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Is het de locatie die je aanspreekt, 
direct tegenover Park Madestein, 
op een paar minuten van het 
strand en bij de veelzijdige 
Haagse stad? Of is het de statige 
architectuur met mooie details 
die doet denken aan de 19de-
eeuwse Haagse ‘chic’? Of zoek je 
misschien een royaal huis waar 
je gezin lekker de ruimte heeft 
en waar je met een gerust hart 

je (toekomstige) kinderen kunt 
laten buitenspelen? Of wil je 
graag een nieuwbouwwoning in 
Den Haag, waar je nog heel veel 
naar jouw smaak kunt kiezen. 
Of... er zijn nog zoveel méér 
redenen te bedenken om in  
De Laureaten te willen wonen. 
Wat de aanleiding voor jou dan 
ook is, je vindt je nieuwe thuis  
in De Laureaten in Vroondaal. 

Welkom in de nieuwste buurt van Vroondaal: De Laureaten! 
Een buurt die echt wat toevoegt aan deze chique Haagse wijk. 
De Laureaten staat voor variatie, in de eerste plaats in het 
aantal verschillende woningtypen. Zo komen er naast Villa’s, 
ruime Tweekappers en statige Herenhuizen ook gezellige 
Verandawoningen en Stadswoningen. Woningen die in de 
basis al heel compleet en “anno nu” zijn afgewerkt. Maar 
wil je jouw eigen stempel op je woning drukken: dat kan. 
Verschillende opties zorgen ervoor dat De Laureaten een 
buurt wordt die aanspreekt. 

Stijlvol, statig en robuust, dat zijn de huizen die we hebben 
ontworpen aan de Thomas Mannsingel, George Seferislaan, 
Selma Lagerlöflaan, Vincente Aleixandrelaan en de Bertrand 
Russelllaan. Stuk voor stuk mooie lanen, vernoemd naar 
Nobelprijswinnaars in de Literatuur ofwel ‘Laureaten’.  
Een passende naam om niet alleen de prijswinnaars,  
maar ook de fraaie huizen in Vroondaal recht te doen. 

In deze brochure geven we je een indruk van de 
mogelijkheden in de eerste fase van De Laureaten.  
Heb je tijdens of na het bekijken van deze informatie  
vragen over het project of over de woningen? De makelaars 
van Frisia en Borgdorff vertellen je graag meer.

Hopelijk staat jouw nieuwe huis in De Laureaten! 

Daphne van der Linden - de Bloois
Verkoopmanager Blauwhoed

Welkom in De Laureaten!

Zoveel redenen om hier 
te willen wonen
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PARK MADESTEIN

VROONDAAL NOORD

LOOSDUINEN

SCHEVENINGEN

KIJKDUIN

OCKENBURG

CENTRUM

DE UITHOF

Dichtbij strand, 
natuur & stad

Vroondaal is een bijzonder stukje Den Haag. In de eerste plaats vanwege de unieke ligging. Twee van de 
grootste groengebieden liggen direct voor de deur: Park Madestein en Landgoed Ockenburgh. Je kunt hier 
zomaar ineens een specht of een verdwaald vosje uit de duinen spotten. Die duinen zijn namelijk heel 
dichtbij. Dus ben je meer een strandmens, ook dan is Vroondaal ideaal: in een paar minuten rijd je naar 
het strand van Kijkduin of Ter Heijde. Tegelijkertijd zijn Den Haag én het Westland met alle voorzieningen 
gemakkelijk en snel te bereiken.

In Vroondaal en de directe omgeving kun je fantastisch wandelen, skeeleren, hardlopen, fietsen of 
paardrijden. Zelfs kanovaren is mogelijk. Er zijn veel routes uitgezet waar je elke keer weer andere dingen 
ontdekt. Sportieve types kunnen ook hun hart ophalen in de buurt: er liggen vier sportcomplexen, diverse 
voetbal- en hockeyverenigingen in de buurt en ijssportcentrum De Uithof ligt op maar een paar minuten 
lopen. Maar het is niet alleen de natuurlijke ligging die Vroondaal onderscheidt van andere jonge wijken.  
De vele, onder architectuur gebouwde Villa’s in het noordelijke deel van de wijk en de statige Herenhuizen 
in het zuiden, de brede lommerrijke lanen... alles ademt die heerlijke sfeer van luxe, ruimte en groen. 

