten’ schakelaar in de hal - Met één 

druk op deze knop worden alle wandcontactdozen 

en lichtpunten die in uw woning zijn aangesloten 

op de huisbesturing, uitgeschakeld.

h Gekoppelde wandcontactdoos. Zowel handmatig 

als via een app aan te sturen.

h Rookmelders gekoppeld - Wanneer een rookmelder 

een alarm geeft, gaan automatisch alle vaste 

lichtpunten in een woning aan.

h Energiemonitor in de meterkast - De energiemoni-

tor biedt inzicht in het actuele en historische 

gas- en elektriciteitsverbruik van de woning.

h Instellen van tijdklokken, sfeerscènes en acties - 

Eenvoudig aan te maken via de app.

 

Extra mogelijkheden

Naast de basisinstallatie zijn er diverse uitbreidings-

mogelijkheden. Zoals elektrische zonwering, automati-

sche gordijnen of het gebruik van dimmers. Een ander 

voorbeeld is deurcommunicatie. Hiermee weet u wie 

er voor de deur staat, zonder de voordeur te hoeven 

openen. Met behulp van een camera, microfoon en 

speaker kunt u als het buiten donker is, zien wie er 

aanbelt en met de persoon praten. Een andere optie is 

automatische verlichting door de toepassing van be-

wegingssensoren. Handig in bijvoorbeeld het toilet of 

een trapkast. De verlichting gaat automatisch aan als u 

een deur opent, en uit als de deur weer sluit.

SlimWonen 
brengt het huis van de toekomst binnen handbereik

De gebruiksvriendelijke
app maakt van je
smartphone of tablet
een afstandsbediening
voor je huis.

heijmans.nl/slimwonen

• 46 • puur op de heide puur op de heide • 47 •



Wonen aan de natuur. Of woont u liever in de 

natuur? Dat kan. Vrij eenvoudig zelfs. Op het 

moment dat u de tuin zo natuurlijk mogelijk 

inricht met inheemse beplanting, vervagen 

grenzen tussen openbaar en privé. Als omgeving, 

openbare inrichting in de wijk én de tuinen alle-

maal natuurlijk zijn, bereiken we een optimum.

Hoe u een natuurlijke, avontuurlijke tuin creëert en 

daarmee het karakter van de wijk versterkt? 

Met een groene tuin, voorzien van inheemse borders, 

grassen, bomen, hagen en nestkasten, houdt u de 

omgeving rond uw huis koel en nodigt u de natuur 

uit uw tuin in te komen. Inmiddels is ook bewezen dat 

met een slim tuinontwerp uw tuin erg onderhouds-

vriendelijk is. Daarnaast is het toch mooi om in uw 

eigen tuin te genieten van geurende bloemen, klein 

fruit, vlinders, vogels en kikkers.  Niet alleen voor 

volwassenen, maar ook om de boodschap van nut en 

noodzaak over te dragen aan de volgende generatie! 

En in een tuin op deze plek mag die veranda en/of 

jacuzzi natuurlijk niet ontbreken. Het vraagt niet veel 

van uw inlevingsvermogen om u voor te stellen hoe 

lekker vrij u hier zit. Eén met de natuur in uw eigen 

tuin. 

een tuin midden
in de natuur
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Alles fris en nieuw en precies zoals u het mooi vindt. Voorlopig geen 

onderhoud en geen erfenis van de vorige bewoners. Dat is nieuw

kopen! En het leuke is, zodra u het koopcontract heeft getekend,

begint de voorpret. Want dan mag u al keuzes gaan maken die lange 

tijd voor veel woonplezier zorgen.

Smaken verschillen. De woningen PUUR op de Heide worden daarom

zonder keuken geleverd. Aansluitpunten zijn er wel en zelfs die zijn te

verplaatsen. U krijgt dus alle vrijheid om deze belangrijke ruimte in huis

helemaal in te delen en af te werken zoals u het altijd gewild hebt. Een 

kookeiland, een stoomoven, een teppanyaki grill, een ontbijtbar, een kraan 

waar direct kokend, borrelend of gekoeld water uitkomt? Het kan! De speci-

alisten bij Eigen Huis Keukens kennen alle mogelijkheden van de woningen 

in PUUR op de Heide. Zij helpen u graag. Koopt u de keuken liever elders? 

