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Schoener-West
U HEBT INTERESSE IN HET BOUWEN VAN EEN VRIJSTAANDE VILLA IN SCHOENER-

WEST IN LELYSTAD. WIE WIL ER NU NIET OP 5 MINUTEN FIETSEN VAN HET CENTRUM 

VAN LELYSTAD WONEN? IN EEN NIEUWE WIJK OMRINGD DOOR WATER EN MET DE 

VRIJHEID OM JE EIGEN HUIS SAMEN TE STELLEN! 

Grote kans dat u nog niet eerder uw eigen huis hebt gebouwd. Geen probleem!  

Zet samen met de kavelmanager van Kavelteam de eerste stappen naar uw eigen woning in 

het project Schoener-West. In het eerste gesprek met de kavelmanager worden veel 

zaken besproken waaronder onder andere de financiële haalbaarheid en de mogelijkheden 

op de diverse kavels. Als u enthousiast bent, gaat u na ondertekening 

van de reserveringsovereenkomst in gesprek met Hegeman Bouwteam om uw 

droomwoning te realiseren. Hegeman Bouwteam biedt een volledig bouwteam voor een 

zelfbouwoplossing. Met een complete en persoonlijke begeleiding ontwerpt en bouwt 

u in 8 stappen uw droomwoning. Zie Hegeman Bouwteam als de helpende hand in de 

wereld van vergunningen, schetsontwerpen, begrotingen, technische bouwrapporten en 

aannemingsovereenkomsten. Want zeg nu zelf: je eigen huis bouwen moet toch een feest 

zijn? Hegeman Bouwteam is pas tevreden als jij dat gevoel hebt! Zij nemen u mee in de 

omgeving van Schoener-West, de kavels, de modelwoningen en de mogelijkheden. 

Belangstelling in dit mooie project? Meld je vandaag nog als belangstellende 
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Gebied 2.4.7.
titel4
titel5

gez gek

1 1

B
C

A kubistisch - platte daken

eigentijds - (samengesteld) lessenaarsdaken

 traditioneel - bungalow met zadeldaken, patio al dan niet
                      met opbouw platte daken/lessenaarsdaken

VerklaringStatus verkoop
Kavelnummer

Bouwstijlen

Vrij

Onder optie

Verkocht

Basisinrichting openbare ruimte met
plaatsing bomen, lichtmasten

2 Parkeerplaatsen op eigen erf

Entreezijde bouwkavel

335m2

335m2

4A

4B

D

LELYSTAD IS ONDER TE VERDELEN IN TIEN WIJKEN. ELKE WIJK 

HEEFT ZIJN EIGEN KARAKTER, GEVARIEERD IN GROEN EN 

WATER RIJK. SCHOENER-WEST LIGT AAN DE RAND VAN DE WIJK 

SCHOENER EN TEN NOORDEN VAN DE LANDSTREKENWIJK.

Het plangebied bevindt zich aan de westzijde van de ontsluitingsweg 

Westerdreef en aan de zuidzijde van de doorgaande weg

Schoener 40. Door de gemeente is het gebied onderverdeeld in vier 

velden, met elk zijn eigen bouwstijl en karakter. Dit geeft 

verscheidenheid in de wijk. 

Het Havendiep aan de zuidzijde en het groen aan de

randen geeft de nieuwbouwlocatie een prettig karakter.

Met alle voorzieningen in de nabije omgeving en dichtbij

het stadscentrum van Lelystad maakt Schoener-West

een unieke nieuwbouwlocatie.

Het groen en water aan de west/zuidzijde van de

locatie blijft gehandhaafd. Dit kenmerkt de locatie en

schermt het duidelijk af van de aangrenzende wijken.

De ruime opzet van de omgeving is doorgetrokken

in de verdeling van de kavels. In Schoener-West is

een belangrijke rol weggelegd voor water. Met de

kwalitatieve aanleg van de halfvrijstaande kavels aan

het water, wordt invulling gegeven aan de ambitie

van de nieuwbouwlocatie. Als gevolg hiervan kent

Schoener-West een ruime opzet, met mooie kavels en

ruime bouwmogelijkheden.

De locatie geeft invulling aan 8 halfvrijstaande kavels

vanaf 285m² en 19 vrijstaande kavels vanaf 415 m². 

