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LEIDEN op z’n fraaist

76

HISTORISCHE BINNENSTAD OP FIETSAFSTAND



Wonen op een plek met 
historische allure, of 
iets wat daarop lijkt.

9

DE RUIMTE OM UW WOONWENSEN TE REALISEREN

DE VEERPLAATS IS EEN PLAN VAN SLECHTS 27 WONINGEN, MET VARIATIE ALS GROOTSTE GEMENE DELER. ALLEEN AL IN WONINGTYPEN: U KIEST UIT EEN RIANTE 

WATERVILLA, EEN STATIG HERENHUIS OF EEN COMFORTABEL APPARTEMENT. BINNEN DE HERENHUIZEN ZIJN ER DAN WEER VARIANTEN MET DRIE OF VIER  

WOONLAGEN, BIJ DE APPARTEMENTEN HEEFT U KEUZE UIT WONINGEN MET DRIE OF VIER KAMERS. EN DAARMEE IS UW KEUZEVRIJHEID NOG NIET AFGELOPEN.  

U HEEFT IN DE VEERPLAATS LETTERLIJK DE RUIMTE OM UW EIGEN WOONWENSEN TE REALISEREN. DE MOGELIJKHEDEN OM UW WONING GEHEEL OP UW WENSEN 

EN BEHOEFTEN TOE TE SNIJDEN ZIJN GROOT. VAN EEN ANDERE KAMERINDELING TOT DE EXACTE PLAATSING VAN STOPCONTACTEN. EN VAN DE SITUERING VAN 

DE KEUKEN TOT DE GROOTTE VAN DE RAMEN, ALS U NÓG MEER ZICHT WILT OP DE ALTIJD INSPIRERENDE OUDE RIJN.

DE DEKTUIN LEIDT U NAAR DE MONUMENTALE TRAP DIE TOEGANG GEEFT TOT DE OEVERS VAN DE OUDE RIJN. IN HET PLAN IS EEN EIGEN AANLEGSTEIGER  

VOORZIEN. ZO HEEFT U DE MOGELIJKHEID OM PER BOOTJE OF PER SLOEP DE OMGEVING TE VERKENNEN. OF BIJ HET VALLEN VAN DE AVOND IN DE ZOMER NOG 

EVEN TE GENIETEN VAN HET SCHEEPVAARTVERKEER. WAT EEN UITZICHT! WELKOM OP DE VEERPLAATS IN LEIDEN!



Wonen in een stad met historisch karakter

Leiden. Het is een stad waarbij iedereen in Nederland zich wel iets kan voorstellen. Grachten. Studenten. Gezelligheid. Als vierde 

grote stad van Zuid-Holland heeft Leiden z’n 120.000 inwoners veel te bieden. Zoals alle faciliteiten die bij een stad horen. 

Maar ook de kleinschaligheid die maakt dat Leiden nooit als een stad aanvoelt.

Nog altijd is de aantrekkingskracht van Leiden ongeëvenaard. Vooral als stad om te wonen. Maar nieuwbouw binnen de stadsgrenzen 

is schaars. Zeker als u ook nog hoge eisen stelt aan die woonomgeving. Dat mag in De Veerplaats. Een project op Leidse schaal, 

gelegen op de meest karakteristieke plek die de stad kent: pal aan de Oude Rijn. Welkom in De Veerplaats!

WONEN AAN DE OUDE RIJN
LEIDEN/OMGEVING

10
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Binnen het bereik van alle hotspots 
rond Leiden

SITUATIE/LOCATIE

Misschien wel meest centrale plek van Leiden

Het is een locatie uit duizenden: aan de oevers van de Oude Rijn, op gezichtsafstand van een ander Leids icoon, het Haagsche 

Schouw. Een locatie, gelegen in de luwte van het centrum: binnen tien fietsminuten is hartje Leiden binnen bereik. Ook voor 

wie verder weg wil is de plek ideaal, aan de Hoge Morsweg en de Haagsche Schouwweg met de N206 en de A44 om de hoek.