Dat mag natuurlijk ook.

Een badkamer om in weg te dromen, fris wakker te worden of te 

ontspannen na een lange dag. Hoewel de ruimte relatief gezien weinig 

gebruikt wordt gedurende de dag, is hij wel erg belangrijk voor uw 

woonbeleving. Daarom leveren we de sanitaire ruimte luxe op met 

kwaliteitssanitair van Villeroy & Boch in de Omnia Architectura-lijn 

en kranen van Grohe. Stijlvol en tijdloos. De grote tegels zijn er in 

diverse tinten. U kiest zelf de kleurstelling.

Ook in deze ruimte zijn het uw wensen die tellen. Liever een stoomcabine, 

stortdouche of bubbelbad, waarmee u uw eigen in-house-wellness creëert? 

Het kan en vraag naar de mogelijkheden. Bezoek de showroom van Gévier-

Dales Sanitair en Interkeramiek in Bunnik.

keuken

sanitair
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NATUURLIJK, PUUR EN CIRCULAIR 

Circulariteit en duurzaamheid spelen een belangrijke rol in het 

materiaalgebruik van PUUR op de Heide. We gebruiken daarom 

materialen die duurzaam worden geproduceerd. Verder passen we 

ook demontabele herbruikbare bouwdelen toe. 

Om de relatie met het landschap nog meer te versterken, zijn er de  

verdiepingshoge ramen die de hoek omgaan. Daarbij kiezen we voor een 

palet van natuurlijke materialen. De levendige bakstenen in drie natuur-

tinten (licht zandkleurig, oker en bruin genuanceerd) combineren we met 

warme houtaccenten in de gevel en de dakoverstekken. Het hout van de 

veranda - die u optioneel kunt kiezen - is in dezelfde tint als de gevel. 

Hoewel de villa’s een moderne signatuur hebben, zie je in en rond het 

huis ook een stukje ambachtelijkheid. Zo zijn de klossen van de overstek-

ken goed zichtbaar. De kap is aan de binnenkant wel voorzien van een 

dakplaat maar de vorm en hoogte zijn nog goed zichtbaar. Dit doet heel 

veel met uw woonbeleving. 

materialisatie
Gevelbekleding Overstek

Bnr. Hubertus Lagos  Savan

1 - • -
2 - - •
3 - - •
4 • - -
5 - - •
6 - • -
7 • - -
8 •
9 - - •
10 - - •

Bnr. Hubertus Lagos  Savan

11 - • -
12 • - -
13 • -
14 • - -
15 - • -
16 - - •
17 • - -
18 - - •
19 - • -
20 - • -

Elk bouwnummer heeft zijn eigen metselwerk.
In onderstaande tabel ziet u welk bouwnummer welk metselwerk heeft.

puur op de heide • 53 •• 52 • puur op de heide

Savan Lagos Hubertus



PUUR op de Heide is nieuwbouw, maar van een 

reguliere nieuwbouwwijk is zeker geen sprake. 

Hier is het groen al groot en dieren hebben hun 

domein gevonden. Als bewoner voeg je je dus in 

bestaande natuur. Vincent Nederpel is adviseur 

ecologie bij Heijmans. Met passie voor alles wat 

groeit en bloeit vertelt hij over de natuurlijke om-

geving van Simon Stevin. 

“Er zijn allerlei soorten landschapssystemen. Hier 

hebben we te maken met zandgrond. Dat is veel armer 

en droger dan bijvoorbeeld een rivierenlandschap. 

Op de schrale grond doen heide en droge bossen het 

goed. Dit zijn bossen met grove dennen, berken en 

zomereiken. Populieren en wilgen zie je hier niet snel. 

PUUR op de Heide ligt niet alleen pal aan een natuur-

gebied, ook in de omgeving zijn prachtige plekken te 

vinden én langs de lanen in de wijk staan eeuwenoude 

bomen.”

