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fijn wonen 
aan het 

water, dicht 
bij het 

centrum 
van alkmaar

de west
—

friese
Poort
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fijn wonen met 
fenomenaal uitzicht   

Wandelt u langs het water over de pittoreske 

Eilandswal richting het Oudorperdijkje, dan 

ziet u hem van ver al staan: een mooi, robuust 

woongebouw, De Westfriese Poort.   

Met een dynamische gevelopbouw zodat de gebouwen gebroeder-

lijk naast elkaar staan. Met puntdaken, kleinere en grotere balkons, 

afwisselende raampartijen en een rood opgloeiende baksteen in de 

zon … kortom, een markant, in het oog springend gebouw. 

De Westfriese Poort biedt 21 luxe, gasloze, hoogwaardig afgewerkte 

appartementen en 9 studio’s. De appartementen variëren in grootte 

van 86 m2 tot 203 m2. De studio’s van 45 tot 60 m2. Alle woningen 

hebben fenomenaal uitzicht. Sommige op het water met zijn komen 

en gaan en op het fraaie Victoriepark met zijn historische IJkgebouw. 

Andere op het lommerrijke Oudorperdijkje met het achterliggende 

groen. Dicht bij het gezellige centrum van Alkmaar. In De Westfriese 

Poort is het echt fijn wonen.  

- studio’s 45 tot 60 m2

-  appartementen   

86 tot 203 m2

- duurzaam en groen

- hoogwaardige  

architectuur

- fenomenaal uitzicht

- eigen parkeerplaats

- via pontje dicht bij  

de historische  

binnenstad

- voorzieningen op 

loopafstand

- dicht bij uitvals- 

wegen
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robuust, 
dynamisch



Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 

geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier 

leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de 

uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een 

tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen 

deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst 

gaat, lezen ze toch door. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is 

slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op 

deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later 

vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De 

faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grap-

pige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het 

om een faketekst gaat, lezen ze toch door.
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‘de Poort naar west-
friesland’ 

Alkmaar was de poort naar West-Friesland. De 

laatste stad in Noord-Kennemerland voordat 

je de Omringdijk overstak naar West-Friesland. 

Sterker nog, het nieuwe woongebouw staat 

precies op die grens. De Westfriese Poort staat 

met de voet op het Oudorperdijkje, onderdeel 

van de ruim 750 jaar oude Westfriese Omringdijk. 

Vandaar de naam ‘De Westfriese Poort’. Op deze 

plek mag dus best een markant gebouw staan.   

moderne Pakhuizen
Het fraaie gebouw met de bijzondere gevel is ontworpen door de 

Alkmaarse architect Rob de Vries. Rob de Vries wilde een gebouw met 

een krachtige uitstraling, die bijdraagt aan de identiteit van Alkmaar. 

Vanwege de geschiedenis van de plek maar ook om de plek zelf. Het 

gebouw ligt in een lichte bocht van het kanaal, met een fenomenaal 

uitzicht naar weerskanten. Rob: ‘Om het niet te massief te maken, 

varieert het gebouw in hoogte. De hoogste punt gaat niet verder dan 

vijf woonlagen, de laagste komt tot drie lagen. Ieder deel heeft een 

andere gevelopbouw. Zo krijg je een beetje het gevoel van moderne 

pakhuizen.’

verrassende accenten
Rob: ‘De architectuur is weliswaar modern en abstract met een 

strakke dak- en raamopbouw. Maar er zijn verrassende accenten. 

Enkele woningen krijgen trappen aan de straatzijde zoals je dat 

ook ziet bij de Amsterdamse grachtenpanden. Het is een authentiek 

beeld dat tegelijkertijd de parkeergarage maskeert. En alle woningen 

krijgen een fijne buitenruimte. De balustrades van de balkons zijn 

transparant, met als print een uitvergroting van een vingerafdruk. 

Een fijne privé-plek. En het is heerlijk om zo vanuit je huis een beetje 

zon te pakken.’

Fijn wandelen 

met de hond in 

het Victoriepark. 