Prominente steden als Den Haag en Amsterdam zijn eenvoudig bereikbaar. Luchthaven Schiphol is vlakbij. Ook de stranden van 

Noordwijk en Katwijk zijn niet ver weg. In de directe omgeving is de natuur in volle glorie te zien. Aan de andere zijde van de 

A44 liggen natuurgebieden als De Pan en de Wassenaarse duinen. De andere zijde van Leiden wordt geflankeerd door het stille 

Groene Hart. Hoe centraal wilt u graag wonen?

13

Woongenot voor nu en later
DUURZAAMHEID

Verantwoord van opzet, flexibel in uitvoering

Een terechte vraag als u in deze tijd een woning koopt: is die wel voorbereid op een energiearme toekomst? Ja, in het geval van 

De Veerplaats wel. De woningen zijn uitgevoerd met optimale isolerende materialen. Warmte is afkomstig van het lokale warmtenet. 

En De Veerplaats is ook deels haar eigen elektriciteitscentrale: de daken van de woningen en het appartementencomplex zijn 

voorzien van zonnepanelen. Daardoor blijft ook uw elektriciteitsnota beperkt.

Uw watervilla, herenhuis of appartement wordt opgeleverd inclusief luxe badkamer met alle sanitair en toilet. In de keuze 

van de keuken, vaak bepaald door persoonlijke wensen, bent u geheel vrij. U kunt daardoor de keukenshowroom kiezen die 

uw eigen smaak vertegenwoordigt.
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Eeuwen later verbindt De Veerplaats nog altijd

Arnold Homan van INBO Architecten tekende het ontwerp voor De Veerplaats, het project in het zicht van het Haagsche Schouw. 

Voorafgaand aan zijn eigenlijke werk verdiepte hij zich in de historie van de plek. ‘Vroeger was dit ook echt een veerplaats. 

Een veer verbond de beide oevers met elkaar.’ Zijn inspiratie was geboren. ‘We gaan met het project De Veerplaats van een 

veerverbinding naar sociaal verbinden.’

Die gedachte is uitgewerkt in een uniek ontwerp: de woningen zijn alle georiënteerd op een gemeenschappelijke binnenplaats, 

een woondek of dektuin. De invulling is aan de bewoners zelf, die er hun woonwensen kunnen vormgeven. Elke watervilla, elk 

herenhuis en elk appartement is door het dek verbonden. Zoals ook het project is verbonden met de Oude Rijn: wie vanaf het 

dek de trappen afdaalt naar het water, staat oog in oog met een stukje Leidse historie.

aan het woord
ARCHITECT
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Bouwnummers 1 t/m 5 EN 9 t/m 16
WATERVILLA’s & HERENHUIZEN

Chique herenhuis of exclusief ‘veerhuis’?

Markante herkenningspunten in het plan voor De Veerplaats zijn de vier watervilla’s en de elf herenhuizen. Het zijn woningen die opvallen door de 

strakke architectuur, gecombineerd met een voorname uitstraling. Met merendeels vier bouwlagen heeft u alle ruimte die u en uw gezinsleden 

maar kunnen wensen.

De aantrekkingskracht van uw herenhuis of watervilla is ook de buitenruimte. Die grenst aan de dektuin, het binnenterrein dat alle bewoners 

met elkaar delen – en invullen. Nog voordat De Veerplaats is bewoond, is er daardoor al verbondenheid. Door de afscherming met groene hagen 

ervaart u onverminderd de intimiteit en de privacy van uw eigen tuin. 

Het binnenplein 
nodigt uit om naar 
buiten te komen.
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GELEGEN AAN DE OUDE RIJN
BOUWNUMMERS 5 t/m 8

WATERVILLA’S

Een residentie aan de oevers van de Oude Rijn

Vier watervilla’s telt het plan voor De Veerplaats. Sléchts vier villa’s, want een woning als deze zal ongetwijfeld in trek zijn. Met hun kubusachtige vormgeving 

zijn de villa’s - twee aan twee, aan weerszijden van de trappen - absolute eyecatchers. Markant, statig en vooral exclusief. En ruim voor wie graag over extra 

indelingsmogelijkheden wil beschikken.

Beneden parkeert u uw auto in de parkeergarage die direct onder dektuin is gelegen. U komt binnen in de hal, met toegang tot bijvoorbeeld een kantoor aan huis. 

