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Wonen in Goud & Groen is wonen in een fijn en duurzaam huis tegenover het

Koningspark in Harmelen. De twaalf eengezinswoningen en twaalf appartementen 

zijn voor Harmelen uniek. Het groene karakter van de woningen en appartementen 

is tweeledig. Enerzijds worden de woningen gasloos uitgevoerd. Anderzijds blijkt 

dit uit de diverse voortuinen, daktuinen en balkons gelegen in de groene omgeving. 

Een gouden kans in jouw wooncarrière. Ook woon je op steenworp afstand van 

het gezellige en complete dorpscentrum van Harmelen. Een dorp met circa 9.000 

inwoners, een breed aanbod van winkels, sportvoorzieningen en een goede 

ontsluiting naar de A12 richting Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. 

Bovendien fiets je in 15 à 20 minuten door het Groene Hart richting de treinstations 

van Woerden of Vleuten. Tevens ligt het landgoed Kasteel de Haar ‘figuurlijk’ in de 

achtertuin waar onder andere heerlijk gewandeld of gefietst kan worden. Kortom, 

met de rust en ruimte van het dorp Harmelen en de stedelijke voorzieningen om de 

hoek wordt het beste van twee werelden gecombineerd!

Wonen in Harmelen

Het beste van twee werelden
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De twaalf woningen en twaalf appartementen van Goud & Groen vormen met elkaar een 

hofje. Alle voordeuren, voortuinen, inclusief de groen omzoomde voortuinen liggen aan 

de buitenzijde van het hofje en grenzen aan de koninklijke straatnamen van de Claushof, 

Mauritshof of Wilhelminalaan. Aan de noordzijde grenzen diverse woningen aan een riante 

waterpartij.

Aan de oostzijde van het plan komt een openbaar parkeerterrein voor de buurt. Vanaf 

dit parkeerterrein benaderen de bewoners het privéparkeerterrein binnenin het hofje. 

Iedere woning heeft één overdekte parkeerplaats. Alle woningen beschikken over een 

separate fietsenberging en de bewoners van de appartementen maken gebruik van een 

collectieve fietsenberging. 

Alle woningen en appartementen op de begane grond hebben een privé-voortuin en 

de woningen zijn daarnaast voorzien van een daktuin aan de achterzijde. Deze daktuin 

ligt op de eerste verdieping. De appartementen op de eerste en tweede verdieping 

beschikken over een balkon.

Om het hofje goed aan te laten sluiten op de bestaande omgeving, is bewust gekozen voor 

twee woonlagen met daarop de kap. Door deze ontwerpkeuze is een passend en afwisselend 

plan ontstaan waar starters, jonge gezinnen en senioren zich thuis zullen voelen!

Een gouden kans om je woondromen op een 
groene plek in Harmelen waar te maken!

Vogelvlucht
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De indeling van Goud & Groen is als volgt. Op elk van de vier hoeken bevinden 

zich drie appartementen. Daar tussenin staan vier eengezinswoningen. Ter 

hoogte van bouwnummer 7 en 18 zijn de gemeenschappelijke en de individuele 

fietsenbergingen van circa 5 m². De appartementen, woningen en fietsbergingen 

vormen samen een hofje met een geheel eigen uitstraling doordat het aan alle 

zijden is voorzien van een fraaie voorgevel. 

Smaragdgroen

Mintgroen

Lentegroen

Limegroen
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Heg

Parkeerplaatsen

Stoep

Groenbegroeiing
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Duurzaamheid is zonder twijfel een belangrijk onderwerp. Iedereen lijkt het 

erover eens dat we af moeten van fossiele brandstoffen. Op naar een all-electric 

maatschappij. Alle woningen en appartementen van Goud & Groen worden gasloos 

gerealiseerd en zijn dus niet aangesloten op het aardgasnet. In plaats van gas zorgt 

een lucht-water-warmtepomp voor warmte en warm tapwater. De zonnepanelen 

op de daken zorgen voor de opwekking van elektriciteit voor de installaties en voor 

persoonlijk gebruik. Het systeem kan optioneel zorgen voor koeling in de zomer.

