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De geschiedenis van Vriezenveen begon in de late 

middeleeuwen toen er in deze contreien op grote schaar 

veen werd gewonnen. Het Museum Oud Vriezenveen 

herinnert nog aan het rijke verleden en is vooral bekend 

om de Russische afdeling, met aandacht voor de Rusluie: 

Vriezenveense kooplui die in de 18 en 19e eeuw hun 

waar in Sint Petersburg verkochten. Vandaag de dag is 

Vriezenveen een rustig maar eigentijds ‘lintdorp’, met een 

lange dorpsstraat: de weg Westeinde, die na verloop van tijd 

overloop in het Oosteinde. Door het dorp loopt het Overijssels 

kanaal, waar vooral’s zomers veel pleziervaart plaatsvindt.

In Vriezenveen gaan rust en bedrijvigheid op een prettige 

manier hand in hand. Er is een bloeiend en gevarieerd 

verenigingsleven en het dorp biedt allerlei winkels, gezellige 

terrasjes en volop gratis parkeerruimte. Verder zijn er 

goed voorzieningen op het gebied van sport en onderwijs. 

Direct buiten het dorp begint het platteland, met onder 

meer het unieke, Europees erkende natuurgebied ‘De 

Engbertsdijkvenen’ waar het goed wandelen is.

WELKOM IN 
VRIEZENVEEN
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In het centrum van Vriezenveen – met alle voorzieningen op 

5 minuten afstand – worden aan de Schout Doddestraat acht 

levensloopbestendige woningen ontwikkeld. Dit betekent 

dat alle woningen beschikken over een woon-, bad- en 

slaapkamer op de begane grond.

Alle woningen zijn voorzien van een ruime tuin met veel 

privacy en voldoende ruimte om uw auto op eigen terrein 

te parkeren. De woningen worden gasloos gebouwd en 

o.a. voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen en 

vloerverwarming.

Alle voorzieningen op fietsafstand

Het centrum     2 min

Zwembad De Stamper    2 min

Sportvelden     2 min

Supermarkten     2 min

Medische voorzieningen    3 min

DE PERFECTE
WOONLOCATIE
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LAAT UW 
WOONWENSEN IN 
VERVULLING GAAN
Alle 8 levensloopbestendige woningen zijn voorzien van een 

ruime tuin met veel privacy en hebben voldoende ruimte om 

uw auto op eigen terrein te parkeren. Tevens zijn er rondom 

ook parkeerstroken te vinden.

Woonoppervlakte van ca. 98 m2

Kavelgrootte van ca. 228 m2

Slapen en baden op de begane grond

Alle voorzieningen op 5 minuten afstand

Tuinligging op Noord-Oost of Zuid-West

Woonkamer met openslaande tuindeuren

Parkeren voor de deur op eigen oprit

Gasloos en energiezuinig
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Hekwerk met beplanting

Haag
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COMFORT 
& LUXE
Alle woningen worden verwarmd door middel van een 

warmtepomp met vloerverwarming, welke tijdens de 

warme zomers uw woning tevens koelen. Dit zorgt 

voor heerlijk aangename warmte en daarnaast heeft 

u geen last meer van hinderlijke radiatoren. Ideaal 

bij het inrichten van uw woning. Daarnaast wordt 

de woning voorzien van zonnepanelen en is er geen 

gasaansluiting aanwezig. Zo geniet u niet alleen van 

lage energiekosten, u draagt ook nog eens uw steentje 

bij aan een beter milieu.
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Kom binnen in het hart van de woning, een royale 

woonkamer met open keuken. De dubbele tuindeuren 

bieden je de mogelijkheid om in de warmere maanden 

heerlijk te genieten van de tuin. Tevens beschikt de 

begane grond over een woon-, bad- en slaapkamer.

Daarnaast kunt u de begane grond personaliseren 

door het met opties uit te breiden: 

Uitbouw woonkamer

Binnenberging

Carport

Berging achterzijde 

of berging zijkant

PLATTEGROND 
BEGANE GROND
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STANDAARD BEGANE GROND OPTIONEEL

Berging achterzijde

Uitbouw woonkamer

Binnenberging

Carport

Berging zijkant



Extra badkamer
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OPTIONEEL
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PLATTEGROND 
EERSTE VERDIEPING
Via de vaste trap is de eerste verdieping te 

bereiken. Deze verdieping is naar eigen smaak 

in te richten. Denk aan een kantoor om prettig 

thuis te werken, een hobbyruimte, extra 

slaapkamer of een extra berging. Daarnaast is 

het is mogelijk om op deze verdieping een 

extra badkamer te realiseren en/of om de 

natte groepen hier aan te sluiten.
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Begint u de dag graag snel en efficiënt? Met geordende 

kasten en een krachtige douche? Of kiest u voor die 

bijzondere relaxbadkamer om heerlijk te genieten? Wat u ook 

kiest, u stelt de ultieme badkamer zelf samen. 

Een badkamer moet lang mee, en de meeste mensen kiezen 

voor een rustig kleurbeeld dat over tien jaar niet uit de mode 

zal zijn. Toch hoeft het niet altijd in witte of zwarte tinten. 

Steeds vaker worden vorm- en kleuraccenten gebruikt om 

iets eigens toe te voegen. Veel is afhankelijk van uw stijl. 

Een nieuwe badkamer is de kans om een hele persoonlijke 

ruimte in het woning te creëren. Er is van alles mogelijk. 
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SANITAIR EN 
TEGELWERK 
MAAK HET EIGEN



DISCLAIMER

Deze sfeerbrochure is met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de 

mogelijkheid dat bepaalde informatie niet, of niet meer 

juist is. De getoonde illustraties, situatie, foto’s en ingekleurde 

plattegronden geven een impressie van het project weer en zijn 

geen contractstukken. Aan de informatie in deze sfeerbrochure kunnen 

dan ook geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden dan ook geen 

enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die door derden 

op basis van de informatie uit deze sfeerbrochure worden ondernomen.

VRIEZENVEEN,
DE PLEK HAD NIET 

BETER GEKUND



MIJN
NOTITIES
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Neem dan contact op met Mijn Makelaar Stegeman. 

Zij vertellen je graag over alle mogelijkheden

T.  0546 563675

E. stegeman@mijnmakelaar.nl

ONTWIKKELING

REALISATIE

MEER INFORMATIE?



WWW.MOZAIEKVRIEZENVEEN.NL