Zo trekt u de natuur de tuin in
Vincent vertelt dat in de totale rust van deze plek al-

lerlei dieren zich thuisvoelen. “Een specht, roodborst-

je, boomklever of gaai is geregeld te zien vanaf het 

terras in uw tuin. Ook kunt u wild voorbij ziet komen.

 Denk hierbij aan reeën, dassen, vossen, egels en mis-

schien wel een zwijn. De grootste kans om deze - veel-

al schuwe dieren - te spotten is in de vroege ochtend 

als de wijk nog moet ontwaken. Of als er sneeuw ligt. 

Dan gaan de dieren wat uit hun comfortzone om een 

fijner plekje te vinden. Wie weet is dat wel aan de rand 

van uw tuin. Als u heide plant, maakt u een natuurlij-

ke verbinding. Reptielen, zoals hagedissen vinden snel 

de weg naar uw tuin en zullen zich snel thuisvoelen. 

Zo trekt u de natuur uw tuin in.” 

We bouwen natuurinclusief
Een voormalig kazerneterrein kenmerkt zich door de 

ultieme rust en een beetje een onaangeharkte natuur. 

Vincent: “In tegenstelling tot andere nieuwbouwont-

wikkelingen hoeven we bij PUUR op de Heide dus 

geen natuur meer toe te voegen om de ecologie in de 

wijk op weg te helpen. Wel kunnen we ervoor zorgen 

dat de natuur de weg naar uw huis vindt. 

Daarom bouwen we natuurinclusief. In de gevels 

maken we voorzieningen waar vleermuizen, gier-

zwaluwen en huismussen zich fijn voelen.” 

Een vleermuis eet zo’n honderden mug-
gen per nacht
“Mensen schrikken vaak als ik het over vleermuizen 

heb, maar wist u dat er in alle woonwijken vleermui-

zen zitten en dat u die dus het gros van de tijd hele-

maal niet ziet. Eng zijn ze al helemaal niet. Ze zijn niet 

gevaarlijk en wel nuttig. Vleermuizen eten wel hon-

derden muggen per nacht. Ik zou zeggen, zorg er dus 

vooral voor dat dieren als zwaluwen en vleermuizen 

welkom zijn en een plekje kunnen vinden. Met vleer-

muis- en nestkasten in de gevel, in de schutting of in 

de haag verwerkt, voelen deze beestjes zich thuis.”

Circulariteit gaat verder dan alleen wat de mate-

rialen betreft. Als we slim omgaan met energie, 

helpen we uitputting van de aarde te voorkomen. 

Door zo veel mogelijk gebruik te maken van her-

nieuwbare bronnen en de villa’s zo goed mogelijk 

te isoleren, minimaliseren we het gebruik van 

energie.

De villa’s in PUUR op de Heide zijn erg energiezuinig 

door het juiste evenwicht tussen bouwkundige en 

installatietechnische maatregelen. De woning vol-

doet aan de energieprestatienorm (EPC) van 0,0 en 

ligt daarmee ruim onder de wettelijke eis van 0,4. Bij 

oplevering van de woning ontvangt u van Heijmans 

een energielabel A. 

Warmte (zuinig en comfortabel)
De villa’s in PUUR op de Heide worden gasloos 

gebouwd en in het hele huis komt comfortabele 

vloerverwarming die ook in de slaapkamers verstel-

baar is. Dit zorgt voor de juiste hoeveelheid energie-

verbruik op de juiste plaats, geeft een hoge mate van 

comfort en is daarbij energiezuinig. Uw verwarming 

en het temperatuurniveau voor warm tapwater wordt 

door de aansluiting op het warmtenet van Ede duur-

zaam opgewekt. De woningen worden geventileerd 

met gebruikersvriendelijke gevelroosters, in combi-

natie met een CO2-gestuurde, energiezuinige afvoer-

ventilator. Voor de opwekking van elektriciteit wordt 

onder meer gebruikgemaakt van energie uit de zon. 

