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   1  In en rond Maasdijk

Jong en oud voelen zich thuis in Maasdijk, één van de elf dorpskernen van gemeente Westland. 

Het is goed wonen in de kleine en sociaal betrokken gemeenschap. Geen wonder dat veel 

Maasdijkers in Maasdijk willen blijven wonen. Maasdijk groeit en biedt de nieuwkomers 

goede voorzieningen. Met circa 4.000 inwoners is Maasdijk een vriendelijk dorp met een 

goed voorzieningenpakket en een groot activiteitenaanbod. 

Kinderopvang en verschillende scholen zijn aanwezig en er is een bloeiend verenigingsleven. 

Sportieve Westlanders kunnen zich uitleven bij de voetbal, korfbal, streetdance, tennis, darten en 

nog veel meer. Daarnaast staat het jaarlijkse zomerspektakelfeest bekend als een van de gezelligste 

feesten in het Westland en kent het dorp verschillende horecagelegenheden, zoals Het Wapen 

van Maasdijk, Sportcafe Maasdijk en eetcafé De Westgaag. Maasdijk heeft ook voorzieningen voor 

dagelijkse behoeften, zoals een huisartsenpraktijk, een supermarkt en een kapper. 

Wilt u de knusse dorpssfeer van Maasdijk tijdelijk inruilen voor het bruisende stadsleven? 

De uitvalswegen richting Delft, Den Haag en Rotterdam zijn nabij. Ook met het OV: de bus 

en het toekomstige metrostation in Maassluis Steendijkpolder, is de stad goed te bereiken. 

Liever een dagje ontspannen op het strand? Op ongeveer een kwartier tje rijafstand liggen 

’s-Gravenzande en Hoek van Holland. Dit maakt het veelzijdige Maasdijk een aantrekkelijk 

dorp om te wonen!

De omgeving

Delft

Strand Hoek van Holland

Voetbalclub MaasdijkStaalduinse Bos



 Locatie
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Watertuinen is een nieuwe woonbuurt aan de 

rand van Maasdijk. De kleinschaligheid van de 

Water tuinen sluit naadloos aan bij de dorpse 

sfeer die voor Maasdijk zo kenmerkend is. Wonen 

in Water tuinen is wonen in een waterrijke en 

groene omgeving. Deze aangename sfeer wordt 

bereikt met openbaar groen en speelgelegenheid 

voor kinderen van verschillende leeftijden.

Water tuinen III bestaat wederom uit verschil-

lende woningtypes, waardoor ook deze nieuwe 

woonbuurt aantrekkelijk is voor zowel jong als 

oud. Kenmerkend zijn de verschillende gevel-

kleuren en –indelingen. Dit maakt Water tuinen 

een  speelse, unieke en herkenbare plek om te 

wonen. Een ruime opzet van de wijk, een ach-

terom, voldoende parkeerplaatsen: allemaal de-

tails wat wonen in Water tuinen prettig maakt.

   2  Watertuinen, dáár woon ik!
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Kokon Architectuur & Stedenbouw

   3   De architect aan het woord

Eenheid in diversiteit

Bewoners willen vandaag de dag steeds meer te kiezen hebben. Keuze in de indeling van de 

plattegrond, in de materiaalkeuzes, in de gevelopeningen, de kapvorm, de beukmaat en nog 

veel meer, met als doel om een unieke woning te laten bouwen, waarin men zich voelt. In 

de meest vrije vorm zou dit een prachtige gevarieerde wijk kunnen opleveren waarin elke 

woning uniek is ten opzichte van de overige woningen. Met een vrije kavel, waarop geen 

rekening gehouden hoeft te worden met de omgeving. Prachtig, maar ook duur. Hier recht 

tegenover staat het seriematige bouwen. Alle woningen zijn gelijk en bewoners 

kopen een woning zoals deze van tevoren bedacht is, zonder enige vrije keuze. 

Geen unieke woning, maar wel zeer betaalbaar. 

Tussen deze twee werelden bevindt het project Water tuinen III zich. Goede 

woningen met unieke, individuele uitstralingen die zeer rustig nestelen in de dorpse 

sfeer die voor Maasdijk zo kenmerkend is, veel keuze bij de bewoners 

laten én toch betaalbaar zijn. 

In het plan komen 69 woningen met een heel gevarieerd aanbod. Voor de woningen is 

gekozen voor een traditionele gevelmateriaal; baksteen in 3 kleurvarianten. De kleuren 

zijn per woning of per twee woningen verschillend, waardoor er een diversiteit 

ontstaat waarmee het dorpse sfeer wordt versterkt. Elke woning is ook uniek door 

de verschillende gevels, waaronder Franse balkons, luifels, etc. Voor alle woningen (met 

uitzondering van de terraswoningen) is er gekozen voor de vorm van een zadeldak in 

één kleur dakpan. Dit zorgt voor de eenheid in het plan. Deze vorm wordt consequent 

doorgezet met aantal onderbrekingen door middel van tuitgevels ten behoeve van de 

diversiteit en de herkenbaarheid. 

Een bijzonder bouwwerk van deze laatste fase van het project zijn de ‘terraswoningen’. 