De all-electric woningen zijn voorbereid op de toekomst en vormen een 

voorbeeldproject voor Harmelen en de gemeente Woerden.

• De woningen voldoen aan toekomstige duurzaamheidseisen en bevatten de 

nieuwste snufjes die het wonen aangenaam maken. Via een app heeft de 

bewoner inzicht in de opbrengst van de zonnepanelen en de kamerthermostaat 

geeft inzicht in het verbruik van de lucht-water-warmtepomp.

• Veilige en beproefde technieken: in Nederland zijn al 250.000 warmtepompen en 

ruim 4.500.000 zonnepanelen geplaatst. Vanzelfsprekend zit er garantie op het 

systeem.

• De woningen worden niet aangesloten op gas of stadsverwarming. Kopers 

hebben vrije keuze in electraleveranciers en zijn onafhankelijk van een vaste 

warmteleverancier.

Duurzaam wonen
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Woningtypes

Smaragdgroen

Lentegroen

Mintgroen

Limegroen

Tweekamerappartement

Driekamerappartement

Eengezinswoning

Eengezinswoning
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STARTERS OPGELET!
Op zoek naar een eigen woonruimte? Koken voor vrienden, eten in het park of op  

je eigen balkon? En geen omzien naar een tuin, maar wel heerlijk in het groen?  

Dat sluit aan bij de woontrend waarin een groene omgeving steeds belangrijker 

wordt. Goud & Groen is het ideale appartement voor de starter in Harmelen.

• Tweekamerappartement met open keuken en lichte woonkamer

• Inclusief keuken 

• Badkamer met separaat toilet, sanitair van Villeroy en Boch

• Gasloos

• Woonkeuken ca. 23 m², slaapkamer ca. 14 m², badkamer 4,9 m²  

en berging 4,8 m²

• Woonoppervlakte begane grond en eerste verdieping 53 m²,  

tweede verdieping 48 m²

• 1 overdekte privé-parkeerplaats

• 2 plaatsen in de collectieve fietsenberging 

• Tuin ca. 53 m² of balkon 5 m²

• Vrijwel geen energiekosten

APPARTEMENTEN 1 T/M 3 EN 22 T/M 24

Smaragdgroen
S

maragdgroen
Schaal 1 : 75

Begane grond - huisnummer 1 & 22 

1,2,3

22,23,24
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Schaal 1 : 75 Schaal 1 : 75

Tweede verdiepingEerste verdieping
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WONEN ZOALS JE ZELF WILT
Wonen kun je invullen op veel verschillende manieren en is afhankelijk van de levensfase 

waar je in zit. Werk je veel thuis of heb je een praktijk aan huis? Dan is er een kantoor 

op de begane grond met een eigen ingang waar je zelfs je klanten kunt ontvangen. Zijn 

de kinderen iets ouder, dan kunnen ze een eigen slaapverdieping krijgen. Toch liever 

de woonkamer en woonkeuken combineren? Ook dat is mogelijk door op de eerste 

verdieping een riante woon- en kookverdieping te creëren.

