
Met winkels naast de deur en   
aan de rand van de Bomenbuurt

30 appartementen



wonenveelzijdig

Met winkels naast de deur en   
aan de rand van de Bomenbuurt

Welkom in De Eik, het 
nieuwste appartementen

complex van Beverwijk. 
Maar liefst 30 zonnige 

twee en drie kamer
woningen worden hier 
gerealiseerd, stuk voor  

stuk ruim, licht en met een 
fraai uitzicht.

Appartementencomplex De Eik komt op de rand 
van de Bomenbuurt en de geheel vernieuwde 
Plantagebuurt. Zo woont u straks lekker tussen 
het groen, in een gezellige straat, met het gemak 
van winkels en voorzieningen om de hoek.
 
Sfeer én comfort
Met De Eik kiest u niet voor zo’n kale nieuwbouw
wijk, maar voor een fijne woonbuurt. Vanaf uw 
nieuwe balkon kijkt u straks uit over boomkruinen 
en karakteristiek slingerende straatjes. Sfeervol 
dus, maar dan wel lekker in een gloednieuw 
appartement. Want laten we eerlijk zijn: er gaat 
niets boven het comfort van nieuwbouw. 

Uw nieuwe appartement is voorzien van een 
 keuken met inbouwapparatuur en een volledig 
afgewerkte badkamer en toilet. U heeft boven
dien een eigen berging. En misschien wel het 
grootste voordeel: u kunt het geheel naar eigen 
smaak inrichten. 

DE EIK
Wonen in
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omgevinglocatiekaart

Wonen met  
alles in de directe 
omgeving

In het stedenbouwkundig plan 
zijn er wandelpaden opgenomen 
en is er veel ruimte voor groen.

De omgeving ondergaat een metamorfose. 
De flats in de omgeving maken plaats voor 
nieuwe eengezinswoningen met maar twee 
lagen en een kap. U geniet dus van een vrij 
uitzicht. 

4  30 appartementen de-eik-beverwijk.nl  5



Hij maakte het stedenbouwkundig plan voor de wijk én is de 
architect van De Eik, en de twee nieuwe apparte menten complexen 

De Cypressen. Zij werd ingeloot voor één van de penthouses van 
De Cypressen en trekt daar dit najaar als kersverse bewoner in. 

Een enthousiast gesprek met Rik Bakker en Linda Joosten over hoe 
mooi het in een buurt kan worden.

“Best wel spannend dit soort ontmoetingen”, 
vindt Rik. “Je krijgt een opdracht mee vanuit een 
woningcorporatie of ontwikkelaar en de betrok
ken makelaars vertellen je wat wel en niet in trek 
is, maar je probeert je toch vooral in te leven in 
de mogelijke bewoners. Te denken: hoe zou ik 
dan willen wonen? Dus ik ben altijd benieuwd 
naar de feedback. Ik hoor liever enthousiaste 
verhalen van bewoners dan dat ik naar mooie 
architectuurplaatjes kijk.” Voor Linda waren het 
ontwerp en de uitstraling wel degelijk belangrijk 
in haar oriëntatie en keuze. Ze is enorm blij met 
haar nieuwe appartement: “Het licht, de zonkant 
en natuurlijk het balkon, dat is echt mega. Ik zou 
nooit in een donkere woning kunnen wonen, 
waar je overdag een lampje aan moet. Al dat 
glas, de kozijnen tot aan de grond, dat is zo 
lekker. Ik heb het laatst pas voor het eerst in het 
echt gezien. Je komt door de voordeur binnen 
en je hebt meteen contact met buiten. Heel 
fijn, zeker als je altijd op de begane grond hebt 
gewoond. Anders zou ik me heel opgesloten 
voelen.”