Uw woonkamer met open keuken op de eerste verdieping garandeert een inspirerend panorama over de Oude Rijn, als een levend schilderij. Met mooi weer gaan 

de openslaande deuren open en vergroot u uw woonkamer met een royaal terras.

Drie grote slaapkamers heeft u een etage hoger, waar u ook een ruime badkamer vindt. Nog een etage hoger vindt u een extra kamer, voor velerlei doeleinden 

geschikt.Het schuine plafond tot wel 3,50 meter hoog geeft er een ruimtelijk effect aan. Hier heeft u nog een buitenruimte met een weids uitzicht. En ook op 

de begane grond beschikt u over een eigen buitenverblijf, gelegen aan de Oude Rijn.

Exclusieve watervilla met een woonoppervlakte van ca. 151 tot ca. 170 m2

• Kavelgrootte van ca. 188 tot ca. 202 m2

• Gelegen aan de Oude Rijn

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Terras gelegen op de eerste en derde verdieping

• Tuin aan waterkant

• Woonkamer met open keuken op eerste etage

• Drie slaapkamers op de tweede etage

• Extra kamer op de derde etage met hoog oplopend plafond

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet
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GELEGEN AAN DE OUDE RIJN
BOUWNUMMERS 5 t/m 8

WATERVILLA’S

Bouwnummer 6
begane gROnd

Bouwnummer 6 
EERSTE VERDIEPING

Bouwnummer 6 
TWEEDE VERDIEPING

Bouwnummer 6 
DERDE VERDIEPING

SCHAAL 1:75
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GETOOND LUTULISTRAAT 
en HOGE MORSWEG

HERENHUIZEN
GETOOND BOUWNUMMER 6
AAN DE OUDE RIJN

WATERVILLA’S

Wonen dichtbij 
het centrum en 
de uitvalswegen.
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GELEGEN AAN DE HAAGSE SCHOUWWEG
BOUWNUMMERS 1 t/m 4

SCHAAL 1:75HERENHUIZEN

Bouwnummer 2 
begane gROnd

Bouwnummer 2 
EERSTE VERDIEPING

Bouwnummer 2 
TWEEDE VERDIEPING

Bouwnummer 2 
DERDE VERDIEPING
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Herenhuizen met een woonoppervlakte van ca. 137 tot ca. 167 m2

• Kavelgrootte van ca. 162 tot ca. 200 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Terras gelegen aan de dektuin

• Woonkamer met open keuken op eerste etage

• Drie slaapkamers op de tweede etage

• Extra kamer op de derde etage met hoog oplopend plafond

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet

Die onmiskenbare allure van een authentiek herenhuis

De herenhuizen van De Veerplaats zijn verdeeld over drie blokjes, met één vrijstaand herenhuis. Langs de Haagsche Schouwweg zijn de bouwnummers 

1 tot en met 4 gesitueerd. Eén voor één ongekend riante woningen, met maar liefst vier woonlagen. U parkeert beneden, in de parkeergarage die ligt 

onder de dektuin. Op de benedenetage heeft u het gemak van een eigen werkkamer. De eerste etage is gereserveerd voor het woongedeelte. Door 

de iets verhoogde ligging geniet u maximaal van de omgeving. Binnen, maar ook buiten, vanaf het terras. Een verdieping hoger beschikt u over drie 

slaapkamers, inclusief een badkamer met ruimte voor een douche en bad.

Heeft u nog extra woonwensen? Die kunt u realiseren op de bovenste etage. Bijvoorbeeld als hobby- of fitnessruimte. Of eventueel als ruime extra 

slaapkamer. En wat die verdieping nog meer allure geeft, is de indrukwekkende hoogte van het schuine plafond: tot wel 3,50 meter hoog!