Een uniek ontwerp met een bijzondere mansardekap in combinatie met tuitgevels wat 

zich heel mooi invoegt tussen de rest van de woningen. Een leuke aanwinst voor de 

laatste fase van Water tuinen in Maasdijk; of anders gezegd, het spreekwoordelijke ‘kersje 

op de taar t’.
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Architect Süleyman Özbek vertelt

Architect Süleyman Gobek
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   4  Watertuinen lll

Watertuinen Maasdijk presenteer t Water tuinen lll! Terugkerende woningtypes én nieuwe 

woningen zullen het lege stuk grond aan de Maasdijk kleur geven. 

Water tuinen lll bestaat uit 69 woningen en vier woningtypes: de bekende eengezinswoningen 

Watermunt en Waterhyacint en de twee nieuwe woningtypes: semi-bungalow Waterlotus 

en terraswoning Waterroos. Dat maakt wonen in de Water tuinen ook in deze fase weer 

aantrekkelijk voor jong en oud.

Naast de diversiteit in woningtypes, woont u in de Water tuinen in een uniek nieuwbouwhuis. 

Gaat u voor een woning met een donkere baksteen of juist met een lichte tint? Misschien 

valt u wel voor een karakteristieke tuitgevel of een sfeervol Frans balkon! Diversiteit is het 

sleutelwoord.

Watertuinen III

• 69 nieuwe woningen

•  4 woningtypes

•  Gevarieerde V.O.N. prijzen

• Uiteenlopende woonoppervlaktes van 60 m2 tot 128 m2

•  Tal van uitbreidingsmogelijkheden

• Verschillende kaveloppervlaktes

Facts & Figures



301

312

331

340

313/319/
325

12 semi-bungalows Waterlotus

18 terraswoningen Waterroos

13 eengezinswoningen Waterhyacint

314/320/
326

315/321/
327

316/322/
328

317/323/
329

318/324/
330

341

347

357

348

351
352356

369 360

359

26 rijwoningen Watermunt

332

333

334

335

336

337

338

339

349

350

353354355

342

343

344

345

346

361362363364365366367368

358

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

Maasdijk   9

Situatietekening
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   5  Woningtypes

Het terugkerende woningtype Watermunt: dé star terswoning van de Water tuinen. 

Wilt u uw wooncarrière star ten in een knusse eengezinswoning? Dat kan in Watermunt!

De begane grond van Watermunt heeft een woonkamer met standaard een open keuken. 

De trap is in de woonkamer gesitueerd en biedt de mogelijkheid tot extra 

bergruimte in de vorm van een trapkast. Voldoet de woonkamer net niet 

aan de ruimte die gewenst is? De tuin is standaard diep genoeg voor een 

uitbouw!

Op de eerste verdieping zijn standaard twee (slaap)kamers en een badkamer 

ingedeeld. De tweede verdieping is vrij indeelbaar. 

Woningtypes

   5.1  Rijwoning Watermunt

341

347

342

343

344

345

346
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26 rijwoningen Watermunt



• Mogelijkheid tot een trapkast
• Eerste verdieping standaard met twee kamers 

en badkamer 
• Inclusief badkamer en toilet
• Vrije indeelbare tweede verdieping
• Vloerverwarming in het gehele huis
• Praktische berging in de achtertuin
• Met achterom

Highlights

Woningtype Watermunt Tussenwoning
Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

• Woonoppervlakte: ca. 93 m²

• Breedte (bruto): 4,2 m²

• Ligging tuin: Noord-Oost, Zuid-West en Noord-West

Watermunt 
tussenwoning

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 79 tot 111 m2 

• Bouwnummers: 332 t/m 339, 342 t/m 346, 349, 350, 353, 354 en 355
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Woningtype Watermunt Hoekwoning met dakkapel
Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

• Woonoppervlakte: ca. 108 m²

• Breedte (bruto): 5 m²

• Ligging tuin: Noord-Oost, Zuid-West en Noord-West

Watermunt 
hoekwoning

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 102 tot 167 m2

• Bouwnummers: 331, 340, 341, 347, 348, 351, 352 en 356

• Tuitgevel voor bouwnummers: 340, 341, 351 en 356



Eengezinswoning Waterhyacint

357

369 360

359

361362363364365366367368

358
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Bent u toe aan een volgende stap in uw wooncarrière? Dan is de terugkerende eengezinswoning 

Waterhyacint een geschikte woning voor u!  Waterhyacint kent meerdere varianten: de ruime 

tussenwoning, de riante hoekwoning en de extra lichte hoekwoning met erker en tuitgevel. 

Bovendien heeft Waterhyacint een parkeergelegenheid op eigen terrein.

Door de open keuken heeft de woonkamer meer indelingsvrijheid en bovendien kan er 

onder de trap in de woonkamer een trapkast gemaakt  worden voor extra bergruimte. Heeft 

u behoefte aan een grotere woonkamer? De tuin biedt ruimte voor een uitbouw.

Op de eerste verdieping zijn, naast een badkamer, standaard drie (slaap)kamers. Heeft u 

behoefte aan twee grotere kamers met een inloopkast of werkkamer? De keuze is aan u! 

