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In 4 stappen naar jouw ideale woning! Inhoudsopgave
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Hoe groot moet jouw woning zijn en wat is je budget?

blok  oppervlakte (m2) prijsindicatie (€)

A  137 - 176 290.000 - 391.500,-

B  141 - 168 320.000 - 400.000,-

C  140 - 175 369.000 - 437.500,-

D  138 - 184 391.000 - 507.500,-

E  139 - 176 397.500 - 507.500,-

F  139 - 177 390.000 - 504.500,-

M  139 - 183 390.000 - 515.000,-
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Stel je voor. Weekend. Wakker worden met de schittering van kabbelend water 

op het plafond. Wat zal je vandaag eens gaan doen? Lekker je hengeltje 

uitgooien vanaf je eigen terras? Of toch op de fiets springen voor een ontbijtje 

en een rondje shoppen in de Goudse binnenstad? Dat uurtje aan je killerbody 

werken in het natuurpark om de hoek kan natuurlijk ook morgen. Net als dat 

roeitochtje met de kids of dat tripje naar Rotterdam, Den Haag of Utrecht, waar 

je met het ov of de auto trouwens zó zit. Aan de Nieuwe Stadskade in Gouda is 

het tenslotte elke dag genieten!

Wat jij wilt

Aan de Nieuwe Stadskade is hét nieuwbouwproject in Westergouwe. Hier, 

bovenop de kering die deze nieuwe woonwijk beschermt tegen het water van de 

Hollandse IJssel, komen 66 stuk voor stuk unieke kadewoningen. Waarom uniek? 

Omdat jijzelf een grote hand hebt in hoe jouw woning wordt samengesteld. 

Neem nou de trap. Wil je die liever tegen de muur, dwars of in het midden 

van het huis? Creëer een grote woonkeuken met een vide of kies bijvoorbeeld 

voor een extra verdieping zodat je nog meer ruimte hebt voor de kids, jouw 

sportapparaten of werkplek. Zeg het maar! 

Historisch tintje

De architectuur van de kadewoningen is geïnspireerd op die van oude 

stadskernen. Weleens langs de historische grachten van Delft, Utrecht of Gouda 

geslenterd? Dat beeld! De daken krijgen verschillende kapvormen en de gevels 

worden voorzien van rijke details. Het resultaat van dit alles: sfeervolle, moderne 

woningen op een one-of-a-kind locatie, helemaal naar jouw wens. Hier krijgen 

ze je nooit meer weg!

Uniek wonen in Gouda 

Elke dag genieten aan de Nieuwe Stadskade
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De markante kademuur waarop de 66 kadewoningen straks 

worden gebouwd is nu al te zien. Bovenop de kade zie je in 

één oogopslag dat dit een bijzondere plek in Westergouwe gaat 

worden. Westergouwe zelf bloeit de komende jaren uit tot een 

gezellige wijk met zo’n 4.000 woningen. Hier woon je tussen 

groen en (met uitzicht op) water, maar met het gezellige historische 

centrum van Gouda praktisch om de hoek. Via de nabijgelegen 

snelwegen zit je in een mum van tijd in Rotterdam, Den Haag of 

Utrecht. Maar Westergouwe krijgt óók haar eigen voorzieningen. 

Van parkjes, speelplaatsen en winkels tot scholen, supermarkten 

en zorgvoorzieningen. Er komt zelfs een dierenkliniek! Kijk 

voor meer informatie over de ontwikkelingen in de wijk op  

www.westergouwe.nl

Koop je een huis in Westergouwe, dan behoor je eigenlijk niet helemáál tot 

de eerste bewoners. Drieduizend jaar voor Christus waren onze voorouderen 

je namelijk al voor. Op de plek waar hun resten gevonden zijn, is een grote 

vijver aangelegd die de plek voor altijd markeert. En rond die plek staat straks 

misschien wel jouw huis! Maar voordat je daartoe beslist, wil je misschien 

eerst wat meer weten over het beste dat de omgeving te bieden heeft? Dus,

let’s go!

Say cheese!