Lekker dichtbij: 

alleen maar even 

oversteken met 

het pontje.
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GezelliG, druk, 
fantastisch winkelen

De mooie, historische binnenstad van Alkmaar is 

heerlijk om rond te struinen tussen alle andere 

mensen die genieten van de mooie stad. Lekker 

slenteren door d’Oude Stad, bijvoorbeeld, met 

de prachtige monumentale panden aan smalle 

straatjes met bijzondere boetiekjes en winkels.  

Gezellig flaneren langs de 

indrukwekkende Grote Sint 

Laurenskerk met rondom leuke 

terrassen en fijne restaurants. 

Of maak een langere wandeling 

over de oude, houten ophaal-

bruggen naar andere mooie, 

oude wijkjes. Gaat u graag naar 

tentoonstellingen? Dan is Het 

Stedelijk Museum, het Kaasmu-

seum of het Biermuseum wat 

voor u. 

Pakt u de fiets, dan bent u in 

vijf minuten in het Westerhout, 

het Alkmaarder Hout of Park 

Oosterhout met zijn vlindertuin. 

Even doorfietsen en u komt bij 

de brede duinen van Schoorl en 

Bergen. Lekker uitwaaien op 

het Noordzeestrand. Kortom, 

Alkmaar is een bijzonder 

aangename, culturele, gezellige, 

groene plek om te wonen. 

Kleine boektiekjes, 

gezellige restau-

rants en terrassen, 

de vele winkels en 

natuurlijkde Kaas-

markt … Wist u dat 

Alkmaar een van de 

beste winkelsteden 

van Nederland is?

Kortom, Alkmaar is een bijzonder 

aangename, culturele, gezellige, 

groene plek om te wonen. 
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fijn 
wonen in 
alkmaar

limmerhoek
ca. 1890

kaasmarkt 
ca. 1900

accijnstoren
ca. 1900

victoriePark 
ca. 1890

station 
alkmaar
ca. 1866
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fijn 
wonen in 
alkmaar

1

4
5

7

8
2

3

1  Waagplein

2  Victoriepark

3  IJkgebouw

4  Stedelijk museum 
Alkmaar

5  Grote Sint 
Laurenskerk

6  Accijnstoren

7  Vismarkt

8  Nassaubrug

9  Park Oosterhout
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Alkmaar

Egmond
aan Zee

Lelystad

Den Helder

AmsterdamHaarlem

Utrecht

 15 min.

 40 min.

 60 min.
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alkmaar
huis met de koGel

Prachtig monument met in over-

stek gebouwde, houten gevel. En 

een eveneens prachtig verhaal. 

Tijdens het Beleg van Alkmaar 

(1573) is een Spaanse kanons-

kogel ingeslagen, die een flink 

‘gatt’ achterliet, zoals we in de 

archieven nog kunnen lezen.  

victoriePark

Het Victoriepark is direct aan 

de overkant van het water. Een 

mooi parkje met een muurres-

tant uit de middeleeuwen en het 

prachtige IJkgebouw als cafeetje. 

Fijn op een bankje een boek 

lezen in de zon.  

sint laurenskerk

De Grote Sint Laurenskerk is 

al geweldig mooi van buiten 

met zijn Brabantse gotiek. 

Binnen geniet u van de mooiste 

kunstwerken, zoals de gewelf-

schildering ‘Het Laatste Oordeel’ 

van Van Oostsanen. Fijn om in 

alle rust te bewonderen.

accijnstoren

De vierkanten, bakstenen 

Accijnstoren was vroeger een 

belastingkantoor. De belasting 

op ingevoerde goederen was 

een belangrijke inkomstenbron 

voor Alkmaar. Nu is het vooral 

een mooi monument. 

De Westfriese Poort ligt prachtig in de bocht van 

het drukbevaren Noord-Hollandsch kanaal, dicht 

bij het pontje dat u naar de binnenstad brengt. 

Heerlijk rondkuieren langs het water en via de 

Friesebrug weer terug.

zo dicht bij

14 15'Ik woon al heel 

lang in Alkmaar, 

maar de kaasmarkt 

op het gezellige 

Waagplein blijft

een machtig ge-

zicht, die dragers 

en al die kazen. Ik 

proef ook altijd nog 

een stukje ...'