Wanneer u toch een extra (slaap)kamer wenst? Op de tweede verdieping is een (extra)

slaapkamer mogelijk.

Woningtypes

   5.2  Eengezinswoning Waterhyacint 
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13 eengezinswoningen Waterhyacint



Woningtype Waterhyacint Tussenwoning

• Woonoppervlakte: ca. 107 m²

• Breedte (bruto): 5,1 m

• Ligging tuin: Zuid-Oost en Oost 

Waterhyacint tussenwoning

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 127 en 248 m2

• Bouwnummers: 358, 361t/m 368

• Bouwnummers aan watergang: 358 en 368

16    Watertuinen III

•  Eerste verdieping met standaard drie kamers en de badkamer
• Inclusief badkamer en toilet
•  Vrij indeelbare tweede verdieping
•  Vloerverwarming in het gehele huis
• Praktische berging in de achtertuin
• Met een achterom
•  Parkeerplaats op eigen terrein  

Highlights

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Woningtype Waterhyacint Hoekwoning met dakkapel

Tweede verdieping• Woonoppervlakte: ca. 108 m²

• Breedte (bruto): 5 m²

• Ligging tuin: Zuid-West, Noord-West, Noord-Oost.

• Vanaf V.O.N. prijs: € 255.000 V.O.N.

• Bouwnummers: 331, 340, 341, 347, 348, 351, 352 en 356 Maasdijk   17

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 127 en 248 m2

• Bouwnummers: 358, 361t/m 368

• Bouwnummers aan watergang: 358 en 368

2580 mm

• Woonoppervlakte: ca. 124 m²

• Breedte (bruto): 5,66 m

• Ligging tuin: Zuid-Oost en Oost 

Waterhyacint Hoekwoning met dakkkapel

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 215 en 257 m2

• Bouwnummers:  357 en 360
    

•  Lichte woning met zij-entree;
•  Twee extra dubbele deuren in de voorgevel;
•  Eerste verdieping met standaard drie kamers en badkamer;
• Inclusief badkamer en toilet
•  Vrij indeelbare tweede verdieping met standaard brede dakkapel;
• Vloerverwarming in het gehele huis
•  Praktische berging in de achtertuin;
• Met een achterom
• Parkeergelegenheid op eigen terrein

Highlights

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Woningtype Waterhyacint Hoekwoning met erker en tuitgevel

• Woonoppervlakte: ca. 128 m²

• Breedte (bruto): 5,7 m

• Ligging tuin: Zuid-Oost en Oost 

Waterhyacint hoekwoning met erker en tuitgevel

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 178 en 278 m2 

• Bouwnummers: 359 en 369
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•  Lichte woning met zij-entree;
•  Erker in de voorgevel voor extra lichtinval en ruimte;
•  Eerste verdieping met standaard drie kamers en badkamer;
• Inclusief badkamer en toilet
•  Vrij indeelbare tweede verdieping met chique tuitgevel;
• Vloerverwarming in de gehele woning
• Praktische berging in de achtertuin
• Ligging aan een watergang
• Met een achterom
• Parkeergelegenheid op eigen terrein 

Highlights

Keuken = 

standaard voorzijde
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13 eengezinswoningen Waterhyacint



301

312

Semi-bungalow Waterlotus

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
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Het gemak van een appar tement, in de vorm van een volwaardige eengezinswoning? Dan 

is woningtype Waterlotus de ideale woning. Deze semi-bungalow bestaat uit twee brede 

woonlagen van ruim 7 meter breed! De begane grond heeft een ruime woonkamer met 

standaard een open keuken aan de achterzijde. De bijkeuken/inpandige berging biedt ruimte 

voor de fietsen en/of wasmachine en –droger. Wenst u liever leefruimte aan de achterzijde 

van uw woning en de keuken aan de voorzijde? De keuze is aan u!

U heeft kosteloos de keuze uit vier verschillende indelingen. Wilt u beneden slapen en 

douchen? Dat kan! De vorm en breedte van deze woning zijn uitermate geschikt voor een 

toekomstgerichte indelingsvariant. U bepaalt waar u de (slaap)kamer en badkamer wilt.

Woningtypes

   5.3  Semi-bungalow Waterlotus

• Kosteloos keuze uit vier verschillende indelingen!
• Geschikt voor toekomstgericht wonen
• Vloerverwarming in het gehele huis
•  Schuifpui aan achterzijde en openslaande 

deuren aan voorzijde
•  Ingedeelde verdieping 
•  Inclusief badkamer en toilet
•  Inpandige berging
• Zonnige voortuin en vlonder aan de achterkant

Highlights
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12 semi-bungalows Waterlotus



Woningtype Waterlotus Indelingsvarianten begane grond

Begane grond

Bij Waterlotus kunt u kiezen uit vier verschillende indelingsvarianten. Wilt u, nu of in de toekomst, (gedeeltelijk) gelijkvloers wonen? 

Dat kan! Liever extra grote woonkamer of misschien een luxe woonkeuken? Aan u de keuze.