Goudse kaas. Wie is er niet groot mee geworden? Zelfs ver buiten onze 

landgrenzen mogen ze graag een plakje Goudse op hun brood doen. 

Geen wonder dus, dat je in het oude centrum niet om Gouda’s grootste 

trots heen kunt. Zoals de Goudse Waag, waar in vroeger tijden de kazen 

werden gewogen. Tegenwoordig is dit het Kaas- en Ambachtenmuseum. 

In de lente- en zomermaanden herleven hier vroeger tijden met de Goudse

kaasmarkt.   

Typisch Goudse gevels in het centrum van Gouda

Kleischuur Conceptstore Lego-walhalla Playtoday De tafel van 10

Shop till you drop

Natuurlijk is Gouda meer dan kaas. Het historische centrum barst van de 

bezienswaardigheden - zoals de Sint-Jan, de langste kerk van Nederland - 

leuke straatjes en dito winkels. Kijk bijvoorbeeld je ogen uit in Lego-walhalla 

Playtoday. Hier zijn de kids én jij wel even zoet. Dat ben je trouwens ook in Heb 

ik VIA, een conceptstore waar creatieve ondernemers en makers hun producten 

presenteren. Op zoek naar dat ene originele item om je nieuwe woning af te 

stylen? Je vindt het hier. En als je dan toch in het centrum bent, moet je beslist 

ook even binnenwippen bij vanNienke Sieraden, Juffrouw Saartje of Boomboxx.

Lekkere trek

Trek gekregen van al dat geshop? Bij Gouds Genieten (www.goudsgenieten.nl) 

zijn ze groot fan van de snacks van Pomms’. Alleen de beste biologische 

ingrediënten zijn goed genoeg voor eigenaren Niels en Ruud. Andere meer 

dan fijne eetadresjes: LF Gouda voor ‘ambachtelijke’ gerechten of De Kleischuur 

waar ze je graag verwennen met pure smaken van het seizoen. Zin in een lekker 

hapje plus drankje, maar geen zin om de deur uit te gaan? Dan moet je bij 

Adriatika Delicatessen zijn, dé delicatessenzaak van Gouda. 

Actief genieten van de rust

Dat doe je in de BlauwGroene Zone! Dit is het eigen waterrijke recreatiegebied 

(zo’n 60 voetbalvelden groot!) van Westergouwe. Vanaf de Nieuwe Stadskade 

zit je er zo. Het gebied omvat natuurspeelplaatsen, een visvijver, een uitkijktoren, 

broedschuren voor beschermde vogelsoorten en een heel stelsel van wandel- en 

fietspaden en vlonderbruggen. Hier heb je een weekendje weg gewoon om de 

hoek. 

Gouds Genieten voor dummy’s

Check voor meer hotspots: www.goudsgenieten.nl
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bouwnummer 28

De Dwarstrap
Met deze woning van 6,6(!) meter breed en 9,70 meter lang kun je alle kanten 

uit. Met bijvoorbeeld de ouderslaapkamer én optioneel een douche op de 

begane grond, creëer je een heerlijke plek om je even terug te trekken. Via de 

openslaande deuren zit je direct in de tuin. ‘Schat, krijg ik een lekker wijntje van 

je?’ Of maak er dé slaap-studeer-chillplek voor je tiener van! 

Op de eerste verdieping heb je vanuit de grote open woonkamer en keuken 

schitterend uitzicht over het water. De open dwarstrap in het midden van de 

ruimte zorgt voor een natuurlijke afscheiding tussen het zit- en kookgedeelte, 

terwijl ze toch in verbinding staan met elkaar. Dit effect kun je versterken door 

de keukenwand over te laten lopen naar een kast in de woonkamer en beide 

ruimtes zo met elkaar te integreren.

Besluit je zelf op de begane grond te gaan slapen? Maak dan van de tweede 

verdieping het domein van de kids, compleet met eigen badkamer! Nooit meer 

hoeven wachten tot je tienerdochter de douche eindelijk weer vrijgeeft. Heerlijk. 