DE LAUREATEN
VROONDAAL ZUID
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Den Haag heeft een grote aantrekkingskracht op velen. Het is de stad aan zee, de hofstad, metropool  
en ook een prima stad om te werken of naar school te gaan. Daarnaast is Den Haag vooral óók  
een leuke stad om te shoppen, cultuur te snuiven of uit te gaan. Ga ‘Haags winkelen op niveau’ op de  
Frederik Hendriklaan, alias ‘De Fred’ of op de Denneweg met al zijn authentieke boetieks en galeries.  
Doe een cultureel rondje Hofvijver, met een bezoek aan het Mauritshuis, de Gevangenpoort, diverse  
musea en galerijen en sluit je dagje stad af met een heerlijk hapje en drankje in culinair Den Haag.  
Laat je inspireren op de site www.denhaag.com of wandel of fiets door de vele verschillende wijken  
en ontdek je eigen favorieten. 

O, o, Den Haag!

Dicht bij huis vind je alles wat je nodig hebt. Voor je dagelijkse 
boodschappen fiets je naar het winkelcentrum van Loosduinen.  
Maar ook de winkelcentra van Waldeck, het De Savornin Lohmanplein 
of de dorpscentra van Wateringen, Poeldijk en Monster liggen op 
fietsafstand van De Laureaten. 

In een jonge en kinderrijke wijk als Vroondaal kun je verwachten 
dat er goed voor de kinderen wordt gezorgd. Dat is dan ook het geval: 
binnen een paar jaar komt er een basisschool, kinderdagverblijf en 
naschoolse opvang, pal naast De Laureaten. En ook een gezellige 
speeltuin verrijkt de buurt. 

Alles wat je nodig hebt dichtbij
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Elke nieuwbouwwoning is goed geïsoleerd, 
duurzaam, toegankelijk en veilig volgens de laatste 
technische en bouwkundige voorschriften. Dat is 
vastgelegd in het Bouwbesluit en daar wordt door 
de overheid op gecontroleerd. Als consument mag 
je daar dan ook van uitgaan. Blauwhoed gaat een 
flinke stap verder. Wij doen niet alleen wat wordt 
voorgeschreven, maar denken met je mee over 
wat jij handig, prettig of gemakkelijk vindt in jouw 
nieuwe huis. En dan hebben we het niet alleen over 
vloerverwarming en zonnepanelen. 

Wij bij Blauwhoed ontwerpen huizen en buurten 
die helemaal “anno nu” zijn. Met in elk geval een 
slimme thermostaat, slimme rookmelders, usb-
wandcontactdozen, sensor-toiletverlichting en led-
buitenverlichting met sensor. 

Zelflerende thermostaat 
Een smart thermostaat is zelflerend en regelt op 
basis van gegevens uit het verleden de temperatuur 
in je huis en het gunstigste stookgedrag. Uiteraard 
kun je dit naar wens bijstellen via een app of op de 
thermostaat zelf. 

Rapporterende rookmelders 
Een koppeling van de rookmelders aan je 
smartphone maakt de rookmelders in jouw huis 
slim. Je hoort een alarm afgaan als er rook of 
gevaarlijke stoffen worden gesignaleerd en krijgt op 
je smartphone extra informatie over de locatie en 
de waarneming. Ook controles, batterijsterkte en 
luchtkwaliteit kun je inzien.

Stopcontacten met usb-aansluiting
In jouw Blauwhoed-huis krijg je twee usb-
wandcontactdozen. Geen gedoe meer met allerlei 
verschillende stekkertjes om je apparaten op te 
laden! 

Led-buitenverlichting 
Aan de voorgevel plaatsen we led-buitenverlichting 
met schemerschakelaar. De verlichting gaat 
automatisch aan gaat zodra het donker wordt en 
gaat weer uit zodra het licht wordt. Automatisch 
en zonder je handen te gebruiken. Gemakkelijk, 
duurzaam én veilig. 