GETOOND BOUWNUMMER 2
AAN DE HAAGSE SCHOUWWEG

HERENHUIZEN

24

U bepaalt zelf 
hoe uw woning 
er straks uitziet.
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GELEGEN AAN DE LUTULISTRAAT
BOUWNUMMERS 9 t/m 13

HERENHUIZEN

Herenhuizen met een woonoppervlakte van ca. 137 m2

• Kavelgrootte van ca. 154 tot ca. 162 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Terras gelegen aan de dektuin

• Woonkamer met open keuken op eerste etage

• Drie slaapkamers op de tweede etage

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet

Drielaags woonplezier met dezelfde uitstraling

Stelt u wel de uitstraling van een herenhuis op prijs? Maar heeft u de extra vloeroppervlakte van een vierlaagse woning 

niet nodig? Dan kunt u aan de zijde van de Lutulistraat alsnog uw woonwensen in vervulling brengen. De vier herenhuizen 

hebben hetzelfde markante voorkomen als die aan de andere zijde van De Veerplaats - met één woonlaag minder.

De entree-etage biedt u het gemak van een kamer die ideaal geschikt is als werk- of kantoorruimte. Vanaf uw woonkamer 

op de eerste verdieping kijkt u uit over de omgeving. Binnen, door de hoge ramen, en bij gunstige weersomstandigheden 

natuurlijk ook buiten, vanaf uw terras. De tweede verdieping is ingedeeld met drie slaapkamers en een badkamer met 

ruimte voor bad en douche. En wat uw herenhuis extra cachet geeft, is het hoge plafond dat schuin afloopt.

Bouwnummer 11 
begane gROnd

Bouwnummer 11 
EERSTE VERDIEPING

Bouwnummer 11 
TWEEDE VERDIEPING

27

SCHAAL 1:75
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U bepaalt zelf 
hoe uw woning 
er straks uitziet.

Twee onder één kap, met meer privacy

De extra privacy van het wonen in een tweekapper, de grandeur van een echt herenhuis: die optie is er ook in het plan, 

met de twee herenhuizen die naast elkaar staan aan de Hoge Morsweg. Beide herenhuizen kennen een vergelijkbare opzet, 

met enkele kenmerkende verschillen. Zo heeft bouwnummer 14 het gemak van een uitbouw op de begane grond, waar 

bouwnummer 15 weer parkeren op eigen terrein als pluspunt heeft.

Op de eerste woonlaag zijn in beide gevallen de woonkamers - met open keuken - te vinden. Belangrijk onderscheid is hier 

de buitenruimte. Waar bouwnummer 14 een terras over de breedte van de woning heeft, loopt het bij bouwnummer 15 door 

aan de zijkant van de woning. Daardoor ontstaat een riant buitenverblijf, dat nagenoeg dezelfde oppervlakte beslaat als 

uw woonkamer!

De bovenetages zijn weer identiek, met twee slaapkamers en een luxe badkamer onder een verhoogd schuin plafond. 

En ook hier kunnen de deuren op zonnige dagen open: aan de voorzijde van uw woning vindt u nóg een balkon!

GETOOND BOUWNUMMER 11
AAN DE LUTULISTRAAT

HERENHUIZEN Halfvrijstaande HERENHUIZEN
GELEGEN AAN DE HOGE MORSWEG

BOUWNUMMERS 14 EN 15
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Bouwnummer 14 
begane gROnD

Bouwnummer 14 
EERSTE VERDIEPING

Bouwnummer 15
begane gROnD

Bouwnummer 15
EERSTE VERDIEPING

SCHAAL 1:75

GELEGEN AAN DE HOGE MORSWEG
BOUWNUMMERS 14 EN 15

Halfvrijstaande HERENHUIZEN

Half vrijstaande herenhuizen met een
woonoppervlakte van ca. 109 tot ca. 119 m2

• Kavelgrootte ca. 131 tot ca. 141 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Terras gelegen aan de dektuin, extra balkon aan de voorzijde

• Woonkamer met open keuken op eerste etage

• Drie slaapkamers op de tweede etage

• Extra kamer op de derde etage met hoog oplopend plafond

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet

Bouwnummer 14 
TWEEDE VERDIEPING

Bouwnummer 15
TWEEDE VERDIEPING
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GELEGEN AAN DE HOGE MORSWEG
BOUWNUMMER 16

Vrijstaand HERENHUIS

Een vrijstaand herenhuis met de exclusiviteit van vrijstaand wonen

Misschien is voor u woongenot pas echt woongenot als u dat met niemand hoeft te delen. Als u het privilege heeft van een vrijstaande woning, met 

maximale privacy. Ook die woning is te vinden in De Veerplaats. Bouwnummer 16, gelegen aan de Hoge Morsweg, staat los van alle andere. Met vier 

woonlagen is het een woning die door de eigentijdse vormgeving en hoogte imposant oogt.