16 Fijn zo’n moderne 

nieuwe woning. 

De hoogwaardige 

isolatie en moderne 

verwarmings- en 

ventilatie-instal-

laties zorgen voor 

comfortabel en 

duurzaam wonen.
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n

183  m2

apparte-
ment

kenmerken
- privé opgang

- privé buitenruimte

- vier kamers

- twee parkeer- 

plaatsen

- vijf zonnepanelen

bouwnummer
4

afgebeeld bouwnr. 4



De luxe, gasloze, 

hoogwaardig af-

gewerkte apparte-

menten en mooie 

compacte studio’s 

worden aangeslo-

ten op het duur-

zame HVC-stads-

warmtenet.

18 19

n

107 m2

apparte-
ment

kenmerken
- drie kamers

- gelijkvloers

- hoogwaardige bad-

kamer

- twee parkeer- 

plaatsen

- vier zonnepanelen

bouwnummer
5

afgebeeld bouwnr. 5



20 21

n

60 m2

compacte
studio's

kenmerken
- hoogwaardige bad-

kamer

- vier zonnepanelen

- privé buitenruimte

- een parkeerplaats

- twee kamers

bouwnummers
1, 8, 16

afgebeeld bouwnr. 8

20 21

n

88 m2

apparte-
ment

kenmerken
- drie kamers

- gelijkvloers

- een parkeerplaats

- balkon of terras

- vijf zonnepanelen

bouwnummers
2, 9, 17, 24

afgebeeld bouwnr. 9
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98 m2

apparte-
ment

kenmerken
- drie kamers

- eigen parkeerplaats

- groen en duurzaam

- balkon

- vier zonnepanelen

bouwnummers
11, 19, 26

afgebeeld bouwnr. 11

22 23

n

108 m2

apparte-
ment

kenmerken
- groen en duurzaam

- vier zonnepanelen

- vrije kamerindeling

- twee parkeerplaatsen

- drie kamers

bouwnummers
13, 21

afgebeeld bouwnr. 13



Houdt u van retro  

of van strak en  

modern? Omdat de 

sfeer in de keuken 

heel eigen is, kiest u 

uw keuken zelf.
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26 27Vanuit uw woning 

heeft u fenomenaal 

uitzicht op het water 

met de vele bootjes, 

op de stad met zijn 

dynamiek of op de 

rust op de dijk.

n

181 m2

apparte-
ment

kenmerken
- eigen balkon

- hoogwaardige bad-

kamer

- drie kamers

- vijf zonnepanelen

- twee parkeerplaatsen

bouwnummers
12, 20, 27

afgebeeld bouwnr. 20
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n

50 m2

compacte
studio's

kenmerken
- een kamer

- een parkeerplaats

- drie zonnepanelen

- moderne installaties

- hoogwaardige bad-

kamer

bouwnummers
14, 22

afgebeeld bouwnr. 22

n

50 m2

compacte
studio's

kenmerken
- een parkeerplaats

- drie zonnepanelen

- moderne installaties

- groen en duurzaam

- een kamer

bouwnummers
15, 23

afgebeeld bouwnr. 23
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n

122 m2

apparte-
ment

kenmerken
- drie kamers

- drie parkeer- 

plaatsen

- eigen dakterras

- gelijkvloers

- vier zonnepanelen

bouwnummer
28

afgebeeld bouwnr. 28

30 31



32 33Iedere woning heeft 

een heerlijk eigen 

balkon. De boven-

ste verdieping zelfs 

een fantastisch 

dakterras. Fijn ge-

nieten van de zon 

en de reuring. 