In deze brochure richten wij ons verder op de 

vrijstaande kavels

Bouw jij hier je droomhuis?

19 fraaie en ruime kavels voor vrijs
taande 

woningen in het centrum van Lelystad
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In Veld A vind je 15 vrijstaande 

kavels met een kubistische 

uitstraling. De uitstraling van de 

woningen ontlenen ze aan 

elementen zoals platte daken, 

een hoofdgebouw van maxi-

maal 3 bouwlagen en 12 meter 

bouwhoogte.

Hieronder vind je de indeling 

van de kavels en aan de 

rechter-zijde de impressies en 

referentiefoto's die op deze 

kavels gebouwd kunnen 

worden. 

Veld B
In Veld B zijn 9 vrijstaande kavels beschikbaar, bestemd voor woningen 

met een (samengesteld) lessenaardak (donkere platte dakpan) max. 3 

bouwlagen (hoofdgebouw) en 12 meter bouwhoogte.

Hieronder vind je de indeling van de kavels en aan de rechterzijde de 

impressies en referentiefoto's die op deze kavels gebouwd kunnen 

worden. 

Veld A

Indeling kavels 
veld A

Indeling kavels 
veld B
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NOORDELIJK DEELGEBIED

Deze 6 vrijstaande kavels zijn 

bestemd voor bungalow/patio 

woningen. Dat betekent een 

eenlaagse bebouwing met een 

kleine opbouw, geschikt voor 

een extra slaapkamer of badka-

mer. Zadeldak, lessenaarsdak of 

plat dak met opbouw (donkere 

plattepan), hoofdgebouw max. 

7 meter hoog. 

ZUIDELIJK DEELGEBIED  

3 vrijstaande kavels gelegen aan 

het Havendiep moeten archi-

tectonisch ook verbijzonderd 

worden. Dit betreft tweezijdige 

architectuur, waardoor deze 

woningen zowel aan de zijkant 

als aan de achterzijde een 

architectonische uitstraling 

krijgen (bijvoorbeeld een open 

beeld in de vorm van grote 

raampartijen) zodat er geen 

sprake is van een gesloten 

gevelwand. 

Veld C Een kavel kopen in Schoener-West 
betekent volop keuzevrijheid

HET REALISEREN VAN EEN WONING OP EEN BOUWKAVEL IS EEN 

INTENSIEF TRAJECT, DAT BOVENDIEN BEHOORLIJK 

INGEWIKKELD KAN ZIJN. WAAR MOET JE BIJVOORBEELD 

ALLEMAAL REKENING MEE HOUDEN BIJ HET BEBOUWEN VAN JE 

KAVEL? ZOALS HET AANTAL M2 DAT JE MAG BEBOUWEN, HET 

TYPE WONING DAT JE MAG REALISEREN, IS ER EEN 

WELSTANDSTOETSING VAN TOEPASSING EN WAT GAAT HET 

BOUWEN VAN EEN HUIS KOSTEN?

Voor het plan Schoener-West voor de velden A, B en C helpt 

Kavelteam jou graag verder met de aankoop van een kavel en bouw 

van je droomhuis. 

Procedure

 Stap 1: Vul de gratis kavelcalculator in via 

www.kavelteam.nl/kavelhulp/kavelcalculator/schoener-west

Stap 2: Schrijf je in via de website van Kavelteam voor de kavel van uw    

voorkeur

Stap 3: Wij nemen contact met u op om het project nader aan u toe te 

lichten en het plannen van een initiatiefgesprek in Lelystad, een online 

afspraak of een gesprek in op ons kantoor in Twello

Stap 4: Ondertekenen reserveringsovereenkomst

Stap 5: Aanvang ontwerp- en realisatietraject met Hegeman Bouwteam

Op de volgende pagina’s beschrijven we deze opties met 

uitgebreide uitleg en een stappenplan. 