Toiletverlichting op beweging
Zodra je het toilet binnenstapt, gaat het licht voor 
je aan. En weer uit zodra je de deur achter je dicht 
doet. De toiletverlichtingssensor ziet de beweging en 
reageert daarop. Je hoeft ’s nachts niet meer naar 
de schakelaar te zoeken en je vergeet nooit meer het 
licht achter je uit te doen. Dat is zuinig omgaan met 
energie. En bovendien heel hygiënisch. 

Keuze voor nog meer smart
Natuurlijk kun je je huis nog verder smart maken, 
als je dat wilt. Denk aan een auto-oplaadpunt, extra 
zonnepanelen, een alarmsysteem, gekoppelde 
verlichting, automatische zonwering, koeling, een 
slimme deurbel of een keyless-entry. 

Energiezuinig wonen
Alle woningen in de Laureaten zijn
energiezuinig. Bij het ontwerp is veel aandacht
besteed aan het zo laag mogelijk houden van
het energieverbruik. Dankzij uitstekende isolatie,
toepassing van de juiste technieken en het
plaatsen van zonnepanelen op de platte daken,
is het energieverbruik een stuk lager! En dat
merk je aan je energierekening.

Over EPC
De energieprestatiecoëfficiënt, kortweg EPC,
geeft aan hoeveel energie je verbruikt voor
verwarming/koeling en ventilatie van je huis en
voor de verwarming van het water. Hoe lager de
EPC, hoe lager het energieverbruik en hoe lager
dus je energierekening. Alle woningen in
De Laureaten hebben een EPC van ten minste 0,4
(de richtlijn voor energiezuinig wonen).

Een huis vol 
slimme techniek

pv-panelen op de daken.

Rapporterende rookmelder.

usb-aansluitingen.

Slimme 

thermostaat.
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De woningen in deze brochure zijn specifiek 
ontworpen voor De Laureaten. Architect 
Diederik van Egmond van Van Egmond Totaal 
Architectuur tekende voor dit plan. Hij vertelt 
enthousiast: ‘De architectuur is geïnspireerd op 
de chique architectuur zoals die voorkwam in de 
Haagse stadswoningen van rond het jaar 1900. 
Woningen met een statig voorkomen. Dat zie je 
terug in de hoge raampartijen met gedecoreerde 
bovenramen, de hoogwaardige baksteen en 
sierlijke dakopbouwen. We hebben als het ware een 
‘bibliotheek’ aan Haagse stijlkenmerken voor De 
Laureaten ontworpen die we op een afwisselende 
manier toepassen in de architectuur. En doordat de 
onderdelen in ‘de bibliotheek’ zorgvuldig op elkaar 
zijn afgestemd, ontstaat er een harmonieus geheel.’

Veel variatie in het gevelbeeld
Wat direct in het oog springt, is de grote diversiteit 
in het gevelbeeld. Het metselwerk wordt uitgevoerd 
in drie warme bruin-rode tinten, die afwisselend 
in het straatbeeld worden toegepast. Diederik: 
‘In de Herenhuizen en Stadswoningen vinden we 
de variatie in sierbanden in de gevel of speciale 
dakopbouwen: torentjes, erkers met balkon en 
elegante entreeluifels zorgen voor een fraai, 
ruimtelijk beeld. De woningen tellen veelal twee 
lagen plus een ruime kapverdieping, afgewisseld 
met woningen van drie verdiepingen met een plat 
dak. De hoekwoningen krijgen een erker aan de 
zijgevel of een individueel dakvlak als bijzonder 
accent. De Verandawoningen hebben een veranda 
aan de voorgevel. Daar kun je heerlijk in het 
zonnetje zitten met zicht op de spelende kinderen.’ 

Diederik van Egmond, Van Egmond Totaal Architectuur:
 

‘ Ontworpen voor De Laureaten, 
geïnspireerd op de Haagse chic’

Vakmanschap in het metselwerk
De architect heeft in zijn ontwerp veel aandacht 
besteed aan de detaillering: rijk geprofileerde 
daklijsten, gemetselde kroonlijsten, torentjes 
en gevelbanden onderstrepen de chique 
uitstraling. ‘Details in het metselwerk refereren 
aan vakmanschap: bogen en hanenkammen 
sieren de bovenzijde van de raamkozijnen. De 
verticaal gerichte ramen kennen bovenramen met 
raamverdelingen. Door de grote glasoppervlakten 
zijn de woningen licht en ruimtelijk met veel zicht 
op de tuin en omgeving.’ 