Op de benedenetage kunt u desgewenst ook wonen en werken combineren, in een representatieve kamer. U woont - en kookt - op de eerste woonlaag, 

van waaruit u een prachtig zicht heeft op de omgeving van De Veerplaats. Plezierig met het oog op de zon is dat uw terras doorloopt over twee zijden. 

Drie slaapkamers zijn te vinden op de tweede verdieping. Hier heeft u ook een ruime badkamer tot uw beschikking.

En neem de trap naar de bovenste etage en u heeft nog een kamer die multifunctioneel is, 

ruimtelijk vormgegeven met een schuin plafond. Uw eigen fitnesscentrum? Een hobbyruimte? 

Of toch een vierde slaapkamer? Van toegevoegde waarde is ongetwijfeld de 

mogelijkheid dat u ook hier van buiten kunt genieten, met een balkon 

dat u een verre blik op de stad Leiden gunt.

Bouwnummer 16
begane gROnD

Bouwnummer 16
EERSTE VERDIEPING

Bouwnummer 16
tweede VERDIEPING

Bouwnummer 16
derde VERDIEPING

Vrijstaand herenhuis met een woonoppervlakte van ca. 153 m2

• Kavelgrootte ca. 192 m2 

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Terras gelegen aan de dektuin

• Extra terras op de derde etage

• Woonkamer met open keuken op eerste etage

• Drie slaapkamers op de tweede etage

• Extra kamer op de derde etage met hoog oplopend plafond

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet

SCHAAL 1:75



U bepaalt zelf 
hoe uw woning 
er straks uitziet.

GELEGEN op DE HOEK VAN De HOGE MORSWEG 
EN De HAAGSE SCHOUWWEG
BOUWNUMMERS 2-1 T/M 4-3

APPARTEMENTEN

Wonen op niveau, op de drie hoogste etages

Op de hoek van de Hoge Morsweg en de Haagsche Schouwweg is het appartementencomplex te vinden. Slechts 

vijf woonlagen telt het gebouw, waardoor de intimiteit van het plan behouden blijft. De appartementen op de 

begane grond zijn bestemd voor de verhuur. Dat betekent dat u woont vanaf de eerste verdieping, met een fraai 

uitzicht naar de omgeving.

34 35

GETOOND HOEK HOGE MORSWEG 
EN HAAGSE SCHOUWWEG

APPARTEMENTEN
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3-kamerappartement
APPARTEMENT 3-4

APPARTEMENTEN PER VERDIEPING
BOUWNUMMERS 2-1 t/m 4-3

VERDIEPINGSOVERZICHTEN

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING

VIERDE VERDIEPING

4-2

4-1

4-3

DERDE VERDIEPING

3-3 3-2

3-13-4

TWEEDE VERDIEPING

2-3 2-2

2-12-4



Gelegen op de tweede en derde etage
3-kamerappartement

APPARTEMENT 2-1/3-1

DERDE VERDIEPING

Drie kamers en het gemak van gelijkvloers wonen

De appartementen 2-1 en 3-1 liggen op de tweede en derde woonlaag van het complex. U heeft 

er niet alleen het gemak van drie kamers, maar ook nog eens van drie ruime kamers: met een 

woonoppervlakte van ca. 75 vierkante meter beschikt u over een riant appartement. De woonkamer 

heeft een speelse indeling, waardoor wonen en eten toch iets van elkaar gescheiden zijn.

Vanuit de verdiepingshoge ramen heeft u een ongehinderd uitzicht naar buiten. Direct grenzend 

aan de woonkamer met open keuken is de loggia. Die ligt beschut én op het zuiden, zodat u al 

snel en lang van de zon kunt genieten. Met twee slaapkamers is er ook ruimte voor een nog 

inwonende zoon of dochter. Of eventueel een werkkamer voor u zelf.