• Eengezinswoning met open keuken en lichte woonkamer op eerste verdieping  

met aangrenzende daktuin

• Inclusief keuken 

• Badkamer met separaat toilet, sanitair van Villeroy en Boch 

• Gasloos

• Woonkeuken ca. 20 m², studeerkamer 7,9 m², woonkamer 18,7 m²,  

slaapkamers 1, 2, en 3 ca. 11,8 m², 9,3 m²* en 13,5 m²*, badkamer 4,3 m² 

en technische ruimte 4,1 m²

• Woonoppervlakte ca. 110 m²

• 1 overdekte privé-parkeerplaats

• Individuele berging ca. 5 m² 

• Voortuin ca. 15 of 16 m² en daktuin ca. 20, 24 of 28 m² 

• Vrijwel geen energiekosten

WONINGEN 4 T/M 7 EN 11 T/M 14

Mintgroen
M

intgroen
Begane grond

N.B. * is beschikbaar vloeroppervlak tot aan knieschot 

4567

11

12

13

14

Schaal 1 : 75
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Tweede verdiepingEerste verdieping
Schaal 1 : 75 Schaal 1 : 75
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GELIJKVLOERS WONEN IN HET GROEN 
In Goud & Groen zijn alle gelijkvloerse begane grond appartementen voorzien van een 

royale tuin met een mooie haag. Voor de appartementen op de verdieping is zoveel 

mogelijk gezorgd dat deze of uitkijken op het groen of een buitenruimte hebben met 

uitzicht op groen.

• Driekamerappartement met open keuken en lichte woonkamer

• Inclusief keuken 

• Badkamer met separaat toilet, sanitair van Villeroy en Boch 

• Gasloos

• Woonkeuken ca. 26,3 m², slaapkamer 1 ca. 13,3 m², slaapkamer 2 ca. 5,6 m², 

badkamer 5,6 m², berging 4,6 m²

• Woonoppervlakte begane grond en eerste verdieping 62 m², tweede verdieping 57 m²

• 1 overdekte privé-parkeerplaats

• 2 plaatsen in de collectieve fietsenberging 

• Tuin ca. 54 m² of balkon 5 m²

• Vrijwel geen energiekosten 

APPARTEMENTEN 8 T/M 10 EN 15 T/M 17

Lentegroen Begane grond - huisnummer 8 & 15

L
entegroen

Optioneel: 2 kamerappartement

Schaal 1 : 75

8,9,10

15,16,17
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Tweede verdieping - huisnummer 10 & 17Eerste verdieping - huisnummer 9 & 16

Optioneel: 2 kamerappartement

Schaal 1 : 75 Schaal 1 : 75
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WONEN IN OPTIMAFORMA
Vanuit de woonkamer op de eerste verdieping kijk je uit op het Koningpark en 

aansluitend de riante leefkeuken gecombineerd met de daktuin op het zuiden. Ideaal 

voor een gezellige avond barbecueën. Groot gezin? Geen probleem, standaard 4 

slaapkamers gecombineerd met een ruime badkamer. Maar ook hier is thuiswerken in 

alle rust geen probleem met de extra kamer grenzend aan de voortuin.

• Eengezinswoning met open keuken en lichte woonkamer op eerste verdieping 

met aangrenzende daktuin

• Inclusief keuken 

• Badkamer met separaat toilet, sanitair van Villeroy en Boch 

• Gasloos

• Woonkamer en leefkeuken ca. 38m2, slaapkamer 1 10,7 m², slaapkamer 2 6,5 m², 

slaapkamer 3 en 4 9,3 m2*, badkamer 4,7 m² en technische ruimte 4,1 m²

• Woonoppervlakte ca. 110 m²

• 1 overdekte privé-parkeerplaats

• Individuele berging ca. 5 m² 

• Voortuin ca. 16 m² en daktuin ca. 28 m² 

• Vrijwel geen energiekosten

WONINGEN 18 T/M 21

Limegroen Begane grond

L
imegroen

N.B. * is beschikbaar vloeroppervlak tot aan knieschot 

Schaal 1 : 7518 19 20 21
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Schaal 1 : 75 Schaal 1 : 75
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Kleur en materiaalgebruik
Metselwerk

Materiaal  baksteen

Kleur   warm geel (volgens monster)

 