Haagse torentjes 
De Twee-onder-een-kapwoning is in dezelfde 
chique Haagse stijl ontworpen. ‘Deze woningen 
hebben twee lagen plus een steile kapverdieping 
met antracietkleurige keramische dakpannen’, 
licht Diederik toe. ‘We onderscheiden drie 
unieke ontwerpen: een woning met dwarskap en 
meerhoekige erker met balkon, een woning met 
een brede, stoere middentoren met balkon in het 
dakvlak en een woning met twee stijlvolle torentjes 
met puntdakjes. Ook hier is veel aandacht voor 
siermetselwerk en detaillering in de gevels. De 
zijgevels worden bij de entree benadrukt met een 
naar voren gebouwde toren. Ook hier zorgen drie 
verschillende baksteentinten voor afwisseling van 
de Twee-onder-een-kapwoningen onderling.’

Balkon als blikvanger
In het plangebied komen ook twee Villa’s voor. 
‘Deze Villa’s, met twee lagen en een steile kap, 
afgewerkt met een kroonlijst, hebben een stoere 
en chique uitstraling. De entree van de Villa ligt 
aan de voor- of zijgevel en wordt gemarkeerd door 
een sierlijk torenelement. De woning is verrijkt 
met een meerhoekige erker met een balkon. Het 
balkonhek is echt een blikvanger: dit bestaat uit 
onconventioneel metselwerk.’

‘ Door de grote 
glasoppervlakten 
zijn de woningen 
licht en ruimtelijk’
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Kies je eigen favoriet! 14 Stadswoningen
Bouwnummers: 12, 13, 16 t/m 19, 28 t/m 35
Woonoppervlak:  circa 145 tot 156 m2

Kaveloppervlak: circa 137 tot 265 m2

Parkeergelegenheid:  
- 16 en 19: twee parkeerplaatsen op eigen terrein
- 28 en 35: één parkeerplaats op eigen terrein
- 12, 13, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33 en 34:  
 in het openbaar gebied

8 Verandawoningen 
Bouwnummers: 24 t/m 27 en 61 t/m 64 
Woonoppervlak:  circa 146 tot 149 m2

Kaveloppervlak: circa 148 tot 275 m2

Parkeergelegenheid:  
- 27 en 61: één parkeerplaats op eigen terrein
- 24, 25, 26, 62, 63 en 64: in het openbaar gebied

4 Herenhuizen 
Bouwnummers: 10, 11, 14 en 15 
Woonoppervlak:  circa 190 tot 201 m2

Kaveloppervlak: circa 187 tot 304 m²
Parkeergelegenheid:  
- 15: één parkeerplaats op eigen terrein
- 10, 11 en 14: in het openbaar gebied

11 Twee-onder-een-kapwoningen 
Bouwnummers: 2 t/m 8, 20 t/m 23 
Woonoppervlak:  circa 166 tot 175 m²
Kaveloppervlak: circa 249 tot 292 m²
Parkeergelegenheid:  
- garage en twee parkeerplaatsen op eigen terrein

2 Villa’s 
Bouwnummers: 1 en 9 
Woonoppervlak: circa 176 m2

Kaveloppervlak: circa 363 en 385 m2

Parkeergelegenheid: 
- garage en twee parkeerplaatsen op eigen terrein

18

26

34

54

46

Legenda

 Stadswoningen  Verandawoningen  Herenhuizen  Twee-onder-een-kapwoningen  Villa’s
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Stads- & 
Verandawoningen; 
het ultieme gezinshuis
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Stadswoningen & Verandawoningen
Begane grond