Op het dak met zuidelijke oriëntatie komen indak 

zonnepanelen. 

“een specht, 
roodborstje, 

boomklever of gaai 
zul je geregeld zien 

vanaf het terras  
in je tuin”

Een duurzaam, 
gasloos huis is klaar 
voor de toekomst
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Achter de ontwikkeling, verkoop en realisatie van PUUR op de  

Heide staat een compleet team van specialisten. Samen zorgen  

we ervoor dat u hier straks woont met elke dag een beetje dat  

vakantiegevoel. Living the good life, because you can. 

En dat goede leven leeft u naar ons idee als u van A tot Z begeleid  

wordt en uw huis straks voelt als een maatpak. Het nieuwbouwteam  

van Ditters Makelaars is er klaar voor. Ron Toering spreekt namens  

zijn collega’s Marieke Klaassen-Vroegindeweij en Jorik Otten.

Enthousiasme over het plan
“We kijken ernaar uit om alle belangstellenden te spreken. Dit is het 

mooiste plan op Simon Stevin. Wonen met een achtertuin grenzend aan 

de heide en bossen, wie kan dat nou zeggen? Het ontwerp dat gemaakt 

is, vind ik heel treffend De natuurlijke materialen passen bij de locatie 

en geven de huizen een warme uitstraling. Je krijgt er gelijk een vakan-

tiegevoel bij als je de huizen ziet. Als je dan ook nog eens naar de inde-

ling kijkt en de grote ramen, dan weet ik zeker dat bewoners straks echt 

de Veluwe in huis beleven.”

Dit moet je ervaren
De kavels worden al uitgezet, dus het loont de moeite om op de plek

te bezoeken en de sfeer te proeven. Dit kunt u zelf doen of u vraagt de 

makelaar om mee te gaan. Ter plekke verkent u samen welke kavel het 

beste past bij uw woonwensen. Ron vervolgt: “Als we terugkomen op 

kantoor, gaan we met een lekkere kop koffie alles rustig doorspreken. 

Op een later moment, wanneer de kavel en dus het type huis gekozen is, 

is het tijd voor maatwerk. Het basisconcept geeft volop mogelijkheden 

om een woning aan te passen naar persoonlijke wensen. Er zijn diverse 

opties uitgewerkt, maar het is belangrijk om te weten dat er heel veel 

kan! We komen graag in gesprek en verkennen samen met hoe u wilt 

leven, hoeveel ruimte u nodig heeft en wat u mooi vindt. Uw wensen 

bespreken we met de bouwer en architect en koppelen dit dan terug. 

Zorgeloos maatwerk.” 

“Wij begeleiden u naar het mooiste huis op die ene speciale plek.”

Tot ziens! 

Ron Toering (Ditters Makelaars)

v.l.n.r.: Ron Toering (Ditters), Marieke Klaassen-Vroegindeweij (Ditters), Jeroen van Dijken (Heijmans) en Jorik Otten (Ditters)

maak kennis met het team van 
PUUR op de Heide
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PUUR op de Heide is een ontwikkeling van 

Heijmans Huizen B.V. 

Tel.: 035 - 526 31 36

Verkoop en informatie

Ditters Makelaars             

Stationsweg 89

6711 PM  Ede

Tel.: 0318 - 65 76 57 

E-mail: nieuwbouw@ditters.nl                                                                                                                         

Disclaimer: Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een 

impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben 

nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten worden 

ontleend. De tekeningen zijn met recht ‘artist impressions’ waarin de illustrator 

zich soms wat vrijheden gunt. De reële kleur van gevels, schilderwerk en dakbe-

dekking kunnen hier van afwijken en sommige artist impressions zijn voorzien 

van opties. De openbare ruimte is naar de fantasie van de illustrator ingevuld. De 

plattegronden en maatvoering alsmede de afmetingen van sanitair en keukens van 

alle in deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. Dit geldt ook voor het 

aantal PV-panelen getoond in de impressies. Hier is dus geen leveringsplicht aan 

verbonden. Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken. 

Contact
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