Appartement met een woonoppervlakte van ca. 75 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Beschut gelegen loggia van ca. 6 m2

• Woonkamer met open keuken

• Twee slaapkamers

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet

39

Gelegen op de tweede en derde etage
3-kamerappartement

APPARTEMENT 2-2/3-2

DERDE VERDIEPING BOUWNUMMERs 2-2 en 3-2BOUWNUMMERs 2-1 en 3-1
38

SCHAAL 1:75

Maximaal comfort op een minuut van de Oude Rijn

De beslotenheid van een etage met slechts vier appartementen. Dat geeft een gevoel van veilig-

heid, van intimiteit. Zowel op de tweede als derde etage vindt u dit type. Met drie kamers heeft 

u ook de mogelijkheid om een hobbykamer in te richten. Of misschien heeft een werkkamer of 

logeerkamer wel prioriteit.

De woonkamer met open keuken is heerlijk ruim. Verdiepingshoge ramen versterken dat gevoel 

van ruimte nog eens. De grootste slaapkamer grenst direct aan de badkamer, die compleet 

wordt opgeleverd. En als de weeromstandigheden ook maar iets meewerken, kunt u al van 

buiten genieten: op uw deels beschutte loggia!

Appartement met een woonoppervlakte van ca. 66 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Beschut gelegen loggia van ca. 6 m2

• Woonkamer met open keuken

• Twee slaapkamers

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet



Gelegen op de tweede en derde etage
3-kamerappartement

APPARTEMENT 2-4/3-4

BOUWNUMMERs 2-4 en 3-4
4140

Gelegen op de tweede en derde etage
3-kamerappartement

APPARTEMENT 2-3/3-3

DERDE VERDIEPING BOUWNUMMERs 2-3 en 3-3

SCHAAL 1:75

Genieten van een loggia met extra breed uitzicht

Houdt u ervan om vanaf uw buitenruimte iets meer zicht op de omgeving te hebben? Door de 

ligging van de loggia op de hoek heeft u bij deze twee appartementen nog meer woonplezier. 

Met hun drie kamers zijn het bovendien appartementen die ook ideaal zijn als u nog een 

inwonende zoon of dochter heeft. De tweede slaapkamer heeft namelijk nét iets grotere 

afmetingen.

De knik in de plattegrond van de woonkamer inspireert u ongetwijfeld tot een creatieve indeling 

van uw interieur. Direct aansluitend aan de grootste slaapkamer heeft u de badkamer en de 

berging, met opstelplaats voor wasmachine en droger.

Appartement met een woonoppervlakte van ca. 82 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Beschut gelegen loggia van ca. 7 m2

• Woonkamer met open keuken

• Twee slaapkamers

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet

DERDE VERDIEPING

Een loggia op het zuiden... hoeveel zon wilt u graag hebben?

Misschien kost het u moeite om afscheid te nemen van uw tuin, als u die achterlaat voor uw ver-

huizing naar De Veerplaats. Kies dan voor een van de twee appartementen van dit type. De ligging 

van uw buitenruimte is op het zonnige zuiden: dat betekent dat u van het vroege voorjaar tot het 

late najaar de deuren kunt openslaan!

Ook binnen is het genieten. Genieten van een royale woonkamer met open keuken, die door de 

verdiepingshoge ramen extra ruimtelijk oogt. U heeft twee slaapkamers tot uw beschikking en de 

badkamer is al compleet bij oplevering. En de berging met mogelijkheden voor wassen en drogen 

maakt het ook tot een praktisch appartement.

