
Villa Nieuwland 
Gemeenelandsweg 116, 1779 GD Oosterland (Den Oever) 



 

Rijksmonument  1924  

(voormalige woning Hoofddirectie waterstaatswerken) 

Traditionele bouw met spouwmuren, houten vloeren  

en dak en riet gedekt  

Vloeroppervlak beg grond 230 m2, 1ste verd 180 m2 en 2de verd 96 m2 

Inhoud 1500m3 

 

Grondoppervlakte 3073 m2 

 

Kadastrale gegevens 

Gemeente Wieringen, sectie en nummer G 156 

 

Huidige bestemming  

Maatschappelijke doeleinden 

Toekomstig gewenst  

Wonen met zorg 

 

Op het terrein zijn nog twee (houten) gebouwen aanwezig  

met een gezamenlijk vloeroppervlakte van plm. 114 m2  
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Bureauprofiel / JDdVarchitecten is in 1986 opgericht door                

Jaco D. de Visser. Het bureau werkt aan een breed scala opdrachten, op 

het gebied van architectuur, conceptontwikkeling, stedelijke (her)-

ontwikkeling, vastgoed-optimalisatie met een duidelijke meerwaarde 

door de synergie van inspanning en kennis. Aan elk project wordt in 

teamverband gewerkt. De teams bestaan uit eigen medewerkers en 

externe adviseurs en specialisten. Dit resulteert in professioneel 

maatwerk en optimale begeleiding en uitvoering. Vanzelfsprekend wordt 

de eigen visie van het bureau optimaal ondersteund door specifiek 

ontwikkelde software. Het bureau heeft gemiddeld 12 medewerkers, 

verdeeld over architect(en), projectleiders, tekenaars en assistentie voor 

algemene diensten. 

Werkgebied / Het bureau is een full service architectenbureau vanaf 

voorstudie tot en met oplevering en nazorg. In de loop der jaren is vanuit 

een eigen visie op architectuur ontworpen, waarbij begrippen als 

helderheid, maakbaarheid, integratie van constructie en installaties 

centraal staan. De stedenbouwkundige context en de relaties van het 

gebouw of woonwijk met zijn omgeving maken integraal deel uit van het 

ontwerp- en bouwproces.  

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een grote 

(slag)vaardigheid ontwikkeld voor het  inpassen van complexe 

programma's in relatie tot haalbaarheid, functionaliteit en omgeving met 

de daarbij behorende procedures. Het opdrachtenpakket omvat 

kantoren, bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen, gezondheidszorg, 

sportgebouwen, musea, retail, renovatie- en restauratieprojecten, 

particuliere woningen, woningbouw in sociale en vrije sector, 

stedenbouwkundige verkenningen, herontwikkeling en interieurontwerp.  
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