Selma LagerlöflaanSelma Lagerlöflaan

Selma Lagerlöflaan

bouwnr. 34 bouwnr. 33 bouwnr. 32 bouwnr. 31 bouwnr. 30 bouwnr. 29

bouwnr. 12 bouwnr. 13

Bertrand Russelllaan George Seferislaan

bouwnr. 17 bouwnr. 18

Schaal 1:50

bouwnr. 63bouwnr. 64 bouwnr. 62 bouwnr. 26 bouwnr. 25 bouwnr. 24

Selma Lagerlöflaan Selma Lagerlöflaan

De Stadswoningen & Verandawoningen zijn royale gezinswoningen die op verschillende 
plaatsen in De Laureaten terugkomen. In de eerste fase van het plan komen 14 Stadswoningen 
en 8 Verandawoningen. Zowel de Stadswoningen als de Verandawoningen zijn royale 
eengezinswoningen met een klassieke uitstraling en een rijke detaillering. Denk aan chic 
metselwerk, kroonlijsten en rollagen boven de raampartijen, roedeverdeling, verbijzonderingen 
met een torentje of uitbouw aan de voorkant van de woning en niet te vergeten: bij de 
Verandawoning een sfeervolle veranda! Iedere woning heeft nét andere details en daarmee 
een heel eigen gezicht. En doordat je zelf de keuze hebt voor het type keukenramen (hoge 
borstwering, lage borstwering of openslaande deuren) maak je hier jouw unieke huis van.

Deze twee woningtypen zijn perfect geschikt voor een gezin. Maar ben je alleen of met z’n 
tweeën en heb je graag de ruimte, dan past deze Stads- of Verandawoning waarschijnlijk ook 
goed in je leven. De Stads- en Verandawoningen hebben standaard al drie slaapkamers op 
de eerste verdieping. De zolder is ook al ingedeeld. Deze plek is ideaal als extra speel-/werk-/
hobbykamer! Wil je nog meer leefruimte? Kijk dan eens naar de uitbreidingsopties; met een 
uitbouw van de woonkamer of een dakkapel aan de achterkant van de woning voeg je aardig wat 
vierkante meters toe. 

bouwnr. 16 bouwnr. 19

20 21

Met deze 

trapkast heb je lekker

veel opbergruimte!

Nog meer ruimte? 

Kies voor een uitbouw!

Openslaande deuren of 

een borstwering. Je bent 

vrij in deze keuze!

Keuken op een andere

plek? Bekijk de

inspiratieplattegronden

online!
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Een fijne overkapte zitplek

bij de Verandawoningen!
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Stadswoningen & Verandawoningen
1e verdieping

Stadswoningen & Verandawoningen
2e verdieping

Lekker luxe: een bad &

een inloopdouche!

Een fijne open

zolderruimte!

Schaal 1:50 Schaal 1:50

22 23

Standaard 3 slaapkamers!

Natuurlijk daglicht 

in de badkamer.

Een leuke afgesloten ruimte in 

de dakkapel of het torentje!



Stadswoningen special
Begane grond

5,7 m

1,2 m

10
 m

Hoekwoning met erker

Word je ook zo enthousiast van de erker aan de 
zijgevel van deze hoekwoning? Echt een meerwaarde 
voor je woonkamer en zelfs voor je hele huis! Hier 
zet je een mooie eetbank met een robuuste eettafel 
neer. Ook fijn: een parkeerplaats op eigen terrein. 

Selma Lagerlöflaan

bouwnr. 35 bouwnr. 28

24 25

Schaal 1:50

Liever hier de woonkamer & 

achter koken? Dat kan!  

Bekijk de inspiratieplattegrond

online!



Verandawoningen special
Begane grond

5,7 m

10
 m

Sfeervolle 

open trap!

Vanuit de keuken stap je zo 

de sfeervolle veranda op!

Verandawoning met 
zij-entree

Een tweetal hoekwoningen met een veranda hebben 
een mooie zijtuin, een parkeerplaats op eigen 
terrein en een bijzondere plattegrond. De entree van 
deze woning ligt namelijk aan de zijkant. Hierdoor 
is er op de begane grond een ruime, tuingerichte 
woonkamer én een grote woonkeuken.

Selma Lagerlöflaan

bouwnr. 61 bouwnr. 27

Selma Lagerlöflaan

2726

Keuken aan de 

voor- óf achterkant.