Variant 1 Variant 2Begane grond

22    Watertuinen III

Deze sfeerplattegronden gelden zowel voor de tussen- als de hoekwoningen.
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Variant 3Begane grond Variant 4Begane grond

Bij elke indelingsvariant van de begane grond hoort 
een vaste indeling op de verdieping. Deze kunt u op 
de volgende bladzijdes bekijken.
Bij de varianten van de eerste verdieping is onderscheid 
gemaakt tussen de tussen- en hoekwoningen.
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Woningtype Waterlotus Tussenwoning met dakkapel eerste verdieping

Eerste verdieping Variant 1 t/m 3 Eerste verdieping Variant 4

• Woonoppervlakte: vanaf ca. 122 m²

• Breedte (bruto): 7,8 m

• Ligging voortuin: Zuid-West

Waterlotus
tussenwoning 
met dakkapel

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 120 tot 127 m2

• Bouwnummers: 303, 304, 306, 307, 309 en 310



Eerste verdieping Variant 4Eerste verdieping
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Tussenwoning met Tuitgevel eerste verdieping

• Woonoppervlakte: vanaf ca. 137 m²

• Breedte (bruto): 7,8 m

• Ligging voortuin: Zuid-West

Waterlotus 
tussenwoning 
met tuitgevel

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 118 tot 129 m2

• Bouwnummers: 302, 305, 308, 311

Variant 1 t/m 3



Woningtype Waterlotus Hoekwoning met erker

• Woonoppervlakte: ca. 126 m²

• Breedte (bruto): 7,8 m

• Ligging voortuin: Zuid-West

Waterlotus
Hoekwoning 
met erker

• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 214 en 242 m2 

• Bouwnummers: 301 en 312
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Begane grond Eerste verdieping

Ook bij de hoekwoning met erker heeft u keuze uit de vier verschillende indelingsvarianten die u op de vorige bladzijdes heeft bekeken.
De onderstaande sfeerplattegronden geven een indruk van de extra ruimte op de begane grond met de erker.
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12 semi-bungalows Waterlotus
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28    Watertuinen III

Wenst u een gelijkvloerse terraswoning, dan past Waterroos wellicht bij u! De Waterroos voorziet in alle 

woningbehoeftes voor één-of twee persoonshuishoudens. 

U kunt kiezen voor een woning op de begane grond met een voor- en achter tuin. Wilt u liever gelijkvloers 

wonen op hoogte, dan kunt u kiezen voor een terraswoning op de eerste of tweede woonlaag met een terras. 

Woningen op de tweede woonlaag een berging aan de zijkant van het gebouw en een bergvliering. De 

terraswoningen op de eerste verdieping hebben een berging aan de achterzijde van het gebouw  en de 

woningen op de begane grond hebben een inpandige berging. Bovendien is er een lift.

Waterroos is standaard ingedeeld met twee kamers, een woonkamer met open keuken en een badkamer 

inclusief toilet.

Woningtypes

   5.4  Terraswoning Waterroos

• Inclusief badkamer en toilet

• Vloerverwarming in het gehele huis

•  Individuele berging

• Terraswoningen op tweede verdieping 
hebben een riante bergvliering

• Terraswoningen op eerste en tweede 
verdieping met terras op Zuid-Westen

• Terraswoningen op de begane grond met 
voor-, achtertuin én achterom

• Er is een lift aanwezig

Highlights
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18 terraswoningen Waterroos



Woningtype Waterroos

30    Watertuinen III

Begane grond Eerste verdieping

Deze berging hoort bij de 
terraswoningen op de eerste verdieping
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• Woonoppervlakte: 61 en  66 m2

• Breedte (bruto): 6,3 m
• Ligging terras: Zuid-West
• Ligging tuin: Zuid-West en Noord-Oost

Waterroos
• Kaveloppervlakte: vanaf ca. 130 tot 139 m2

• Bouwnummers: 313 t/m 318 hebben een voor- en achtertuin
• Bouwnummer 330 is extra groot!

Tweede verdieping en bergvliering
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   6  Uw klantreis

U heeft interesse in een woning in Water tuinen lll. Gaat u mee op klantreis?

De koop
U heeft de aankoopinformatie ontvangen. Deze kunt u op uw gemak bekijken. 

Past een woning bij úw woonwensen én budget? Schrijf u dan in!

De woningen worden toegewezen.

Gefeliciteerd, een door u gekozen bouwnummer is van u! U wordt uitgenodigd voor een 

aankoopgesprek bij de makelaar. Hier bespreken we uw woning en kunt u uw vragen 

stellen. In de optieperiode kunt u uw financiële mogelijkheden onderzoeken, uw toekomst- 

en woonwensen in kaar t brengen en komen tot een aankoopbeslissing. Een grote stap!

Alles in orde? Dan is het tijd voor het contractgesprek. Uw vragen worden beantwoord, 

de koop - en aannemingsovereenkomsten worden met u besproken en getekend. 

Inleven
Nadat u een woning heeft gekocht,  krijgt u toegang tot uw online woningdossier terwijl 

wij achter de schermen de bouw voorbereiden.