Appartement met een woonoppervlakte van ca. 70 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Beschut gelegen loggia van ca. 7 m2

• Woonkamer met open keuken

• Twee slaapkamers

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet
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HEERLIJKE BUITENRUIMTES
TERRASSEN

IEDER APPARTEMENT
HEEFT EEN HEERLIJKE 

BUITENRUIMTE
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3-kamerappartement
APPARTEMENT 3-3



BOUWNUMMER 4-1

Gelegen op de vierde etage
4-kamerappartement

PENTHOUSE 4-1

BOUWNUMMER 4-2

SCHAAL 1:75

Gelegen op de vierde etage
5-kamerappartement

PENTHOUSE 4-2

VIERDE VERDIEPING
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Geef uw woonwensen letterlijk de ruimte

Zoekt u het summum van woongenot? Met maximale ruimte en optimale privacy? Maak dan kennis met de 

penthouses in De Veerplaats. Op de hoogste - vierde - etage van het gebouw vindt u drie XL-appartementen 

die met recht aanspraak kunnen maken op de naam penthouse. Alleen al vanwege het woonoppervlak: wat 

zou u denken van ca. 83 vierkante meter? De verdiepingshoogte die schuin oplopend is, geeft er nog meer 

cachet aan.

Met vier kamers is uw penthouse bovendien multifunctioneel bruikbaar. Bijvoorbeeld als u graag in de 

gelegenheid bent om thuis te werken of te studeren. Of graag die hobbyruimte voor uzelf wenst. 

De woonkamer met open keuken biedt een weidse blik over Leiden. En ook buiten kunt u genieten: 

vanaf uw beschutte patio die het al vroeg in het voorjaar mogelijk maakt de deuren open te zetten.

Penthouse met een woonoppervlakte van ca. 83 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Beschut gelegen loggia van ca. 6 m2

• Woonkamer met open keuken

• Drie slaapkamers

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet

VIERDE VERDIEPING

Ervaar de exclusiviteit van een echt penthouse

Het comfort van gelijkvloers wonen, de ruimte van een vrijstaande woning. Is dat wat u graag ziet 

in uw toekomstige verblijf? Kies dan voor penthouse 4-2 in De Veerplaats, een penthouse op de 

bovenste laag van het gebouw met een langgerekte vormgeving. Op de ca. 101 vierkante meter 

woonoppervlakte vindt u alles wat het wonen in een penthouse zo’n exclusief gevoel geeft.

Die riante woonkamer met open keuken bijvoorbeeld, samen ca. 34 vierkante 

meter groot. En vooral hoog, doordat uw verdieping met een plafond tot 

wel ??? cm hoogte extra ruim bemeten is. U heeft er drie slaapkamers, 

elk met ruime afmetingen. Een badkamer waar u met gemak douchen 

en baden kunt combineren. En natuurlijk die buitenruimte, het balkon 

dat u vanaf deze hoogte een prachtig zicht op de stad biedt.

Penthouse met een woonoppervlakte van ca. 101 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Beschut gelegen loggia van ca. 6 m2

• Woonkamer met open keuken

• Drie slaapkamers

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet



BOUWNUMMER 4-3

Alleen al door de hoogte is uw penthouse adembenemend

Vanaf uw verdiepingshoge ramen kijkt u ver weg over de omgeving van De Veerplaats. Het is een panorama dat 

nooit verveelt. Het is uw dagelijkse uitzicht als u kiest voor penthouse 4-3, een van de drie XL-appartementen die 

De Veerplaats telt.

Ook hier is de woonoppervlakte ongekend, met ca. 110 vierkante meter. En ook hier is de uitstraling ongeëvenaard, 

met het extra hoge en schuine plafond dat uw penthouse nog meer allure geeft. De woonkamer met open keuken 

is riant, drie slaapkamers creëren de mogelijkheid van een gastenkamer of een werk- of kantoorruimte aan huis. 

En op de dagen dat de temperatuur het toelaat, zwaaien de deuren naar uw balkon open. Een inpandig balkon, 

zodat u dankzij de extra beschutting ook al vroeg in het voorjaar en laat in het najaar buiten kunt plaatsnemen.

Plattegrond is een kwartslag gedraaid weergegeven!