Schaal 1:50



Verandawoningen special
1e verdieping

Verandawoningen special
2e verdieping

5,7 m5,7 m

10
 m

10
 m

Schaal 1:50 Schaal 1:50

28 29

Veel 

kastruimte.

Een ruime 

inloopdouche.

Extra veel licht in deze

slaapkamer door het

zijraam.

Met een dakkapel erop, 

maak je hier snel nog 

een kamer van!

Een fijne studeer-

of logeerplek met

veel lichtinval!



Beleef de luxe van 
De Laureaten
Een grote onderscheidende waarde van De Laureaten is het hoge afwerkingsniveau. Aan alles is gedacht 
om al in de basis een heel complete en luxe woning te kunnen aanbieden: een volledige keuken, complete 
badkamer en allerlei slimme techniek die je woning comfortabeler maken. Ook de afwerking van de 
deuren en kozijnen is het noemen waard: die is namelijk van hogere kwaliteit dan in een gemiddelde 
nieuwbouwwoning. Alle woningen in De Laureaten hebben op de begane grond houten kozijnen, geen 
bovenlichten en stompe houten deuren. De Herenhuizen, Twee-onder-een-kapwoningen en Villa’s zelfs in 
het hele huis. 

Villa bouwnummer 9
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Het ontspannen moment 
op een drukke dag
Eén van de eerste en laatste dingen die je op een dag doet, is je bezoek aan de badkamer. Goed wakker  
word je pas onder een fijne douche. En is een warm bad ’s avonds voor het slapengaan  
niet het ultieme ontspannen? 

Wij realiseren ons hoe belangrijk een goede badkamer is. Dat het een ruimte moet zijn waar je je 
huisgenoten niet in de weg loopt, waar je opbergruimte hebt én waar het zo comfortabel is dat je er  
ook graag wat langer verblijft. De badkamers in De Laureaten zijn helemaal betegeld tot aan het plafond. 
Daarbij hebben ze een enkele (Stads- en Verandawoningen) of dubbele wasbak (Herenhuizen,  
Tweekappers en Villa’s), toilet, een ligbad én een inloopdouche met draingoot. Heb je nog andere 
badkamerwensen? Dan kun je die bij je bezoek aan de showroom meteen bespreken. 
 

De keuken zit wel goed

Een keuken is een verlengstuk van je woonkamer, vaak zelfs letterlijk. Die ruimte moet er dan ook goed 
uitzien, van goede kwaliteit zijn zodat die jaren meegaat én passen bij je leefstijl. Je brengt immers 
behoorlijk wat uurtjes door in de keuken; van een snel door-de-weeks ontbijt tot uitgebreide zondagse 
brunch en van een snelle hap tot luxe diner. 

Bruynzeel Keukens heeft speciaal voor De Laureaten een functionele kwaliteitskeuken samengesteld, 
compleet met diverse inbouwapparatuur. Voor de Stads- en Verandawoning is gekozen voor een rechte 
opstelling, voor de overige woningtypen is dat een hoek- of een eilandkeuken. Omdat wij van mening zijn 
dat apparatuur gewoon standaard moeten zijn in een huis van deze klasse, zijn de keukens voorzien van 
een gaskookplaat, koel-vriescombinatie, combimagnetron, vaatwasser en afzuigkap. Natuurlijk kun je  
de kleuren en de exacte uitvoering van je keuken zelf kiezen in de keukenshowroom. Wil je een andere 
keuken of uitvoering? Bruynzeel Keukens rekent uit wat jouw meer- of minderkosten zijn. 
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Herenhuizen met 
riant veel ruimte
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Herenhuizen
Begane grond

5,4 m9 m

6,2 m1,1 m 8,7 m

11
 m

bouwnr. 14 bouwnr. 15

Bertrand Russelllaan

bouwnr. 10 bouwnr. 11

Schaal 1:50

‘ Uitgebreid koken met uitzicht over de groene 
laan en het schoolplein aan de overkant.’