U wordt gedurende het gehele proces op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven. Zodra 

het merendeel van de woningen is verkocht, nodigen wij u uit voor een kopersavond. Op 

deze avond maakt u kennis met het bouwteam, uw nieuwe buren en wordt u geïnformeerd 

over het bouwproces en de koperskeuzes. Ook maakt u kennis met uw kopersadviseur, 

úw aanspreekpunt tot de oplevering.

Realiseren
Als er is voldaan aan de opschortende voorwaarden, ontvangt u de “goednieuwsbrief ”. Wat 

betekent dat? De omgevingsvergunning is onherroepelijk, woningborg heeft het plan geaccepteerd, 

er zijn voldoende woningen verkocht (70%) en de grond is bouwrijp.  Vervolgens gaat u naar 

de notaris en wordt u officieel grondeigenaar. Vaak is dit het moment dat uw hypotheek actief 

wordt.

Klantreis

Ook heeft u een adviesgesprek met uw kopersadviseur. Leest u vooraf uw contractstukken 

goed door? In dit gesprek is aandacht voor uw vragen en voor uitleg, bijvoorbeeld over 

installaties. U wordt door de showrooms uitgenodigd voor onder andere uw keuken, 

sanitair, tegelwerk, binnendeuren en duurzaamheidopties.

U maakt in twee stappen koperskeuzes: eerst maakt u ruwbouwkeuzes zoals een uitbouw 

of een dakkapel en daarna maakt u de afbouwkeuzes zoals extra elektrapunten, een 

buitenkraan, extra zonnepanelen en andere wensen. Aan deze twee stappen hangen 

twee belangrijke sluitingsdata. Hierna is uw woning op papier helemaal af!

Vervolgens verwerken wij al uw keuzes in onze tekeningen. 

Om de star t te vieren, nodigen we u uit voor de feestelijke star t bouw om samen te 

proosten! Van Mierlo organiseer t gedurende de bouw regelmatig kijkmiddagen op de 

bouwplaats. Wanneer alle binnenwanden staan, is er ook een meetmiddag. 

Van Mierlo - Klantreis Logo 1
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44 Fr ame 35

U woont  i nmi ddel s met  veel  pl ezi er  i n uw ni euwe t hui s.  Mocht  er  zi ch een gar ant i ekwest i e voor doen,  dan hor en wi j  di t  gr aag!  U heef t  uw woni ng t ensl ot t e gekocht  onder  Woni ngbor ggar ant i e.

We zi en de koper s gezel l i g voor  hun ni euwe hui s zi t t en.

Van Mi er l o st or yboar d ( ar t wor k) 44

Klantreis

Voorschouw & Opleveren
De oplevering is in zicht! U en uw buren worden uitgenodigd voor de opleverbijeenkomst 

en krijgen informatie over voorschouw, oplevering en nazorg.

Enkele weken voor de oplevering krijgt u een voorschouwuitnodiging. De voorschouw 

is een informeel moment waar u de gelegenheid krijgt uw woning te inspecteren op 

onvolkomenheden. Deze proberen wij voor u op te 

lossen vóór oplevering. Na de voorschouw krijgt u 

een informatiepakket over onderhoud en garantie in 

uw online woningdossier.

Enkele weken later vindt de formele oplevering 

plaats en inspecteren we uw woning met u. Misschien 

komen we nog enkele opleverpunten tegen. Die 

noteren we in een Procesverbaal van Oplevering; 

onze actielijst! 

Service & Verhuizen
Uw huis is opgeleverd en het klussen en verhuizen 

kan beginnen! Vanaf dit moment is onze service 

coördinator Nazorg hét aanspreekpunt voor u.

De komende drie maanden herstellen wij eventuele 

onderhouds- en opleverpunten voor u. Is er nog iets 

mis of heeft u een dringende vraag? Dan kunt contact 

met ons opnemen. Na de oplevering ontvangt u een 

klanttevredenheidonderzoek van ons. Uw mening is 

belangrijk voor ons.

Beleven & Garantie
U woont inmiddels met veel plezier in uw nieuwe thuis. Mocht er zich een garantiekwestie 

voordoen, dan horen wij dit graag! U heeft uw woning tenslotte gekocht onder 

Woningborggarantie. Van Mierlo realiseer t graag een woonomgeving waar ú zich thuis 

voelt!
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   7  Verduurzaming

Duurzaamheid is onze standaard! Met oog op het beschermen, bewaren én verbeteren van de 

huidige en toekomstige generaties, gaan we steeds zuiniger met energie om. Ook bij Watertuinen 

hebben wij aandacht besteedt aan verduurzaming en de voorzieningen ter voorbereiding op de 

komende jaren. Draagt u bij aan een duurzame toekomst én lage energiekosten?

Wat krijgt u standaard?
Standaard krijgt uw woning een gasaansluiting, CV-ketel en PV-panelen. Het aantal PV-

panelen per woningtype kan verschillen. Dit heeft te maken met de oppervlakte, zonligging 

en overige factoren die invloed hebben op de EPC-waarde. Uw nieuwe thuis voldoet aan 

de hedendaagse duurzaamheidseisen van EPC 0,4.

Hoe kunt u nog meer verduurzamen?
U heeft keuze uit drie energiezuinige pakketten.

 Wij laten u de mogelijkheden zien om uw woning verder op te ‘plussen’ en uw energierekening te drukken.