Indeling kavels 
veld C

Verkocht

Verkocht

Verkocht

Verkocht Verkocht
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Wilt u wonen in Schoener West en graag vanaf dag één weten waar 

je aan toe bent? Zonder onzekerheden ten aanzien van ontwerp of 

kosten? Kies dan één van de door Hegeman Bouwteam uitgewerkte 

modelwoningen voor vrijstaande woningen als uitgangspunt en 

start vandaag nog met de realisatie van je droom-woning. Om jou 

als koper nog beter en sneller te helpen bij de realisatie van jullie 

droomwoning heeft Hegeman Bouwteam diverse ontwerpen 

uitgewerkt (inclusief indicatieve aanneemsom) die passend zijn 

binnen het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. 

Binnen deze ontwerpen zijn er nog vele mogelijkheden om te 

variëren in indelingen, uitstraling en omvang van de woning. Het 

mooie is dat deze modelwoningen inclusief aanneemsom worden 

aangeboden waardoor het ontwerptraject aanzienlijk wordt verkort 

en jij als koper vanaf dag 1 beschikt over een actuele bouwprijs en 

de koper maximaal wordt begeleidt in het ontwerp en bouwtraject. 

Wij noemen dit ook wel Begeleidt Particulier Opdrachtgeverschap. 

Dit wil zeggen maximale ondersteuning bij de realisatie van uw 

eigen woning. Hegeman Bouwteam begeleidt kopers volgens hun 

8 stappenplan van initiatieffase tot aan de oplevering van de 

nieuwe woning. 

OPTIE 1 OPTIE 2

Hoe ziet het aankooptraject eruit?
1. Initiatieffase

Vrijblijvend initiatiefgesprek met Kavelteam. In dit gesprek bespreken we de verschillende ontwerpen en wordt het project

nader toegelicht.

2. Optiefase van 7 dagen

Indien u belangstelling  heeft voor een woning kunt u een optie van één week krijgen op de kavel van uw voorkeur. In deze

optietermijn kunt u uw financiële mogelijkheden onderzoeken.

3. Tekenen reserveringsovereenkomst

Na deze fase leggen wij u de reserveringsovereenkomst voor. Middels het ondertekenen van deze overeenkomst reserveert

u de kavel van uw voorkeur voor een periode van twee maanden. De reserveringsvergoeding bedraagt € 500,--

4. Ontwerpfase

U wordt uitgenodigd bij Hegeman Bouwteam en samen met hen gaat u uw woonwensen vertalen naar een voorlopig ontwerp

op de door u gewenste kavel.

5. Sluiten koopovereenkomst

Binnen 8 weken na ondertekening van de reserveringsovereenkomst tekent u de koop- en aannemingsovereenkomst

6. De kavel is van u

Staat de woning van jouw dromen nou niet tussen de beschikbare 

modelwoningen of heb je zelf een voorkeur voor een aannemer? 

Dat is geen probleem! Hegeman Bouwteam ondersteund en advi-

seert graag in het ontwerptraject, zodat kopers een op maat uitge-

werkt ontwerp ontvangen voor hun droomkavel. Vervolgens heeft 

de koper keuzevrijheid in aannemer.

Hoe ziet het aankooptraject eruit?
1. Initiatieffase

Initiatieffase: In dit vrijblijvende gesprek licht Kavelteam het project met de bouw- en ontwerpmogelijkheden nader aan u toe.

Hierdoor heeft u een goed beeld van de mogelijkheden die de kavel jou biedt.

2. Onderzoeks- en optiefase

Wanneer je verder wilt op een kavel binnen Schoener West , dan kunt u een optietermijn van één week krijgen. In deze termijn

onderzoekt u uw financiële mogelijkheden

3. Tekenen reserveringsovereenkomst

Indien je belangstelling hebt in dit project, maar andere wensen hebt ten aanzien van het ontwerp, dan gaan wij graag het

ontwerptraject met u in. U beslist en bepaalt. Hegeman Bouwteam ontwerpt uw woning volledig naar uw wensen en passend

binnen het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Middels het ondertekenen van de reserveringsovereenkomst reserveert u

de kavel van uw voorkeur voor een periode van twee maanden. De reserveringsvergoeding bedraagt € 500,--.

4. Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

Na ondertekening van de ontwerpovereenkomst gaat u als de koper in maximaal 8 weken van schetsontwerp naar definitief

ontwerp. U bepaalt samen met Hegeman tot op welke wijze u begeleidt wilt worden in het ontwerp en aanbestedingstraject.