Knap wie in één oogopslag kan zeggen hoe het 
woningblok met Herenhuizen in elkaar zit. 
De voordeuren verraden enigszins hoeveel 
huizen zich hier bevinden, maar de wisselende 
woningbreedtes, verschillende ornamenten 
en uitgebouwde gevelelementen maken het 
moeilijk te zeggen waar de woningscheidingen 
zijn. De architectuur en detaillering van dit 
woonblok is schitterend uitgewerkt. 

De Herenhuizen in De Laureaten zijn zeer 
riante eengezinswoningen met een woon-
oppervlakte vanaf circa 190 m2 en een wel heel 
bijzondere plattegrond. De plattegronden van 
twee naast elkaar gelegen woningen grijpen 
telkens in elkaar, waardoor beide woningen 
profiteren van een geweldige beukbreedte. 

Welke indeling je kiest hangt nauw samen  
met jouw leefstijl. Houd je van koken, dan  
kies je waarschijnlijk voor een riante  
(woon)keuken aan de voorzijde van de woning. 
De woonkamer van deze woningen heeft een 
erker die enorm veel sfeer toevoegt. Verwacht 
je dat je vooral de woonkamer intensief gaat 
gebruiken? Dan is een brede woonkamer aan 
de tuinzijde ideaal. Welke indeling je ook kiest, 
de ruimte en het licht in de Herenhuizen gaan 
je verrassen. 
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Een erker die enorm veel sfeer 

toevoegt aan de woonkamer.

Verwacht je dat je vooral de woonkamer 

intensief gaat gebruiken? Dan is een 

brede woonkamer aan de tuinzijde ideaal.

Houd je van koken, dan kies je waarschijnlijk voor een 

riante (woon)keuken aan de voorzijde van de woning.

Deze optionele openslaande 

deuren geven een mooi zicht 

op de tuin

De erker bij bouwnummer

15 is net even anders.

Bekijk de juiste

plattegrond online.

Lekker veel bergruimte

met deze trapkast.



Herenhuizen 
1e verdieping

Schaal 1:50

‘ Iedereen z’n eigen 
kamer; wat een 
heerlijk gezinshuis!’
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Vanuit deze kamer stap je

zo het balkon op. De Herenhuizen hebben

standaard vier slaapkamers!



Schaal 1:50

Herenhuizen 
2e verdieping

‘ Die extra kamer 
op de tweede 
verdieping is onze 
multifunctionele 
kamer. Hier wordt 
gewerkt, gespeeld, 
gegamed en gesport.’
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Buiten leven en beleven
Een omgeving als Vroondaal vraagt erom beleefd te worden. 
Buiten leven, midden in een mooi aangelegd gebied en op een paar 
minuten van park en strand. Het buitenleven en het buiten beleven 
komt dan ook als een rode draad terug in het ontwerp. De grote 
raampartijen brengen veel daglicht in huis én bieden uitzicht op 
de mooie groene lanen en straten. Alle woningen hebben een goede 
achtertuin waar je, afhankelijk van de ligging, kunt genieten van de 
vroege ochtendzon of de late namiddagzon. In veel gevallen zelfs beide, 
omdat ook je voortuin zich prima leent voor een gezellige tuinbank. 

Een schitterend voorbeeld van de buitenruimte verbinden met binnen 
zie je bij de Verandawoningen. De dubbele openslaande deuren geven 
toegang tot een sfeervolle veranda: het verlengstuk van je interieur. 
Op het overkapte terras kun je het hele seizoen buiten ontspannen, 
tafelen en genieten! 

De bouwnummers 2 tot en met 9 hebben hun eigen toegangsbrug 
over het water; een royale entree naar je (voor)tuin en je huis. 
Een plaatje dat bij thuiskomst telkens weer een glimlach op je 
gezicht tovert die weer terugkomt telkens als je naar buiten kijkt. 
Dát is pas buiten (be)leven! 
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Klassieke Tweekappers 
voor een eigentijds gezin
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Twee-onder-een-kapwoningen 
Begane grond

6,3 m

3,6 m

11
 m

7 m
 

George Seferislaan

bouwnr. 7 bouwnr. 8 bouwnr. 20 bouwnr. 21 bouwnr. 22 bouwnr. 23

Thomas Mannsingel

Thomas Mannsingel

bouwnr. 2 bouwnr. 3 bouwnr. 4 bouwnr. 5 bouwnr. 6

De Twee-onder-een-kapwoningen in De Laureaten hebben met hun steile 
kapverdieping een klassieke uitstraling. De vele karakteristieke details in 
het warm bruin-rode metselwerk onderstrepen dat beeld nog eens. In de 
Tweekappers zijn drie typen te onderscheiden: een woning met dwarskap 
en erker, een woning met een brede stoere middentoren met balkon in het 
dakvlak en een woning met twee stijlvolle torentjes met puntdakjes. 