Of maak van een van de ruimtes een gezamenlijke werk-, studie-, speel- of 

fitnessruimte. Mogelijkheden te over!

Zie kaart voor overige bouwnummers

Lloop lamp

www.vij5.nl
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Heerlijk! Jullie eigen 
domein met badkamer 
ensuite op de begane 

grond (optie).

Begane grond Eerste 
verdieping

De open dwarstrap 
zorgt voor een natuurlijke 
scheiding tussen wonen 

en koken.

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 28
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Tweede 
verdieping

Hoe luxe! Een 
hele etage voor 
de kids inclusief 

badkamer. 

Waterworks

www.houseofthol.nl

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 28
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De Spiltrap
Ook deze woning is 6,6 meter breed en zelfs ruim 10,20 meter lang, waardoor 

je heerlijk veel ruimte hebt! Vanuit de grote leefkeuken op de begane grond 

heb je vrij uitzicht op je tuin, die overigens ook ruimte biedt om op je eigen 

terrein te parkeren. Vanaf de optionele vide op de eerste verdieping heb je altijd 

contact met de begane grond. Bovendien zorgt de vide letterlijk en figuurlijk 

voor licht, lucht en ruimte. In deze woning heb je de keuze tussen een spil- en 

een dwarstrap.

Creëer op de eerste verdieping een gezellige woonruimte aan de straatkant en 

geniet van de dynamiek van de wijk. Aan de andere kant van de ruimte, aan 

het water, kun je je slaapkamer inrichten, compleet met eigen douche. Of maak 

hier een werkgedeelte en laat je inspireren (niet afleiden!) door het schitterende 

uitzicht.

Op de tweede verdieping is ruimte voor drie slaapkamers en een badkamer. 

Natuurlijk kun je hier van de grootste kamer je eigen slaapkamer maken. Maar 

als je toch op de eerste verdieping gaat slapen, kun je hier ook een heerlijke 

speelkamer van maken voor de kids. Of een gastenverblijf. Of een fitnessruimte. 

Of aan je tienerzoon of -dochter geven. Hij of zij zal je eeuwig dankbaar zijn. Table Solvay

www.vitra.com

bouwnummer 66

Zie kaart voor overige bouwnummers
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De vide zorgt 
voor licht, lucht 
& ruimte (optie).

Begane grond Eerste 
verdieping

Lekker luxe, een 
tweede badkamer 

(optie).

Slaapkamer of toch 
werkkamer? Jij mag 

het zeggen! 

Maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn.

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 66
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Tweede 
verdieping

Genoeg plek 
voor drie ruime 
slaapkamers.

Ish

www.mae-engelgeer.nl

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 66
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De Zijtrap
Deze woning is met 5,7 meter breed zeer ruim en heeft als bijzonder detail een 

op de tuin gerichte erker met openslaande deuren. De begane grond is geheel 

naar eigen idee in te delen. Ga hier bijvoorbeeld zelf slapen en maak een 

inloopkast naar je eigen doucheruimte. Ook een ideale plek voor kantoor aan 

huis. Met bijvoorbeeld je eigen gym en douche om na het werk even lekker te 

ontspannen. 

Met de trap aan de zijkant ontstaat op de eerste verdieping een grote, open 

ruimte waarmee je alle kanten uit kunt. Kies bijvoorbeeld voor een kookeiland 

en houd tijdens het koken contact met de rest van het gezin. Dat is ook wel zo 

gezellig als je eters over de vloer hebt. Wil je de mogelijkheid om wat meer 

te spelen met de ruimte en gezellige hoekjes te creëren? Kies dan voor een 

dwarstrap.

De tweede verdieping is voorzien van twee zeer ruime (slaap)kamers en een 

badkamer. Ideaal voor opgroeiende tieners, een gastenverblijf, studeerkamer of 

kantoor aan huis. 

Rotary Tray

www.vitra.com

bouwnummer 17

Zie kaart voor overige bouwnummers
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Zo vanuit je 
slaapkamer de tuin in 
voor een latte in de 

ochtendzon. 

Inloopkast en 
tweede badkamer? 

Het past hier 
makkelijk (optie).