5. Ondertekenen koopovereenkomst

In deze fase onderteken je samen met Kavelteam de koopovereenkomst en wordt zorggedragen voor de afwikkeling richting het

notariskantoor.

6. De kavel is van u

Bouwkavel aankopen inclusief één van de door 
Hegeman Bouwteam uitgewerkte modelwoningen

Bouwkavel aankopen inclusief een ontwerptraject 
van Hegeman maar zonder bouwverplichting
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Indien u belangstelling  heeft voor een woning kunt u een optie van één week krijgen op de kavel van uw voorkeur. In deze

optietermijn kunt u uw financiële mogelijkheden onderzoeken.

3. Tekenen reserveringsovereenkomst

Na deze fase leggen wij u de reserveringsovereenkomst voor. Middels het ondertekenen van deze overeenkomst reserveert

u de kavel van uw voorkeur voor een periode van twee maanden. De reserveringsvergoeding bedraagt € 500,--

4. Ontwerpfase

U wordt uitgenodigd bij Hegeman Bouwteam en samen met hen gaat u uw woonwensen vertalen naar een voorlopig ontwerp

op de door u gewenste kavel.

5. Sluiten koopovereenkomst

Binnen 8 weken na ondertekening van de reserveringsovereenkomst tekent u de koop- en aannemingsovereenkomst

6. De kavel is van u

Staat de woning van jouw dromen nou niet tussen de beschikbare 

modelwoningen of heb je zelf een voorkeur voor een aannemer? 

Dat is geen probleem! Hegeman Bouwteam ondersteund en advi-

seert graag in het ontwerptraject, zodat kopers een op maat uitge-

werkt ontwerp ontvangen voor hun droomkavel. Vervolgens heeft 

de koper keuzevrijheid in aannemer.

Hoe ziet het aankooptraject eruit?
1. Initiatieffase

Initiatieffase: In dit vrijblijvende gesprek licht Kavelteam het project met de bouw- en ontwerpmogelijkheden nader aan u toe.

Hierdoor heeft u een goed beeld van de mogelijkheden die de kavel jou biedt.

2. Onderzoeks- en optiefase

Wanneer je verder wilt op een kavel binnen Schoener West , dan kunt u een optietermijn van één week krijgen. In deze termijn

onderzoekt u uw financiële mogelijkheden

3. Tekenen reserveringsovereenkomst

Indien je belangstelling hebt in dit project, maar andere wensen hebt ten aanzien van het ontwerp, dan gaan wij graag het

ontwerptraject met u in. U beslist en bepaalt. Hegeman Bouwteam ontwerpt uw woning volledig naar uw wensen en passend

binnen het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Middels het ondertekenen van de reserveringsovereenkomst reserveert u

de kavel van uw voorkeur voor een periode van twee maanden. De reserveringsvergoeding bedraagt € 500,--.

4. Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

Na ondertekening van de ontwerpovereenkomst gaat u als de koper in maximaal 8 weken van schetsontwerp naar definitief

ontwerp. U bepaalt samen met Hegeman tot op welke wijze u begeleidt wilt worden in het ontwerp en aanbestedingstraject.

5. Ondertekenen koopovereenkomst

In deze fase onderteken je samen met Kavelteam de koopovereenkomst en wordt zorggedragen voor de afwikkeling richting het

notariskantoor.

6. De kavel is van u

Bouwkavel aankopen inclusief één van de door 
Hegeman Bouwteam uitgewerkte modelwoningen

Bouwkavel aankopen inclusief een ontwerptraject 
van Hegeman maar zonder bouwverplichting
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Stap 1
Invullen kavelcalculator

Vul de 

GRATIS KAVELCALCULATOR

in op de website van Kavelteam! 
Zo weet je snel in hoeverre jouw 
woonwensen haalbaar zijn. Let 
op: in het kavelpaspoort staan 
de uitgangspunten waaraan het 
ontwerp van de woning moet 
voldoen. 

Stap 3
Initiatiefgesprek

Samen met de kavelmanager van 
Kavelteam bespreek je het project 
Schoener West en worden de 
diverse modelwoningen en het hele 
traject nader aan je toegelicht. Hier 
kun je terecht met al je vragen en 
ontvang je handige tips. In deze 
periode onderzoek je ook de 
financiële mogelijkheden. 

