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De Meesterproef
De 7 woningen aan de Lijnbaanstraat Wageningen 
hebben naast een ruime opzet, een traditionele 
uitstraling. De oorsprong van de naam van het plan 
ligt dan ook in het verleden...

In vroegere tijden draaide het Gilde van Touwslagers 
hun touwen op een lijnbaan. Het Wageningse Gilde 
der Touwslagers was dan ook gevestigd op de locatie 
van de Lijnbaanstraat. Met de ‘meesterproef’ kon 
een gezel zijn kunde laten zien aan de gildemeester 
om zo zijn meesterschap te bewijzen. De traditionele 
kenmerken van de architectuur van De Meesterproef 
refereren aan de oude tijden van de gilden.

De hoofdstructuur van ‘De Meesterproef’ bestaat 
uit drie hoofdwoningen, de Gildemeesters, en vier 
tussenwoningen, de Gezellen, die zorgen voor de 
verbinding in het blok.

De Gildemeester is met zijn 160 m2 woonoppervlak 
met recht een riante woning. Met de grote glazen 
pui aan de achtergevel, komt er veel licht in de 
woonkamer, en loopt u zeer prettig de tuin in. De 
hoge, stijle kap zorgt voor een zolderverdieping met 
veel ruimte, die bereikbaar is via een vaste trap.

Ook de Gezel is met zijn 135 m2 woonoppervlak 
groter dan de gemiddelde rijwoning, en heeft 
bovendien de mogelijkheid om op zolder een 
dakkapel en een extra slaapkamer te creeren. Met 
de erker aan de voorzijde houdt de Gezel zich goed 
staande naast de Gildemeesters.

Wie weet... misschien, met behulp van wat 
uitbreidingsopties, slaagt de Gezel voor de 
Meesterproef en overtreft hij daarmee zijn 
Gildemeester!
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City of Live Sciences
Wageningen was door de ligging aan de Rijn 
al vroeg een goede vestigingsplaats. Zo kreeg 
Wageningen al in 1263 stadsrechten.

In de recente geschiedenis kreeg Wageningen nationale 
bekendheid toen in Hotel de Wereld voor Nederland 
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog met de 
ondertekening van de capitulatie.

Nu is Wageningen een moderne en levenslustige 
gemeente waarbij internationale bekendheid 
wordt genoten door het Wageningen Universiteit & 
Researchcentrum (WUR).

Daarnaast is het vooral een gezellige stad met een 
rijk gevarieerd aanbod aan winkels, speciaalzaken, 

horecagelegenheden en restaurants. Tevens 
beschikt Wageningen over een gevarieerd aanbod 
voor het beoefenen van sporten.

De stad biedt een infrastructuur en een 
voorzieningenniveau die passen bij haar 
internationale karakter. Een prima woonklimaat 
met volop ongerepte natuur, sociaalculturele 
activiteiten en uitgaansmogelijkheden.

De ligging van Wageningen is uitstekend te noemen. 
Wageningen is gelegen op korte afstand van de 
snelwegen A12, (richting Arnhem en Utrecht) A30 
(richting Amersfoort) en de A50 (richting Nijmegen en 
Zwolle). De nieuwe openbaar vervoer verbindingen 
maken Wageningen nog beter bereikbaar.
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Natuurschoon
Met de ligging van Wageningen heeft de stad het 
beste van twee werelden.

Aan de zuidkant van Wageningen bevinden zich 
de groene uiterwaarden van de Nederrijn met zijn 
bijzondere flora en fauna. Dit rivierenlandschap dat 
zich vroeger vooral kenmerkte door zijn ruige en 
dynamieke karakter is in de loop van de jaren door 
kleiwinning en egalisering veranderd.

Door de vele initiatieven voor herstel van de 
karakteristieke riviernatuur heeft het landschap 
inmiddels weer veel van zijn oude glorie herwonnen. Er 
is een gevarieerd landschap ontstaan met moerassen, 
bloemrijke graslanden en de planten en dieren die 
daarbij horen.

In het noorden grenst Wageningen aan de Veluwe. 
De veluwe behoeft natuurlijk geen nadere introductie. 
Met ongeveer 1000 km2 is de Veluwe het grootste 
laaglandnatuurterrein van Noordwest Europa.

De uitgestrekte bossen van de Veluwe worden 
afgewisseld met heidevelden, grasvlakten, 
vennen en stuifzandvlaktes. De diversiteit van 
planten- en diersoorten is groot. Van de zeldzame 
parelmoervlinders tot het imposante edelhert; het park 
herbergt talloze zeldzame dieren. Ook het plantenrijk 
is vertegenwoordigd met bijzondere exemplaren.

Kortom, genoeg natuurschoon rondom Wageningen, 
waar u als toekomstige koper kunt ontspannen en 
recreëren!
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De Locatie
De Meesterproef ligt in de wijk De Buurt, een 
stadswijk met een typisch dorps karakter, aan de rand 
van de oude vestingstad. Op een steenworp afstand 
bevinden zich onder andere het stadskantoor van de 
gemeente, het busstation, de Olympia sporthal en 
natuurlijk het centrum van Wageningen.

