
In De Volgerlanden kun je een nieuwbouwhuis kopen of zelf laten bouwen. 
Hoe dat gaat, vertellen we je graag bij Project De Volgerlanden, maar ook 
toekomstige bewoners vertellen!

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief!Wonen in een jonge wijk

Toekomstige bewoners 
aan het woord

BLOG
De laatste ongeveer duizend woningen van 
De Volgerlanden worden gerealiseerd in 
het gebied De Vier Dorpjes. Dit gebied ligt 
aan de Veersedijk en langs de Jacobuslaan. 
De Volgerlanden is een jonge wijk waar in-
middels alle voorzieningen aanwezig zijn. 
In 2019 vierden we het 20-jarig bestaan van 
de wijk. Graag informeert Project De Vol-
gerlanden over de ontwikkelingen.

De Vier Dorpjes
De Vier Dorpjes wordt een gebied met 
vier verschillende dorpjes met elk een ei-
gen karakter en bestaat uit de Laantjes, de 
Straatjes, de Erfjes en de Hofjes. De Laan-
tjes verwijzen naar Kruiswiel dat een grote 
hoeveelheid klassieke laanprofielen kent. 
De Straatjes verwijzen naar het noordelijk 
dijkbuurtje dat wordt gekenmerkt door 
smalle, stenige straatjes. De Erfjes verwij-
zen naar het zuidelijk dijkbuurtje dat erven 
kent waarop gebouwen zijn georiënteerd. 
De Hofjes verwijzen naar de westzijde van 
de Vrouwgelenweg waar woonhoven zijn 

ontwikkeld. De Start bouw van de verschil-
lende Dorpjes is volgens de huidige plan-
ning ruwweg: De Laantjes: nu in aanbouw. 
De Straatjes:2022. De Erfjes: 2022-2023. De 
Hofjes: 2024. In dorpje De Laantjes kun je 
de eerste muren al zien staan. Op dit mo-
ment is nog een aantal zelfbouwkavels 
te koop en zijn de laatste woningen in De 
Laantjes nog te koop.

Informatie
Project De Volgerlanden vertelt op verschil-
lende manieren over de voortgang van De 
Vier Dorpjes. Zo kun je je inschrijven voor 
de digitale nieuwsbrieven en volg je de 
laatste informatie op social media @devier-
dorpjes. Via Instagram, Twitter en Facebook 
delen we met regelmaat foto’s, filmpjes en 
updates uit het gebied. Ook de woningen 
die te koop zijn, komen voorbij. Kom je te 
wonen in het eerste dorpje? Wordt dan lid 
van de Facebookgroep ‘Wonen in De Laan-
tjes’ waar je de mensen uit je toekomstige 
straat of misschien wel je buren ontmoet!
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VOLGERLANDEN LEUK

De komende maanden volgen 
we Edwin en Suzanne en hun 
drie kinderen Jean-Luc, Julius en 
Florenz. Zij wonen op dit mo-
ment al in De Volgerlanden en 
hebben een zelfbouwkavel in 
de wijk gekocht. Het gezin hoopt 
dat voor de zomervakantie de 
eerste heipaal de grond in gaat. 
“We hebben de wens om niet 
een standaard huis te krijgen, 
maar om een uniek huis te bou-
wen. Zo vonden we bijvoorbeeld 
250 jaar oude stenen, die een 
landelijk detail zullen zijn in ons 
toekomstige huis.”

Blog zelfbouwkavel Blog nieuwbouw

In De Volgerlanden kun je ook de 
komende jaren nog nieuwbouw-
woningen kopen. We volgen de 
komende tijd Ranald en Chalana, 
die een woning hebben gekocht 
in gebied De Laantjes in De Vol-
gerlanden. Zij vertellen wat ze 
allemaal beleven bij de aankoop 
van een nieuwe woning in één 
van de nieuwbouwprojecten in 
de wijk. “We vertellen graag over 
wat we, samen met onze doch-
ter Magali, de komende 1,5 jaar 
beleven, ook om zelf later op te-
rug te kijken.”