Begane grond Eerste 
verdieping

In deze open ruimte 
heb je altijd contact 
met je gasten tijdens 

het koken.

Maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn.

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 17
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Tweede 
verdieping

Wordt dit het 
domein voor 
jouw pubers?

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 17
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De Special
Dit woningtype is de ‘special’! Door de aparte, taps toelopende vorm, krijgt 

deze woning een eigenzinnige uitstraling. Deze woning is ruim 9,60 meter lang 

en op het breedste gedeelte 6,7 meter breed. Kies voor bouwnummer 35 met 

een zijtrap om maximaal de ruimte te pakken of voor bouwnummer 45 met een 

spiltrap in het midden van de woning voor een speels effect. 

De begane grond kun je natuurlijk gebruiken om te slapen, maar is ook uitstekend 

geschikt voor een kantoor aan huis. Aan het einde van je werkdag loop je 

zo je eigen gym met bijvoorbeeld sauna of douche in voor een welverdiende 

ontspansessie.

Op de eerste verdieping heb je een grote woonkamer met ruimte voor een 

gezellig kookeiland. Geniet in de zomer en de winter van het terras over het 

water. Een zalige plek om na te tafelen of je hengeltje uit te gooien.

Met z’n allen slapen op de tweede verdieping, hoe gezellig is dat? Hier heb je 

meer dan voldoende ruimte voor een babykamer, een kamer voor een opgroeiend 

kind en je eigen, ruime slaapkamer. Wordt er ’s nachts een wakker, dan sta je 

al aan het bed voordat ze ook maar een tweede kik kunnen geven. En met een 

badkamer op dezelfde verdieping verloopt de ochtendroutine vlekkeloos. Nou 

ja, geen garanties natuurlijk …

(Nog) geen kids om de ruimtes te vullen? Maak er dan een hobbykamer van. Of 

een studeerkamer. Of een gastenverblijf. Of een computerkamer. Mogelijkheden 

te over!

bouwnummer 45

bouwnummer 45 en 35

Zie kaart voor overige bouwnummers
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Na een dag 
hard werken even 

ontspannen in je eigen 
gym en sauna.

optie

Begane grond
bouwnummer 45

Eerste 
verdieping
bouwnummer 45

Door de spiltrap 
krijgt de living een 
speelse uitstraling. 

Maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn.

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 45 en 35
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Tweede 
verdieping
bouwnummer 45

Praktisch! 
Met z’n allen 
slapen op 1 
verdieping. 

Table-grill

www.evasolo.com

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 45 en 35
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Kantoor aan huis 
of toch het domein 
voor één van de 

kids?

optie

Begane grond
bouwnummer 35

Eerste 
verdieping
bouwnummer 35

Zo vanuit de keuken 
lekker buiten eten op 
je eigen terras over 

het water!

optie

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 45 en 35
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Tweede 
verdieping
bouwnummer 35

Volop ruimte om 
te studeren, slapen 

of je hobby’s uit 
te oefenen. 

bouwnummer 35

Inspiratieplattegrond
bouwnummer 45 en 35
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Mix & match en afwerkingsniveau 

Mix & match

In de woningen Aan de Nieuwe Stadskade heb je alle ruimte om zelf jouw 

perfecte woning samen te stellen. Beneden slapen en boven wonen en koken? 

Of een combinatie daarvan? Geen probleem. De begane grond biedt ook volop 

de gelegenheid voor een niet-alledaagse indeling. Zoals een kantoor aan huis 

met aangrenzend een eigen gym en doucheruimte of een gezellig gastenverblijf.

Een belangrijk item in een woning is de trap. Die brengt je niet alleen naar de 

volgende verdieping, maar bepaalt ook de verdeling van de ruimtes. Aan de 

Nieuwe Stadskade heb je de keuze tussen tegen de muur of in het midden een 

dwars- of een spiltrap. Kies voor een trap tegen de muur voor een ruimtelijk 

gevoel of juist in het midden van de kamer voor een speelse indeling. Met een 

terras over het water verleng je je woonruimte.