De Lijnbaanstraat zelf is een rustige straat met een 
pleintje en een speeltuintje. Aan de achterzijde van 
het plan wordt een parkeerterrein gerealiseerd. 
Een deel van deze parkeerplaatsen hoort bij de 7 
woningen, de rest bij de ontwikkeling De Lawickse 
Hof.

Met het gezellige centrum van Wageningen op 
loopafstand, kunt u als toekomstige bewoner 
profiteren van de vele voorzieningen van de 
Wageningse binnenstad.

U kunt bijvoorbeeld genieten van een film in de 
bioscoop het Molenstraat-theater, die bekend 
staat om zijn knusse bioscoopzalen en haar 
vooruitstrevende films. Regionaal bekend is ook de 
Wageningse schouwburg ‘Junushoff’.

In het Torck Park, en langs de vestingwallen kunt u 
prachtige wandelingen maken, waar u op één van 
de vele terrasjes terecht kunt voor een drankje.

Wonen met de faciliteiten van de binnenstad, maar 
zonder de drukte ervan!

LOCATIE*
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De Woningen
De woningen in het plan ‘De Meesterproef’ bestaan 
uit twee types: de ‘Gildemeester’ en de ‘Gezel’. In 
het blok bevinden zich drie Gildemeesters, die de 
ankers van het blok zijn, en vier Gezellen, die voor 
de verbinding van het blok zorgen.

De beide woningtypes zijn ruim van opzet en 
bevinden zich op riante kavels. De kavels varieren 
in oppervlakte van 142 tot maarliefst 340 m2. De 
achtertuin is bereikbaar via een achterpad en is 
voorzien van een ruime houten berging.

De woningen krijgen allen een eigen parkeerplaats 
op het achterliggende afgesloten parkeerterrein, 
met uitzondering van woning 2A, die op eigen 
terrein 2 parkeerplaatsen krijgt.

De woningen worden allen ontsloten vanuit de 
voorzijde van het blok. Vanuit de hal komt u in 
de open keuken, die in verbinding staat met de 
woonkamer. De woonkamers, inclusief keuken, 
variëren van ca 45 m2 bij de Gezel, tot ca 50 m2 bij 
de Gildemeester.

Met de open trap in de woonkamer komt u op de 
overloop, vanwaar drie slaapkamers, de badkamer 
en de zolder worden ontsloten. De hoofdslaapkamer 
varieert van 16 tot 19 m2.

Met een vaste trap is de zolderverdieping bereikbaar, 
waar de cv-ketel en de mechanische ventilatiebox 
staan. Bij de Gezel is onder de kap in de optiesfeer 
nog een extra slaapkamer te realiseren.
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Situatie
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De Gildemeester
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Kenmerken

• Woonkamer + keuken ca 50 m2

• Brede glazen pui naar achtertuin

• 3 Slaapkamers

• Vaste trap naar ruime zolder

• Gebruiksoppervlakte: ca 150 m2

Met verschillende opties aan te 

passen aan uw wensen

Impressie Zolder
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De Gildemeester - 2A / 2G

Impressie Begane Grond Impressie Verdieping
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Kenmerken

• Woonkamer + keuken ca 50 m2

• Brede glazen pui naar achtertuin

• 3 Slaapkamers

• Vaste trap naar ruime zolder

• Gebruiksoppervlakte: ca 155 m2

Met verschillende opties aan te 

passen aan uw wensen

Impressie Zolder
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De Gildemeester - 2D

Impressie Begane Grond Impressie Verdieping



De Gezel
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Kenmerken

• Woonkamer + keuken ca 45 m2

• 3 Slaapkamers

• Vaste trap naar ruime zolder

• Zolder optioneel als verblijfsruimte

• Gebruiksoppervlakte: ca 130 m2

Met verschillende opties aan te 

passen aan uw wensen

Impressie Zolder
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De Gezel - 2B / 2F

Impressie Begane Grond Impressie Verdieping
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Kenmerken

• Woonkamer + keuken ca 45 m2

• 3 Slaapkamers

• Vaste trap naar ruime zolder

• Zolder optioneel als verblijfsruimte

• Gebruiksoppervlakte: ca 130 m2

Met verschillende opties aan te 

passen aan uw wensen

Impressie Zolder
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De Gezel - 2C / 2E

Impressie Begane Grond Impressie Verdieping
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www.rabobank.nl/vr

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij helpen u graag met het realiseren
van uw woonwensen. Dat is het idee.

Een nieuw (t)huis 
met een hypotheek 
van de Rabobank.
U zoekt een woning die bij u past? Niet alleen bij de

woning zelf moet u zich thuis voelen, ook bij de

financiering ervan. Onze adviseurs informeren u graag

welke hypotheekvorm bij u past. Bel (0318) 660 661

of mail naar info@vr.rabobank.nl voor een afspraak

met één van onze hypotheekadviseurs.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze brochure geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor onjuistheid van vermelde gegevens. De in de 

brochure opgenomen tekeningen, plattegronden, foto’s en overige gegevens zijn slechts indicatief en informatief, hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
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