Verduurzaming

Het Plus-pakket 
Naast de standaard gasaansluiting, CV-ketel en PV-panelen kunt u kiezen voor een uitbreiding 

van het aantal PV-panelen op de woning. 

Plus: extra PV-panelen

Het +Plus-pakket 
Naast de standaard gasaansluiting, CV-ketel en PV-panelen, krijgt de woning zonnecollectoren 

inclusief zonneboiler of u kiest voor een Hybride warmtepomp met buitenunit mét extra PV-

panelen om uw energierekening te drukken.

+Plus: extra zonnecollectoren inclusief zonneboiler
of u kiest voor een Hybride warmtepomp met buitenunit én extra 
PV-panelen

Het ++Plus-pakket
Kiest u voor ++Plus verduurzaming, dan krijgt u naast de gasaansluiting, CV-ketel en PV-

panelen ook zonnecollectoren inclusief zonneboiler en een hybride warmtepomp mét extra 

PV-panelen.

++Plus: extra zonnecollectoren inclusief zonneboiler en een 
Hybride warmtepomp met buitenunit én extra PV-panelen 

Wat houdt verduurzaming in?
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Zonnecollectoren inclusief zonneboiler
Lekker douchen van de zon

Met een zonnewarmte-systeem van HRsolar (Westlandse fabrikant) wordt tapwater met een 

zeer hoog rendement verwarmd door (zon)licht. Alles wat de zon verwarmt, hoeft niet te worden 

verwarmd met gas en daarmee doucht u een stuk goedkoper en gebruikt u tot 60% minder 

gas voor tapwater. Een zwaar bewolkte dag? Geen probleem, als het systeem te weinig warmte 

opwekt, springt de CV-ketel bij. U staat dus nooit onder een koude douche. Een zonnige dag? 

Super! U doucht gratis én door het meegeleverde opslagsysteem wordt de warmte bewaard 

voor wanneer het nodig is. Zo bent u ook minder afhankelijk van uw energiemaatschappij.

Voordelen zonnewarmte-systeem:

• U doucht of gaat in bad met door (zon)licht verwarmd water

• U bespaart tot 60% op uw gasverbruik voor tapwater

• Door een opslagsysteem bent u onafhankelijker van uw energiemaatschappij

• Het is stil én schoon

• Een zonnewarmte-systeem gaat ca. 25 jaar mee

• De collectoren hebben een gelijke uitstraling als PV-panelen

Hybride warmtepomp 
Techneco ontwikkelde een oplossing die even simpel als doeltreffend is: de ELGA hybride warmtepomp: 

een slimme modulerende warmtepomp die samenwerkt met een gasketel. Naast het verwarmen van 

de woning in de winter, wordt de woning in de zomer gekoeld. Deze hybride warmtepomp heeft een 

aantrekkelijke terugverdientijd, voor een opmars van de energiezuinige woning!

ELGA is een lucht-waterwarmtepomp met een binnen- en buitenunit. De kleine binnenunit wordt 

geplaatst naast een CV-ketel. De hoog rendement buitenunit wordt geplaatst op 2 tot 20 meter van de 

binnenunit. Een grond gekoppelde bron is dus niet nodig!

Er wordt energie uit de buitenlucht gebruikt, welke wordt omgezet in bruikbare warmte voor de 

woning. Door het plaatsen van ventilator-convectoren of het gebruik van vloerverwarming, kan 

ook de koelfunctie van worden benut. Elga levert een besparing van 50% tot 90% op het gas- of 

warmtegebruik afhankelijk van de grootte, isolatie en het 

afgiftesysteem van de woning. Wilt u weten hoeveel u kunt 

besparen op uw energierekening? Gebruik de online rekentool 

op www.besparen-warmtepompen.nl.

PV-panelen 
“Schone energie moet voor iedereen beschikbaar zijn!” Zo denkt Wattco over duurzaamheid en 

hetgeen wat zij aanbieden: zonne-energie. Met een energiesysteem middels PV-panelen behaalt u 

het maximale uit uw investering en bent u voorbereid op de toekomst. 

Standaard heeft u al PV-panelen op uw woning door de energie-eisen van de overheid. Wattco 

biedt de mogelijkheid voor het plaatsen van extra PV-panelen. De PV-panelen worden dan voor de 

oplevering geplaatst, waardoor u direct op uw maandlasten bespaart én direct onafhankelijker van 

uw energiemaatschappij. 

Wattco verzorgt het gehele proces van advies tot realisatie én monitoring 

voor een vaste installatieprijs. U gaat een duurzame, zorgeloze toekomst 

tegemoet én u bespaart direct de komende 25 jaar.
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Technische omschrijving

ALGEMEEN
• Bouw conform eisen bouwbesluit en gemeentelijke 

bouwverordening;
• Garantie wordt verstrekt conform voorwaarden.

TERREINAFWERKING/ - INRICHTING
• De tuinen worden schoon en ontdaan van bouwresten 

opgeleverd;
• Alle woningen worden voorzien van een lage 

ligusterhaag (ca. 1,2) in de voortuin. Hoekwoningen en 
hoekappartementen op de begane grond, grenzend aan 
openbaar gebied worden op de zij-erfgrens voorzien van 
een gaashekwerk (ca. 1,8m) met Hederabeplanting.