Hoog afwerkingsniveau

De kadewoningen van de Nieuwe Stadskade krijgen een hoog niveau van 

afwerking. In elk huis worden de badkamer en het toilet luxe ingericht met 

tegels en sanitair van Villeroy & Boch en (thermostaat)kranen van Grohe. De 

inloopdouche wordt voorzien van een draingoot.

Alle comfort

Verder krijgen de woningen een hoge mate van comfort met vloerwarming 

op alle verdiepingen. Bovendien krijgen de woonkamer, slaapkamers én de 

badkamer een eigen thermostaat. Zo kun je in elke plek in huis zelf de ideale 

temperatuur instellen.

Toekomstproof

De woningen Aan de Nieuwe Stadskade zijn klaar voor de toekomst! Het 

ventilatiesysteem met geïntegreerde warmtepomp wint de warmte van het 

verwarmingssysteem weer terug, waardoor je energie bespaart. Het systeem 

wordt bovendien gekoppeld aan minimaal één zonnepaneel, waarmee het zelfs 

energie opwekt. 

Stringlight

www.weltevree.eu
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Kopen van een nieuwbouwwoning

Nieuwbouw kopen

Begeleiding bij aankoop

Het eerste contact dat je voor de aankoop van een woning hebt, is vaak met 

de makelaar. De makelaars van Aan de Nieuwe Stadskade zijn uitstekend op 

de hoogte van het project en kunnen je alles vertellen over de woningtypen, 

prijzen, keuzemogelijkheden en de ligging van de woningen. Zij kunnen ook 

een afspraak voor je maken bij een financieel adviseur. Daar kun je voor een 

eerste vrijblijvend gesprek terecht om te bekijken hoe je de aankoop van jouw 

droomhuis in Aan de Nieuwe Stadskade mogelijk kunt maken.

Afbouw- en koperskeuzes

De woningen in Aan de Nieuwe Stadskade worden gebouwd door VOF Aan 

de Nieuwe Stadskade. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning heb je 

vaak de mogelijkheid te kiezen voor een aantal opties in de bouw. 

Jouw woning wordt gebouwd zodra 70 procent van de woningen verkocht 

is. Voor extra wensen kun je terecht bij de woonadviseur van VOF Aan 

de Nieuwe Stadskade. Daarnaast is het in de aangewezen showroom 

mogelijk de diverse keukenopstellingen te bekijken, je sanitairkleur te 

bepalen en een keuze te maken uit de verschillende soorten wand- en 

vloertegels. Nadat je de koop- en aannemingsovereenkomsten hebt getekend, 

ontvang je hier meer informatie over. Hoe eerder je beslist de woning te kopen, 

hoe meer individuele woonwensen we nog voor je kunnen meenemen in de 

bouw.

Betaling van nieuwbouw

Hypotheek

Om een woning te kunnen kopen, moeten de meeste mensen geld lenen. Laat 

je voor de hypotheek goed informeren door een (onafhankelijke) hypotheek- of 

financieel adviseur. Samen bekijk je wat de meest passende hypotheekvorm voor 

jou is. Een adviseur kan je ook meer vertellen over welke bijkomende kosten je 

wel of niet kunt meefinancieren.

Koop- en aannemingsovereenkomsten

Als je weet welke woning je wilt kopen en of je deze kunt financieren, worden  

de koop- en aannemingsovereenkomsten getekend. De koopovereenkomst 

regelt de eigendomsoverdracht (van de grond). De aannemingovereenkomst 

omvat alle bepalingen over de bouw van de woning en de betaling daarvan  

in termijnen. De overeenkomst verplicht jou om de koopsom te betalen en  

VOF Aan de Nieuwe Stadskade om de grond te leveren en de woning te 

bouwen.

Notaris

Zodra bekend is dat de bouw gaat starten, ontvang je een uitnodiging van onze 

notaris om de eigendomsakte en hypotheekakte te tekenen. De notaris maakt de 

akte van levering op waarmee de grond en de te bouwen woning op jouw naam 

komen te staan. Oftewel: getransporteerd worden. Dan moet ook de koopsom 

worden betaald.