Penthouse met een woonoppervlakte van ca. 110 m2

• Privéparkeerplaats in de parkeergarage

• Beschut gelegen loggia van ca. 17 m2

• Woonkamer met open keuken

• Drie slaapkamers

• Luxe afwerking, hoogwaardig opleveringsniveau

• Standaard met sanitair voor badkamer en toilet

Gelegen op de vierde etage
4-kamerappartement

PENTHOUSE 4-3

VIERDE VERDIEPING

4746

4-kamerappartement
PENTHOUSE 4-3

SCHAAL 1:75
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OM HEERLIJK TE 
ONTSPANNEN

SANITAIR
WAAR DE DAG BEGINT

EN EINDIGT

KeuKENS

Om heerlijk te ontspannen

Een badkamer moet een ruimte zijn waar u snel even een douche kunt nemen, maar waar u ook, als u daar zin in heeft, 

net zo uitgebreid moet kunnen genieten van een weldadig, ontspannend bad. Wij realiseren ons dat een ieder graag zijn 

eigen invulling geeft aan de inrichting van de badkamer. Wij hebben hier voor een basisconcept gekozen rond de merken 

Villeroy & Boch (sanitair) en HansGrohe (kranen). Dit basisconcept zal voor de één voldoende zijn, een ander zal het 

aanpassen naar eigen smaak. 

Hoe mooi uw sanitair ook kan zijn, zonder een goede samenhang met de afwerking van de wanden en vloeren kan een 

badkamer of toilet niet volledig tot zijn recht komen. Daarom is er in de basis al keuze uit meerdere kleuren tegels. 

Maar uiteraard staat het u vrij om geheel naar eigen wens in materialisatie en design uw ideale afwerking te kiezen 

bij THUIS - de showroom, van Dura Vermeer.

Sfeervolle keukens

Een keuken is niet alleen gemaakt om in te koken. Het is vaak de plek waar de dag begint en eindigt. Waar de ene keer iets snel wordt opgewarmd 

en een andere keer uitgebreidwordt gekookt. In samenwerking met keukenspecialisten van THUIS - de showroom, van Dura Vermeer is per 

appartement een keuken ontworpen die past binnen de grootte van de stelpost, op basis van een SieMatic keuken en apparatuur van Siemens.

In de keukenshowroom kunt u de keuken en geselecteerde apparatuur uitgebreid bekijken. Voor deze keuken geldt dat u kunt kiezen uit verschillende 

kleuren, materialen en stijlen. U kunt deze naar eigen smaak desgewenst uitbreiden en wijzigen.

De op deze pagina’s afgebeelde sfeerfoto’s dienen slechts ter inspiratie.

Een comfortabele 
badkamer laat
je onthaasten

Samen genieten 
van het ontbijt
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HET GEMAK en COMFORT VAN INPANDIG PARKEREN
PARKEREN/BERGINGEN

Wonen op een plek met 
historische allure, of 
iets wat daarop lijkt.
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Geef uw woonwensen letterlijk de ruimte

Zoekt u het summum van woongenot? Met maximale ruimte en optimale privacy? 

Maak dan kennis met de penthouses in De Veerplaats. Op de hoogste - vierde - 

etage van het gebouw vindt u drie XL-appartementen die met recht aanspraak 

kunnen maken op de naam penthouse. 

IN-/UITRIT
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DISCLAIMER
COLOFON

Makelaar
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Realisatie

Catsheuvel, Den Haag

Architectuur

INBO Architecten, Amsterdam

Disclaimer
De artist impressions in deze informatiebrochure geven een impressie. Het zijn met recht ‘artist 

impressions’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. Ondanks alle zorgvuldigheid 

die we hebben nagestreefd, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De plattegronden van alle 

in deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. 

Deze informatiebrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken. De maten op tekeningen 

zijn niet bindend. De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Eventuele noodzakelijke 

veranderingen ten gevolge van eisen van overheidswege en/of nutsbedrijven zijn mogelijk. 

De gemeente kan nadere eisen stellen bij de afgifte van de omgevingsvergunning. Alle in de 

plattegronden aangegeven (installatie)-onderdelen zijn schematisch weergegeven. De exacte plaats 

kan in werkelijkheid afwijken. De op de tekeningen eventueel aangegeven meubilering, inrichting en 

apparaten, zoals de wasmachine, vallen niet onder de levering binnen de aannemingsovereenkomst.

Concept en productie 

Leitmotiv, Den Haag
www.leitmotiv.nu

WWW.DEVEERPLAATS.NL

April 2019
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