Stap 5.
Ontwerpfase

Je gaat samen met Hegeman 
Bouwteam aan de slag met het 
realiseren van uw droom 
woning. Er komt een definitief 
ontwerp en de woning komt 
echt tot leven. 

Stap 8
De kavel is van jou!

In deze stap vind het notarieel 
transport van de bouwkavel 
plaats, waarnaar de grond echt 
van jou is en er gestart kan 
worden met de selectie van een 
aannemer en de bouw.  

Stap 7
Vergunningsfase

Het definitieve ontwerp moet 
binnen het opgestelde beeld-
kwaliteitsplan passen. Hiervoor 
wordt vaak een vooroverleg met 
de welstandscommissie gevoerd. 
Na goedkeuring kun je de 
omgevingsvergunning indienen 
en heeft de gemeente 8 weken 
(eenmalige verlening van 6 
weken mogelijk) de tijd om je 
aanvraag te beoordelen. Na een 
bezwaartermijn van 6 weken is 
je omgevingsvergunning 
onherroepelijk. 

Stap 2
Inschrijven op een kavel

Interesse in een kavel? Schrijf je in als 
belangstellende voor de kavel van je keuze 
via 
https://kavelteam.nl/projecten/lelystad-19-
vrijstaande-kavels/

Stap 6
Tekenen koopovereenkomst

Uiterlijk 8 weken na ondertekening van 
de reserveringsovereenkomst wordt de 
de definitieve koopovereenkomst voor de 
kavel getekend. 

Stap 4
tekenen reserverings-
overeenkomst

Je optie wordt omgezet in een 
reserveringsovereenkomst, als 
je nog steeds serieuze belang-
stelling hebt voor een kavel. Je 
voldoet bij de ondertekening 
een aanbetaling van € 500,-

Tijdlijn project Schoener-West

Optietermijn van 7 dagen Maximaal 8 weken tot tekenen
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Kavelprijzen
Nr Kavel Oppervlakte (ca.) m2 Koopsom * sectie max. bouwhoogte (m) tuinligging

5 Kavel vrijstaand 421  € 135.570  A 12  O 

6 Kavel vrijstaand 422  € 135.570  A 12  O 

7 Kavel vrijstaand 427  € 137.830  A 12  Z 

11 Kavel vrijstaand 603  € 198.399  B 12  ZO 

12 Kavel vrijstaand 607  € 200.706  B 12  ZO 

13 Kavel vrijstaand 608  € 200.377  B 12  ZO 

14 kavel vrijstaand 572  € 188.512  B 12  O 

17 kavel vrijstaand 657  € 210.779  B 12  NW 

19 kavel vrijstaand 639  € 205.292  B 12  NW 

20 kavel vrijstaand 539  € 174.304  C 7  ZO 

24 kavel vrijstaand 545  € 175.918  C 7  NW 

25 kavel vrijstaand 530  € 171.077  C 7  W 

26 kavel vrijstaand 425  € 137.184  C 7  ZO 

29 kavel vrijstaand 671  € 221.140  A 12  NW 

30 kavel vrijstaand 605  € 194.640  A 12  NW 

31 kavel vrijstaand 503  € 162.361  A 12

32 kavel vrijstaand 439  € 142.349  A 12  Z 

34 kavel vrijstaand 415  € 133.633  A 12  W 

35 kavel vrijstaand 437  € 138.973  A 12  O 

Bij de genoemde prijzen zijn inbegrepen
* Koopsom is incl. BTW (21%)

* De kavelprijzen worden maandelijks geïndexeerd. Voor 2019 bedraagt het jaar indexatiepercentage 1,5% en 

dus de maandindexatie 1/12 daarvan.

Bij de genoemde prijzen v.o.n. zijn niet 
inbegrepen
* notaris- en overdrachtskosten

* financieringskosten

* notariskosten voor de hypotheekakte en financieringskosten
* inmeetkosten kadaster

* ontwikkel, verkoop- en advieskosten

Prijspeil per 1 januari 2019
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Meer informatie?

 0571 - 76 01 09

06 - 46 76 72 99

info@kavelteam.nl

www.kavelteam.nl