Betalen in termijnen

De koopsom van een nieuwbouwwoning wordt in termijnen betaald. De eerste 

termijn betaal je de grond, de volgende bijvoorbeeld het plaatsen van de 

beganegrondvloer. De laatste termijn betaal je bij oplevering van de woning. De 

notaris regelt bij het transport de betaling van de grond en eventuele vervallen 

termijnen aan VOF Aan de Nieuwe Stadskade. De rest van de lening komt 

in een bouwdepot te staan bij de hypotheekverstrekker. Hieruit worden tijdens 

de bouw de andere termijnen betaald aan VOF Aan de Nieuwe Stadskade. 

Is de bouw al gestart bij de transportdatum, dan rekent VOF Aan de Nieuwe 

Stadskade zogenaamd renteverlies vanwege het voorfinancieren van de grond 

en de bouw.

Rente

Nadat je bij de notaris bent geweest, moet je aan de hypotheekverstrekker rente 

gaan betalen over de totale lening. Je ontvangt echter ook rente. Namelijk over 

het gedeelte dat nog in bouwdepot staat. Naarmate de bouw vordert en je 

meer bouwtermijnen hebt betaald, ontvang je steeds minder rente. Het verschil 

tussen alle betaalde hypotheekrente en alle ontvangen bouwrente noemen we 

‘renteverlies tijdens de bouw’. Vaak is het mogelijk om dit mee te financieren in 

je hypotheek, zodat je tijdens de bouw geen dubbele woonlasten hebt.

Advies & garantie

Vereniging Eigen Huis

Heb je behoefte aan onafhankelijk advies over de aankoop van jouw woning  

en wat hier allemaal bij komt kijken? Dan kun je terecht bij Vereniging Eigen Huis. 

Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie voor woningbezitters.  

Je kunt ook een adviseur van Vereniging Eigen Huis inschakelen om samen met 

de uitvoerder van de bouwplaats de controles uit te voeren bij de oplevering 

van je woning. Op de website www.eigenhuis.nl vind je veel handige tips en 

adviezen.

Afbouwgarantie SWK

Koop je een woning in Aan de Nieuwe Stadskade, dan ben je ervan verzekerd 

dat deze wordt afgebouwd. Dit nieuwbouwproject draagt namelijk het SWK-

keurmerk waarmee onder andere de afbouw gegarandeerd is. Natuurlijk doet 

de bouwer er alles aan om de nieuwbouwwoning geheel volgens afspraak op 

te leveren. Mocht er desondanks iets niet naar wens verlopen, dan kun je als 

koper rekenen op de deskundigheid en inzet van medewerkers van Stichting 

Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). SWK bewaakt en beheerst de eventuele 

risico’s voor de koper na aankoop van de nieuwbouwwoning. Kijk voor meer 

informatie op: www.swk.nl.

Verkoop & ontwikkeling

Verkoop
Van Herk Makelaardij

T. 0182 – 577 700

E. gouda@vanherk.nl

De Koning Makelaars 

T. 0182 – 590 905

E. info@dekoningnieuwbouw.nl 

TW3

T. 0182 – 700 622

E. info@tw3.nl

Een project van

Aan de Nieuwe Stadskade is een ontwikkeling van VOF Aan de Nieuwe 

Stadskade. De partners in deze vof maken als stedelijk vernieuwer al jarenlang 

plekken waar mensen gelukkig en veilig kunnen leven. Of het nu gaat om 

nieuwbouw, transformatie, renovatie, onderhoud of beheer: we zetten onze 

expertise in tijdens de gehéle levenscyclus van buurten en maken graag samen 

met jou de cirkel rond.

Alhoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 

samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De beelden 

en situatietekeningen in deze brochure zijn impressies, en bedoeld om een zo 

goed mogelijke indruk te geven van de woningen en de woonomgeving. De 

inrichting van het groengebied, de openbare weg en de uitvoering in detail 

van de woningen kunnen ten opzichte van deze impressies bij de uiteindelijke 

totstandkoming afwijken.
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