Het is boven alles een  
aantrekkelijke wijk geworden
Linda viel eigenlijk helemaal niet binnen het 
kopersprofiel zoals dat zo mooi heet. Ze is geen 
starter en geen senior. Linda: “Ik had een groot 
huis, met een grote tuin. Dat kost veel tijd. Ik werk 
nog volop en ik besteed mijn vrije tijd liever aan 
leuke dingen. Dan is een appartement ideaal.  
En ik vind de bewoners trouwens heel gemêleerd.” 
Rik haakt daar op in: “Je probeert altijd binnen 
een plan te variëren. Dat er iets te kiezen valt. 
De hele wijk is nu trouwens gedifferentieerder 
geworden.” 

Hij is wel benieuwd op basis waarvan Linda 
de stap heeft genomen: “Ik vind het best bij
zonder, want het had behoorlijk wat in beeldings
vermogen nodig om te zien dat het hier heel 
mooi zou worden.” Twijfels had Linda zeker, 
maar ze zag tijdens de informatie  bijeenkomst 
op de maquette dat de hele wijk op de schop 
zou gaan, gerevitaliseerd zou worden. “Veel 
groen, mooie aansluiting bij de Bomenbuurt. 
En autoluw, dat vind ik echt wel een plus 
van het plan.” Rik is daar ook tevreden over. 
“Gek genoeg is dat tegenwoordig een van 
de eerste vragen bij het ontwikkelen van een 
stedenbouwkundig plan: hoe gaan we het 
parkeren oplossen? Hier hebben we hele leuke 

plekjes gecreëerd aan de achterkant, zodat we 
het parkeren zoveel mogelijk uit de straat hebben 
weten te houden.”
 
Als architect ben je  
ondergeschikt aan het plan 
Al vanaf 2003 is Rik betrokken bij de transformatie 
van de wijk. Hij heeft een belang rijke stempel 
gedrukt op de ontwikkelingen, maar deed dat 
vooral in dienst van het project en de huidige 
én toekomstige bewoners. “Ik ben trots als ik er 
rondloop, maar het gaat niet om mijn creativiteit, 
of mijn hand  tekening. Het is belangrijk dat het er 
goed uitziet, en dat het er goed wonen is.  
Dat zit ‘m in de aandacht voor details. Een net iets 
bredere stoep, meer bomen. De bergingen en het 
parkeren naar achteren, mooie buiten ruimtes. 
Wanneer je als bewoner in contact staat met de 
straat, dan is de straat van jou. Dan voel je je 
verantwoordelijk en onderdeel van de wijk.” 

Prominent, maar bescheiden
De uitgangspunten uit het stedenbouwkundig 
plan heeft hij mooi kunnen doorvoeren in het 
ontwerp van zowel De Cypressen als De Eik.  
De drie woonblokken staan aan de buitenrand 
van de wijk, ze markeren de grens. Samen vormen 
ze één geheel. De materialisering en detaillering 
zijn na genoeg gelijk, vertelt hij. “Ze hebben dezelf
de stenen en ze staan op een doorlopende plint,  
dat verbindt alles aan elkaar. De bovenste 
verdiepingen van de appartementencomplexen 
liggen een beetje terug. Dat geeft een minder 
massieve uitstraling. De gebouwen gaan ook  
de hoek om, zodat je minder harde hoeken krijgt. 
Zo heb je aan de straatkant niet het idee dat er 
nog een achterkant is. Een vriendelijke en open 
uitstraling, dat is het idee. We hebben echt  
geprobeerd het mooi te maken.” 

Linda kan niet wachten om haar nieuwe apparte
ment te betrekken. Dat De Eik dan nog gebouwd 
moet worden, vindt ze niet erg. “In 2018 is de 
hele wijk gereed, inclusief de eengezinswonin
gen die nog gepland staan. Het gaat zo snel. En 
zo’n appartement, op zo’n goeie plek, dat is echt 
uniek voor Beverwijk.” 

ontmoetarchitect
bewoner
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De appartementen zijn voorzien van 
balkons variërend van ca. 7 m2 tot 18 m2 
gelegen op het zuidwesten.