FUNDERING
• Betonnen heipalen;
• Betonnen funderingsbalken.

CASCO WONING
• Begane grond: geprefabriceerde geïsoleerde betonvloer; 

RC = 3,50 m²K/W
• Wanden (dragend): geprefabriceerde betonwanden; 
• Verdiepingsvloeren: betonnen kanaalplaatvloeren.
• Ankerloze spouwmuren tussen de woningen en 

appartementen.

DAK  WONING
• Geïsoleerde sporenkap Rc = 6,00 m2K/W;
• Dakbedekking van antraciet gekleurde dakpannen 

(keramisch);
• Platte daken voorzien van bitumineuze dakbedekking.

GEVELS 
• Metselwerk van Waalformaat baksteen in wildverband;
• Voegwerk verdiept doorgestreken aangebracht met 

middengrijs mortel.

BERGING 
• Waterlotus en begane grond Waterroos: inpandige 

gemetselde, geïsoleerde en gefundeerde berging.
• Waterhyacint, Watermunt en verdiepingen Waterroos: 

houten berging met betonnen vloer, gefundeerd en voorzien 
van bitumineuze dakbedekking. Houten gevelbekleding.

BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
• Kozijnen, ramen en deuren zijn van hardhout en dekkend 

geschilderd;
• Draaiende delen uitgevoerd als draai-kiep.
• Hoogwaardig geïsoleerd dubbelglas Hr++; 
• Hang en sluitwerk inbraak werend (SKG klasse 2)

BINNENWANDEN
• De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd 

als lichte scheidingswand in gips blokken 70 of 100mm 
dik, op de begane grond, de eerste verdieping en indien 
van toepassing op de tweede verdieping.  Waar nodig 
geluidwerend uitgevoerd.

BINNENKOZIJNEN EN DEUREN
• Metalen deurkozijnen met bovenlicht (sommige deuren 

zonder bovenlicht).
• Opdekdeuren, fabrieksmatig afgelakt.

TRAPPEN
• De trappen van begane grond naar 1e etage zijn open, of 

dichte trappen (afhankelijk van woningtype) en uitgevoerd als 
vuren, gegrondverfde trap

• De trappen van 1e verdieping naar 2e verdieping zijn 
uitgevoerd als vuren, gegrondverfde, open trappen.

• De trapleuningen zijn van hardhout.
• In het woongebouw van het appartementencomplex wordt 

de trap uitgevoerd als prefab betonnen trap met een stalen 
lamellenhekwerk.

• Aan de buitenzijde van het appartementencomplex een 
stalen vluchttrap

BINNENAFWERKING
• De plafonds zijn voorzien van fijn spuitwerk met V-naden;
• Wanden zijn waar gebruikelijk behangklaar afgewerkt;
• Schuine dakvlakken zijn (wit) onafgewerkt.
• De vensterbanken zijn van composiet (Bianco C) kleur 

Antraciet.

AANSLUITPUNTEN SANITAIRE 
VOORZIENINGEN 
• Diverse afzuigpunten mechanische ventilatie (conform 

tekening);
• Aansluitpunt(en) riool en water t.b.v. toilet (in toilet en/of 

badkamer conform tekening);
• Aansluitpunt koud en warm water en afvoer t.b.v. fontein 

BG en wastafel in badkamer;
• Aansluitpunt koud en warm water en afvoer t.b.v. douche.

AANSLUITPUNTEN KEUKEN
• Aansluitpunt koud en warm water en afvoer t.b.v. 

spoelbak;
• Twee afzuigpunten mechanische ventilatie;
• Aansluitpunt voor elektrische kookplaat;
• Afgedopte gasleiding;
• 4 loze leidingen t.b.v. o.a. koken, boiler en vaatwasser; 
• 3 enkele wandcontactdozen t.b.v. o.a. koelkast, afzuigkap, 

vonkontsteking.
• 2 dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik.
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INSTALLATIES
• Aardgas gestookte Centrale Verwarmingsketel met een 

warmwatercapaciteit CW4;
• De gehele woning wordt voorzien van 

vloerverwarming als hoofdverwarming;
• Elektrische handdoekradiator in elke badkamer als 

bijverwarming;
• Natuurlijke toevoer van buitenlucht via zelfregulerende 

ventilatieroosters in de gevels in kozijnen, waar nodig 
geluidwerend uitgevoerd (suskasten);

• Mechanische afvoer van binnenlucht via mechanisch 
afzuigsysteem;

• Zonnepanelen geïnstalleerd op het dak conform 
positie op tekening. De installatie is uit te breiden met 
energie besparende opties

TERRASSEN EN BALKONS - WATERROOS
• De balkons worden uitgevoerd in beton 
• Stalen hekwerk (antraciet) met glas
• Tussen balkons stalen privacyscherm met matglas

OPENBARE RUIMTE - WATERROOS
• Brievenbussenfront naast hoofdentree 
• Bellentableau met beeldscherm en videofoonfunctie 

naast hoofdentree
• Lift (geschikt voor rolstoelgebruik) met spiegelpaneel 

en RVS leuningen

Deze brochure is met zorg samengesteld en geeft u een indruk van de woningen en een aantal mogelijke 
uitbreidingsmogelijkheden en indelingsvarianten. De afgebeelde impressies en plattegronden dienen enkel ter 
illustratie. Bijvoorbeeld dakdoorvoeren en hemelwaterafvoeren staat niet altijd overal weergegeven omdat dit 
met de bouwvoorbereiding nog nader wordt ontworpen en uitgewerkt en wordt de exacte plaats bepaald. 
Ook kunnen de kleuren van de gebruikte materialen afwijken ten opzichte van de impressies.