De entree van de Tweekappers ligt aan de zijkant van de woning en wordt 
benadrukt met een naar voren gebouwd torenelement. Die kun je niet 
missen! Door de zij-entree is deze woning heel praktisch ingedeeld. Wij 
hebben gekozen voor een tuingerichte woonkamer met openslaande deuren 
naar de achtertuin en een ruime woonkeuken aan de voorkant van het huis, 
met openslaande deuren naar de voortuin. Maar andersom kan natuurlijk 
ook. 

Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers waarvan één, de 
masterbedroom, standaard is voorzien van een luxe walk-in closet. Wat ook 
fijn is, is dat de Tweekapper een separaat toilet heeft. Meer ruimte heb je 
op zolder, waar naast de vierde slaapkamer een zogenaamde onbenoemde 
ruimte is. Perfect geschikt als bergruimte voor het hele gezin. Of naar eigen 
wens indeelbaar met nog een extra kamer of zelfs een tweede badkamer.

Schaal 1:75
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Met deze openslaande deuren 

haal je buiten naar binnen!

Met deze optionele trapkast heb je 

lekker veel bergruimte.

Met een uitbouw creëer je

een nog grotere woonkamer.

Deze erker zorgt voor

fantastische lichtinval. Maak je 

hier je woonkamer of je keuken?

1 
m



‘De erker maakt van onze keuken echt 
een woonkeuken. Of nog beter gezegd: 

een leefkeuken!’
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Twee-onder-een-kapwoningen 
1e verdieping

Twee-onder-een-kapwoningen 
2e verdieping

Schaal 1:50 Schaal 1:50
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Een ruime inloopkast

aan de slaapkamer.

Standaard 3 slaapkamers.

Separaat toilet.

Nog ruimte genoeg

om een extra 

kamer te maken!

Door het raam een 

lichte overloop.

De techniek zit in  

een afgesloten ruimte.



Statige Villa’s 
met een stoer karakter
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Villa’s
Begane grond

6,6 m

3,6 m

11 m

7 
m

 

‘We hebben een tuin 
rondom ons huis; ideaal, 

want er is altijd wel 
ergens zon!’

Thomas Mannsingel

bouwnr. 1 bouwnr. 9

De statige Villa’s in De Laureaten zijn mooie, chique Vroondaal-woningen. In de eerste fase 
komen één vrijstaande en één halfvrijstaande Villa voor, beide op een royale kavel.  
Het eerste dat opvalt aan de Villa is de meerhoekige erker op de begane grond met 
daarboven een balkon met robuuste balustrade. Aan de zijkant van de woning, als het ware 
tegenover de zij-entree, is een rechthoekige erker met dezelfde, stoere uitstraling. Ook deze 
Villa heeft veel fraaie architectonische details: onder meer kroonlijsten, een roedeverdeling 
in de ramen, een sierlijke gemetselde plint en een gevelband rond het huis.

Schaal 1:75
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In deze mooie erker  

kan natuurlijk ook  

het zitgedeelte komen!

Deze optionele openslaande 

deuren zijn een mooie  

toevoeging aan de Villa!

Met deze optionele

trapkast heb je lekker  

veel bergruimte.
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Villa’s
1e verdieping

Villa’s
2e verdieping

Schaal 1:50 Schaal 1:50
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Lichtinval op 

de overloop.

Een beschut plekje 

op het balkon.

Een ruime inloopkast

aan de slaapkamer.

De wasmachine & droger staan 

in een afgesloten ruimte.

Creëer gemakkelijk

nog een extra kamer!