27 driekamer appartementen 
met een oppervlakte variërend 
van 75 m2 tot 80 m2

In De Eik komen 30 appartementen 
verdeeld over 6 woonlagen

Twee penthouses van  
91 m2 met royale dakterrassen.wonenappartementen

Elk appartement 
een eigen berging

tweekamer appartement op  
de begane grond van 56 m2
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Download de plattegrond op schaal op de-eik-beverwijk.nl

typeB+B2
plattegrond

23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22

11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

29 30

De appartementen 
op de begane grond 
hebben een ruim en 
afgeschermd terras.

Appartement type B
•  Ruim driekamerappartement van 74 m2

•  Zonnige woning

• Inclusief basiskeuken met inbouwapparatuur

• Volledig afgewerkte badkamer en toilet 

•  Privé berging 

•  Balkon op het zuidwesten 

•  De appartementen op de begane grond  
hebben een ruim terras van 18 m2

Appartement B2
•  De gevelverspringing biedt 3 m2  

meer ruimte in de woonkamer Bouwnummers:

Appartement type B

Appartement type B2
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Download de plattegrond op schaal op de-eik-beverwijk.nl

typeB1
plattegrond

Meer lichtinval  
door extra  
raam in zijgevel

Hoekappartement type B1
•  Ruim driekamerappartement van 74 m² 

gelegen op de hoek

•  Zeer zonnige woning door groot zijraam

•  Ruim uitzicht over de omgeving

• Inclusief basiskeuken met inbouwapparatuur

• Volledig afgewerkte badkamer en toilet 

•  Privé berging

•  Groot balkon op het zuidwesten 

23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22

11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

29 30
Bouwnummers:
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typeB
sfeerimpressie

Prachtig wonen met uitzicht over de vernieuwde 
wijk en alle voorzieningen dichtbij 



Download de plattegrond op schaal op de-eik-beverwijk.nl

typeH
plattegrond

Zeer zonnig appartement 
door grote glaspartij aan 
de zijkant 

Hoekappartement type H
•  Ruim driekamerappartement van 80 m2 

gelegen op de hoek

•  Zeer zonnige woning door extra ramen  
aan de zijkant

• Inclusief basiskeuken met inbouwapparatuur

• Volledig afgewerkte badkamer en toilet 

•  Privé berging

•  Riant balkon op het zuiden van circa 12 m2

•  Beide slaapkamers zijn voorzien van een 
raampartij

23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22

11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

29 30
Bouwnummers:

16  30 appartementen de-eik-beverwijk.nl  17



Download de plattegrond op schaal op de-eik-beverwijk.nl

typeH-bg
plattegrond

Ideale starterswoning  
op de begane grond 
met ruim en  
afgeschermd terrasAppartement type H-bg

•  Ruim tweekamerappartement van  
56 m2 gelegen op de hoek

•  Ideaal als starterswoning 

•  Zeer zonnige woning

• Inclusief basiskeuken met inbouwapparatuur

• Volledig afgewerkte badkamer en toilet 

•  Privé berging 

•  Riant besloten terras op het zuiden  
van circa 19 m2

23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22

11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

29 30
Bouwnummer:
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Download de plattegrond op schaal op de-eik-beverwijk.nl

typeP1
plattegrond

Penthouse P1
•  Zeer ruim penthouse 90 m2  

met grote glaspartij aan terras

•  Veel licht en zon in de woonkamer  
en keuken 

•  Schitterend uitzicht vanaf  
de bovenste verdieping 

• Twee slaapkamers, waarvan een met  
   glazen pui en toegang tot het terras

•  Dakterras over de gehele  
breedte 22 m2

•  Inclusief basiskeuken met 
inbouwapparatuur

•  Volledig afgewerkte badkamer  
en toilet 

•  Privé berging 

Genieten van de  
ondergaande zon  
op het dakterras 

23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22

11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

29 30
Bouwnummer:
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typeP2
plattegrond