Aan de afgebeelde impressies en plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. De impressies en 
plattegronden zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen. 

Alle genoemde maten zijn circa maten en zijn, indien van toepassing, tussen de wanden gemeten. Hierbij 
is geen rekening gehouden met wandafwerking. In verband met de nauwkeurige uitwerking van details, 
constructies, maatvoering van materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan in de maatvoering. Deze 
geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Aan de maatvoering in de plattegronden welke zijn 
opgenomen in de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

De weergegeven situatie en verkaveling geeft u een indruk van het beoogd aantal en type woningen. Indien 
verkoop voor een bepaald woningtype (of meerdere woningtypes) stagneert of uitblijft kan dit woningtype in 
overleg met gemeente en binnen het vigerend bestemmingsplan worden herontwikkeld. 

Rechtsgeldig zijn enkel de bij aankoop te ondertekenen contractstukken, te weten (onder andere) 
verkoopcontracttekeningen, optietekeningen, technische omschrijving e.d. 

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling kan wijzingen doorvoeren. Er wordt een voorbehoud gemaakt voor:
• (Detail)wijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking, mits deze geen ernstige afbreuk doen aan de 

kwaliteit van het gebouwde;
• Wijzigingen welke voortvloeien uit de eisen van de overheids- en/of nutsbedrijven;
• Zolang voornoemde wijzingen geen ernstige afbreuk doen aan de bruikbaarheid van de woning, kan één 

en ander niet leiden tot enige verrekening of ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst met 
de koper.

 
De uitvoering van het project en de woningen is onder voorbehoud van het verkrijgen van een onherroepelijke 
omgevingsvergunning en planacceptatie door Woningborg. 
 

DISCLAIMER



   9  Van Mierlo, aangenaam!

Het was Willem van Mierlo die in 1929 in Schipluiden de basis legde voor de huidige organisatie 

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling. Hij begon met het realiseren van tuinderswoningen. Later 

kwam daar de bouw van veiling- en bedrijfspanden bij en werd de afdeling Planontwikkeling 

opgezet. Met een trackrecord van meer dan 1 miljoen vierkante meter commercieel en 

maatschappelijk vastgoed, en de ontwikkeling en bouw van meer dan 10.000 woningen, mag 

Van Mierlo zich met recht al meer dan 90 jaar een begrip in bouwen noemen.

Van Mierlo

Bij Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling zijn we...
al meer dan 90 jaar trots op wie we zijn en wat we maken. We werken vanaf het 

eerste stadium samen met onze co-makers en luisteren naar onze klanten om het 

beste resultaat te behalen. Dit in combinatie met ons vakmanschap zorgt ervoor 

dat wij de wensen van de klant optimaal kunnen vormgeven. Op het terrein van 

het proces opteren wij nadrukkelijk voor Lean bouwen, BIM & Revit. Hierbij zetten 

we op een doelbewuste manier onze middelen en kennis in. Dat alles met als doel 

duurzame gebouwen te leveren van de hoogst haalbare kwaliteit.

Onze jarenlange ervaring maakt het mogelijk om ons optimaal in te leven in de 

wensen van de klant en bouwwerken te realiseren die aansluiten op de omgeving. 

Daarbij willen wij bijdragen aan duurzame gebieden middels het mee denken over, 

ontwikkelen, bouwen en renoveren van vastgoed. Als uitgangspunt nemen we het 

creëren van gebouwen en omgevingen waarin de gebruikers 

zich thuis voelen.
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Ontwikkeling
Ontwikkelingscombinatie Watertuinen V.O.F.

Postbus 245, 2290 AE Wateringen

T:  +31(0)174 615580

Architectuur & Stedenbouw

Kokon Architectuur en Stedenbouw B.V. 

Weena 723, 3013 AM Rotterdam

T:  +31(0)10 411 71 80

E:  info@kokon.nl 

W:  www.kokon.nl 

Bouw
Bouwcombinatie Maasdijk V.O.F.

Postbus 245, 2290 AE Wateringen

T:  +31(0)174 615580

Makelaars
Noordam Makelaardij

Hoofdstraat 54, 2678 CL De lier

T:  +31(0)174 225050

E:  info@noordam-makelaardij.nl

W:  www.noordam-makelaardij.nl

Borgdorff Makelaars Wateringen B.V.

Plein 13, 2291 CA Wateringen

E:  wateringen@borgdorff.nl

W:  www.borgdorff.nl

Colofon
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