n

165 m2

apparte-
ment

kenmerken
- vier kamers

- twee parkeer- 

plaatsen

- hoogwaardige  

badkamer

- eigen dakterras

- tien zonnepanelen

bouwnummer
29

afgebeeld bouwnr. 29
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n

203 m2

apparte-
ment

kenmerken
- vier kamers

- twee parkeer- 

plaatsen

- hoogwaardige  

badkamer

- tien zonnepanelen

- eigen dakterras

bouwnummer
30

afgebeeld bouwnr. 30

35

Lekker ontspannen 

na een lange dag of 

even snel opfrissen 

na een wandeling … 

Alle woningen heb-

ben een complete 

badkamer met 

toilet, sanitair en 

tegelwerk.
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duurzame, moderne installaties, 
comfortabel wonen

De Westfriese Poort biedt duurzame wonin-

gen met moderne installaties. Zo worden alle 

woningen aangesloten op het duurzame HVC-

stadswarmtenet. Ook heeft iedere woning ei-

gen zonnepanelen op het dak, zodat u uw eigen 

elektriciteit opwekt. Uw woning is vergelijkbaar 

met energielabel A++ in de bestaande bouw. De 

hoogwaardige isolatie en moderne verwarmings- 

en ventilatie-installaties zorgen voor fijn, comfor-

tabel en duurzaam wonen.

Comfortabel en 

energiezuinig 

wonen met 

stadswarmte en 

zonnepanelen

Uw eigen sfeer in 

de fijnste kamers 

van het huis

Parkeren en berGruimte
De parkeergarage is in de kelder van het gebouw. Er zijn 40 par-

keerplaatsen, 25 reguliere plaatsen en nog eens 15 in een ingenieus 

parkeerliftsysteem. Elk appartement heeft standaard één eigen par-

keerplaats. Enkele grote appartementen worden met twee parkeer-

plaatsen opgeleverd. In de kelder zijn ook de bergingen gesitueerd, 

net als op het binnendek. Uw fiets, scooter of scootmobiel stalt u in 

de berging. 

keuken en badkamer

u kiest uw eiGen keuken 
Geen heerlijker plek dan de keuken. Kleurrijke ingrediënten, lekker 

ruikende kruiden, planken vol gezellige potten en blikken. Of houdt u 

meer van strak en modern? Omdat de sfeer in de keuken heel eigen 

is, kiest u uw keuken zelf. Om uw keuze te maken gaat u naar de keu-

kenshowroom van Eigenhuis Keukens uit Hoofddorp. U kunt kiezen 

uit een breed assortiment en heeft u vragen? Eigenhuis adviseert u 

graag. Kiest u uw keuken via deze showroom, dan heeft u geen zor-

gen over het verplaatsen van leidingwerk en bouwkundige aanpas-

singen. Dat coördineren wij ook voor u. 

ontsPannen in luxe badkamer 
Ook de badkamer is zo’n plek in huis waar u zich helemaal thuis wilt 

voelen. Lekker ontspannen na een lange dag of even snel opfris-

sen na een wandeling … de badkamer is heilig. Alle woningen in De 

Westfriese Poort hebben een complete badkamer met toilet, sanitair 

en tegelwerk. 

Gaat uw voorkeur uit naar een andere sfeer, dan kunt u bij showroom 

Sanitair & Tegel Centrum Alkmaar uw badkamer en toilet aanpas-

sen naar uw eigen smaak, behoefte of budget. De showroom bevindt 

zich op een steenworp afstand van De Westfriese Poort. Wonen in De 

Westfriese Poort begint dus met gezellig winkelen. 
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colofon

Makelaar
DVA Makelaars

T 072 - 520 20 51

www.dvamakelaars.nl

Bouw en ontwikkeling
Vink Bouw

www.vinkbouw.nl

Architect
DVUA Architecture

www.dvua.nl

Ontwerp en communicatie
Garlic - vastgoedmarketing

www.garlic.eu

Deze brochure is met zorg samengesteld 

en is informatief van aard. U kunt er geen 

rechten aan ontlenen.

woninGborG
De woningen van De Westfriese Poort worden onder de garantie van 

Woningborg gebouwd. Dit geeft u als koper een aantal zekerheden en 

bescherming tijdens de bouw én na oplevering. Zo is het bouwplan op 

voorhand integraal beoordeeld door de experts van Woningborg. 
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dewestfriesePoort.nl

de west
—

friese
Poort