Penthouse P2
•  Zeer ruim penthouse van 91 m2 met grote glaspartij

•  Veel licht en zon in woonkamer en keuken

•  Schitterend uitzicht vanaf de bovenste verdieping

•  Drie slaapkamers, waarvan twee met glazen pui en 
toegang tot het terras

• Inclusief basiskeuken met inbouwapparatuur

• Volledig afgewerkte badkamer en toilet 

•  Royaal dakterras 50 m2

•  Privé berging 

Download de plattegrond op schaal op de-eik-beverwijk.nl

23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22

11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

29 30
Bouwnummer:
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Geweldig dakterras met prachtig 
uitzicht over de Bomenbuurt

typeP2
sfeerimpressie



voorzieningenverschillende

Beverwijk in een notendop 
Kent u de geschiedenis van Beverwijk? De stad ontstond langs het Wijckermeer met een 
directe verbinding naar Amsterdam waardoor de handel er al vroeg tot grote bloei kwam. 
In de 17e en 18e eeuw was Beverwijk geliefd bij rijke kooplieden uit datzelfde Amsterdam. 
In de aantrekkelijke duinomgeving lieten zij fraaie optrekjes bouwen om zich gedurende de 
zomer “te verlustigen, en de dagelijcksen last der sorgen en moeyelijckheden te verlichten.” 
De Wijkertoren aan de skyline, en de talloze historische buitenplaatsen herinneren aan dit 
rijke verleden. Anno 2016 is Beverwijk met haar 40.000 inwoners nog altijd een stad vol 
bedrijvigheid en gezelligheid. 

Van de dagelijkse  
dingen tot lekker shoppen 
Beverwijk is met een keur aan landelijke ketens, mooie 
speciaalzaken en een flinke weekmarkt hét winkelhart 
van de IJmond. En er is natuurlijk de Beverwijkse 
Bazaar, Europa’s grootste overdekte markt die elk 
weekend bezoekers trekt vanuit het hele land. Naast 
het oude stadscentrum kent Beverwijk een aantal 
kleinere winkelcentra, waarvan De Plantage het meest 
bekend is. Uit de wijde omgeving komen mensen naar 
dit winkelcentrum voor de kwaliteit van het aanbod. 
Een ambachtelijke slager, een uitstekende bakker,  
een groentespeciaal zaak, een Vomar Voordeelmarkt 
en een heel bijzondere kaas en delicatessenwinkel.  
U vindt er alles wat u nodig heeft, met écht 
ouderwetse service. Het beste van dit alles? Vanuit  
De Eik loopt u er zó naar toe…. 

De buurt heeft de  
laatste jaren een 
ware metamorfose  
ondergaan
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De samenwerking met de boeren, de ambachte  
lijke wijze van affineren, de sfeer in de winkels, 
alles bij Bourgondisch Lifestyle ademt persoonlijke 
aandacht. René was ooit de eerste in Nederland 
die de prestigieuze titel Maître Fromager mocht 
dragen. En ook Latif mag zich inmiddels zo 
noemen. Ze zijn er terecht trots op. 

Het is, zo zeggen ze: “een stuk erkenning en 
waardering voor de manier waarop wij werken, 
de liefde en passie waarmee we samen met 
onze boeren prachtproducten maken.”
Behalve verkoop organiseren ze proeverijen en 
trainingen voor restaurateurs, horecaklanten en 
particulieren. Zo delen ze hun kennis en dragen 
ze hun passie uit. Ook zelf laten ze zich graag 
inspireren, door het niveau van de Nederlandse 
gastronomie en door collega’s over de hele 
wereld. Tijdens hun vele reizen gaan ze actief op 
zoek naar vernieuwing en verrassing. 