Voegen

Materiaal  doorstrijkmortel

Kleur  grijs

Raamdorpels

Materiaal  holonite

Kleur  antraciet

Kozijnen

Materiaal  hardhout

Kleur   lichtgrijs kozijn, donkergrijs draaiend deel

Voordeur

Materiaal  multiplex met toplaag

Kleur   lichtgrijs kozijn, deur verkeersgrijs

Invulling geveldelen

Materiaal  keralit

Kleur  donkergrijs

Dakterrassen of balkon

Materiaal  hekwerk

Kleur  donkergrijs

Dakbedekking

Materiaal   pannen, daar waar geen zonnepaneel ligt

Kleur  matgrijs

Hal en entree woning

Vloer  dekvloer

Wanden  behangklaar

Plafond  spuitwerk

Toilet

Vloer  tegels 300x300 mm

Wanden   tegels 250x400 mm tot 1250+,  

spuitwerk boven wandtegels

Plafond  spuitwerk

Diverse  vrijhangend wandcloset

Woon- en slaapkamers

Vloer  dekvloer

Wanden  behangklaar

Plafond  spuitwerk

Keuken

Vloer  dekvloer

Wanden  behangklaar

Plafond  spuitwerk

Diverse   complete keukeninrichting + apparatuur

Badkamer

Vloer  tegels 300x300 mm

Wanden   tegels 250x400 mm tot plafond

Plafond  spuitwerk

Diverse   vrijhangend wandcloset, wastafel, 

douchehoek + thermostatische kraan

Zolder 

Vloer  dekvloer

Wanden  behangklaar

Plafond  wit

Berging en technische ruimte

Vloer  dekvloer

Wanden  behangklaar

Plafond  spuitwerk

Diverse  installaties + aansluitingen

Fietsenberging en individuele berging

Vloer  dekvloer

Wanden  kalkzandsteen schoon werk

Staat van afwerking
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1 Nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen voldoen aan de huidig eisen van het 

bouwbesluit. 

2 Energiezuinig

Deze nieuwbouwwoningen zijn gasloos! En voorzien van PV-

panelen waardoor het All-electric woningen zijn en afhankelijk 

van het persoonlijke leefpatroon vrijwel geen energiekosten 

heeft. 

3 Minder kosten

Je hebt geen extra kosten aan overdrachts- en notariskosten, 

die zitten in de VON-prijs. Tevens zul je ook geen makelaars- en 

taxatiekosten hebben.  

 

4 Zekerheid

De woning wordt gebouwd onder de Woningborg-garantie. Zo heb 

je de zekerheid dat jouw nieuwe woning wordt opgeleverd en de 

eerste jaren niet voor vervelend verrassingen komt te staan. 

5 Interieur volledig naar uw wens

Door tijdig jouw wensen kenbaar te maken bij de aannemer, 

kun je zelf kiezen hoe jouw keuken, sanitair en tegelwerk wordt. 

Bovendien kun je de volledige inrichting van vloeren en wanden 

naar eigen smaak samenstellen. 

6 Veiligheid

Het hang- en sluitwerk van deuren en kozijnen voldoet aan de 

laatste richtlijnen. Met de aanwezigheid van rookmelders in de 

woning zorgt dit voor een extra veilig gevoel. 

7 Vloerverwarming

Alle woningen zijn op alle verdiepingen voorzien van 

vloerverwarming! Dit levert comfort op qua indelingsvrijheid en 

de vloer voelt behaaglijk aan. 

8 Overdekt parkeren

Alle 24 parkeerplaatsen zijn volledig overdekt wat de levensduur 

van jouw auto ten goede komt.

Voordelen van een   
nieuwbouwwoning



Verkoop & informatie 
Verkoop

De Koning makelaars 

info@dekoningnieuwbouw.nl

www.dekoningnieuwbouw.nl

Tel 0348 - 488 005

Ontwikkeling en bouw

Bouwbedrijf Radix & Veerman B.V.

info@radixveerman.nl 

www.radixveerman.nl 

Tel 0348 - 412 204

Voor meer informatie: www.goudengroen.nl

De Koning makelaars
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