Van hun vondsten en vakmanschap kunnen wij 
dan weer genieten. Gewoon op de Plantage in 
Beverwijk!

Bourgondisch Lifestyle is een winkel die je 
niet direct zou verwachten op De Plantage. 
Toch kozen René en Latif tien jaar geleden 
bewust voor deze locatie. René: “De Plantage 
is gewoon een heel plezierig centrum. De 
omgeving is natuurlijk heerlijk, zo dicht bij het 
strand en de duinen. En de buurten eromheen 
zijn prachtig. Bovendien heb je hier een aantal 
zeer kwalitatieve verswinkels. Het is een klein 
centrum, maar sterk. Veel vaste klanten komen 
gewoon uit de buurt. Het zijn oudere mensen die 
weer kaas willen eten zoals die vroeger smaakte. 
Maar ook jongeren die geïnspireerd zijn geraakt 
door de vele kookprogramma’s en nieuwsgierig 
worden naar wat er buiten de supermarkt te 
vinden is.”

Bij ons kom je gewoon 
niet om snel een stukje 
kaas te halen. Dat mag 
natuurlijk wel. Maar 
liever willen we je lekker 
laten genieten.”

Bourgondisch 
Lifestyle 
Ze leveren aan de toprestaurants van Nederland, 
en van heinde en verre komen mensen naar een 
van de twee winkels. Voor de kaas natuurlijk, 
maar ook voor de wijnen en delicatessen. 
Of eigenlijk, volgens René Koelman en Latif 
Elmessoussi, voor de beleving. Want de kunst 
van het genieten, dat is waar het ze om gaat. 
Die willen zij mensen meegeven. Met mooie 
producten, pure smaken en de rust om de 
geuren en de smaken op je in te laten werken.

Met een veelzijdig, vers aanbod: een 
Vomar Voordeelmarkt en een keur aan 

speciaalzaken.

plantagewinkelcentrum
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De Eeuwige Lente vestigde zich al in 1959 op de 
Plantage. Leo’s schoonvader was er detaillist van 
het eerste uur, samen met Meuleman Groente 
& Fruit. Zo’n dertig jaar geleden namen de 
kinderen de winkel over en breidden de zaak 
flink uit. “Het is een echt familiebedrijf”, vertelt 
Leo: “Zelfs oma van 80 komt nog vaak helpen. 
We werken allemaal keihard, minstens 70 uur in 
de week. Het is een druk bestaan, maar vooral 
een mooi vak.” 
In die dertig jaar heeft hij al heel wat trends in 
bloemen voorbij zien komen: “Dat is het leuke. 
Het verandert constant. Kijk naar een boeket, 
vroeger paste alles mooi bij elkaar, drie om drie 
om drie, mooi op kleur. Nu zie je alle kleuren 
en soorten bloemen door elkaar. Paars met 
roze en geel, lekker wild. Terwijl bruidswerk 
tegenwoordig juist weer simpeler is, ingetogener. 
Alleen grafwerk, dat blijft altijd persoonlijk.”
 De Eeuwige Lente heeft inmiddels maar liefst 
vijf winkels. Volgens Leo is het succes van De 
Plantage vooral te danken aan het enthousiasme 
van de ondernemers. “Dat stralen we uit, en 

dat voelen mensen. Het is gewoon het beste 
winkelcentrum van Beverwijk.” Net als iedereen 
is hij enorm blij met de renovatie van de buurt: 
‘’Het knapt echt op. Elk jaar wordt er een nieuw 
blok opgeleverd. In 2020 is alles compleet 
vernieuwd. Voor de toekomst ziet het er gewoon 
hartstikke goed uit.”

Voor de winkelbel weer gaat, vragen we hem 
nog snel van welke bloemen Leo zelf het meeste 
houdt. Daar hoeft hij niet lang over na te denken: 
“Van zomerbloemen. Kijk, rozen die zijn er 
altijd, en tulpen zijn er tegenwoordig ook acht 
maanden per jaar. Maar zomerbloemen heb 
je maar korte tijd, dat begint met pioenen en 
dan krijg je die prachtige grote riddersporen en 
aliumbollen. Daar kan ik van genieten.”

Bloemsierkunst 
De Eeuwige Lente

Vomar  
Voordeelmarkt

Bloemsierkunst De Eeuwige Lente: een zee van kleur 
en geur. Bloemen, planten, decoratie voor binnen & 
buiten en zelfs een aantal olieverfschilderijen. We 
hebben fijn de tijd om de zaak te bewonderen, omdat 
mede-eigenaar Leo Bruin tussen het interview door 
af en toe even moet bijspringen in de winkel. “Het is 
vakantietijd”, verontschuldigt hij zich. “Kakeltje vers 
meneer, ze zijn net binnen!”. Voor elke klant neemt hij 
de tijd en heeft hij een hartelijk woordje. Een winkelier 
in zijn element.

De Vomar Voordeelmarkt is al gevestigd op  
De Plantage sinds 1983, maar werd in 2014 
volledig verbouwd en vernieuwd. 
“Met 1.000 m2 is het een echt volwaardige 
supermarkt geworden.”, vertelt filiaalmanager 
Marco Busio enthousiast: “Je kunt er nu ál je 
boodschappen doen. En iedereen uit de buurt 
doet dat dus ook. Daarom is het hier altijd 
gezellig druk. Het publiek is heel breed en de 
sfeer is goed.”

Marco weet waar hij het over heeft. Hij werkt al 
26 jaar voor Vomar Voordeelmarkt, maakte er 
ooit een vliegende start en was al filiaalmanager 
van filialen in onder andere Velserbroek, Noordwijk, 
Den Helder en Almere. Marco: “Ik heb diverse 
plaatsen in Nederland gehad, van links naar 
rechts. Maar deze plek is voor mij ideaal. Niet 
alleen omdat ik in de regio woon, maar omdat 
het een heel fijne winkel is.” 

Met 110 man personeel, zeer ruime openings
tijden (365 dagen per jaar) en een hoge druk  
op de vakken, heeft hij er zijn handen vol aan. 
Behalve die logistieke uitdaging spreken vooral 
de diversiteit en de betrokkenheid van de 
bezoekers hem aan. “Ik heb veel gezien, maar 
de klantentrouw is hier enorm. Kom niet aan hun 
Vomar Voordeelmarkt, of aan hun Plantage.  
Dan komt de hele wijk in opstand.” 

Van bezoekers hoort hij hoe blij men is met de 
ontwikkelingen in de buurt. Marco: “Het heeft 
hier achter lang braak gelegen. Het is super dat 

daar nu gebouwd gaat worden. Het knapt volledig 
op.” Als winkelier verheugt hij zich natuurlijk ook 
op de aanwas van nieuwe bewoners: “Ja, dat is 
fijn voor De Plantage. Maar we doen het al goed 
hoor. Wat wil je, alles op loopafstand. 
Een hoog staand, selectief aanbod van speciaal
zaken in combinatie met de Vomar Voordeelmarkt, 
dat werkt.

We hebben als winkel-
centrum een goede naam.  
En terecht!”

30  30 appartementen de-eik-beverwijk.nl  31



de-eik-beverwijk.nl

30 appartementen | www.deeikbeverwijk.nl

Breestraat 95
1941 EG Beverwijk

T: 0251  229 225
E: beverwijk@teer.nl

Design: Sixtyseven Vastgoedcommunicatie

Alkmaar - Beverwijk - Heemskerk - Uitgeest

Voor meer informatie:

Ontwikkeling van:

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Het is geen 
contractstuk maar een informatief document. De weergegeven beelden en ingetekende 
plattegronden zijn ter illustratie. Contractstukken zijn beschikbaar bij de verkoopgesprekken. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Teer Makelaars.


