ALGEMENE INFORMATIE

FASE 4
Westergouwe-II is de jongste wijk van Westergouwe met in totaal
zo’n 450 woningen. Allemaal 100% gasloos: De ‘cherry on top’
van het toch al duurzame Westergouwe. Gouwse Tuinen is de
naam van 161 woningen die deel uitmaken van Westergouwe
II. Deze woningen worden ontwikkeld en gebouwd door VOF
Westergouwe. Volgens de laatste inzichten en de modernste
technieken. De grootte, ligging en verschijningsvorm verschillen.
Er is veel te kiezen dus. Een prachtig gelegen vrijstaande villa
aan het park? Of liever een riante twee-onder-een-kapwoning
aan het water. Of een van de, opvallend royale, rijwoningen met
een oppervlakte van maar liefst 129 m2?

FASE 3

FASE 1
FASE 2

Hier wil ik wonen
Tussen de uitgestrekte weides, de vele slootjes en het stroomgebied van de Gouwe groeit Westergouwe gestaag uit tot een
wijk voor maximaal 4000 woningen. Gevarieerde woningen.
Omdat geen mens hetzelfde is. Maar allemaal duurzaam en
klaar voor de toekomst. Uw toekomst?

Het is nu misschien nog wat nieuw. Maar straks woont iedereen gasloos.
Daarmee voorkomen we nogal wat CO2 uitstoot. En warmt de aarde minder
snel op. Eveneens raakt de voorraad aardgas langzaam maar zeker uitgeput.
Met een gasloze woning bent u dus alvast klaar voor de toekomst.

Dicht bij de stad

Wonen zonder gas betekent dat u straks elektrisch kookt in plaats van op een
gasfornuis. Het betekent ook dat u bij het inrichten geen rekening hoeft te
houden met radiatoren. De verwarming gaat immers via de vloer. Net als de
koeling. Want met de gasloze bodemwarmtepomp gaat dat net zo eenvoudig
en is het, ongeacht de buitentemperatuur, altijd aangenaam in huis. Tevens
beschikken gasloze huizen over energielabel A. Dat staat niet alleen voor
comfortabel wonen maar ook voor minder energiekosten.

Westergouwe heeft een eigen gezondheidscentrum met
uiteenlopende services. Daarnaast is er een school, kinderopvang
en vanaf najaar 2018 ook een supermarkt (Albert Heijn).
En er komen steeds meer voorzieningen bij. Maar als u wilt, bent
u binnen tien fietsminuten in het historische centrum van Gouda.
En via de A20 bent u met zo’n twintig minuten in Rotterdam.

Nog dichter bij de natuur
Thuiskomen in een GroenBlauwe Zone van maar liefst 45 ha.
Dichter bij de natuur kan niet. Rust om te ontspannen, ruimte om
te recreëren. Buitenspelen gaat vanzelf. Net als wandelen, fietsen
of skeeleren. Dat klinkt aantrekkelijk, toch?

PROVINCIALEWEG 10
2809 RA GOUDA
0182 527 683
INFO@WESTERGOUWE.NL

Comfortabel

Zowel binnen
als buiten genieten

Lage energierekening
Dankzij de alsmaar stijgende gasprijzen en de steeds duurdere energiebelasting op gas valt uw energierekening aanmerkelijk lager uit. Dat is alvast
zeker. Daarenboven is uw huis straks optimaal geïsoleerd, met onder andere
triple glas. Bij de woningen van Gouwse Tuinen is de volledige installatie van
de bodemwarmtepomp bij de koopprijs inbegrepen. Dus geheel in eigendom
zonder maandelijkse kosten!

Ja, ik wil ook een
duurzame tuin
Als u in een duurzame wijk gaat wonen, wilt u ook dat uw tuin bijdraagt aan een
beter klimaat. Toch? Door zuinig om te gaan met bronnen die uitgeput kunnen
raken. Door rekening te houden met droge periodes maar ook met wateroverlast.
Zo kunt u door hemelwater op te vangen veel water besparen. En met minder
tegels beperkt u de waterlast na stortbuien.

Kijk voor het huidige aanbod van
VOF Westergouwe op woneninwestergouwe.nl
of proef de sfeer op locatie en bezoek het
informatiecentrum van Westergouwe.

Ontdek de
natuur in de
GroenBlauwe zone

Groente of fruit uit eigen tuin smaakt extra lekker. Daarnaast levert een ‘eetbare
tuin’ een fantastische biodiversiteit op. Meer vogels dus en meer egeltjes. Liever
ﬂadderende vlinders? Of voorkomen dat bijen uitsterven? Verdiep u eens in de
mogelijkheden, want ook uw tuin maakt een verschil. Meer weten? We werken
samen met de tuinspecialisten van Gardini. Zij kennen het gebied, de ambitie
van het project en kunnen de tuin naar uw wens voor u inrichten. Informeer ook
naar de mogelijkheden om de kosten van de tuinaanleg mee te financieren in de
hypotheek. Kijk op Gardini.nl/westergouwe.

De komende jaren ontwikkelt VOF Westergouwe, bestaande uit
Heijmans en VolkerWessels Vastgoed, zo’n 2000 woningen in
Westergouwe. Het aanbod is heel divers, in zowel woningtypen als
prijsklassen. Grote kans dus dat de woning waar u naar op zoek
bent ertussen zit.
Kijk voor het huidige aanbod van VOF Westergouwe op
woneninwestergouwe.nl. Zit uw droomhuis er niet bij? Neem dan
contact met ons op, want u kunt invloed hebben op de uitvoering
van de toekomstige bouwplannen. Wij denken graag met u
mee om de ontwerpen in een vroeg stadium op uw persoonlijke
woonwensen af te stemmen!
Ga voor meer informatie naar de website woneninwestergouwe.nl.

WONENINWESTERGOUWE.NL

Aandacht voor uw tuin
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8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
AAN HET WATER
Acht bijzondere woningen aan het water met
woonoppervlaktes die variëren van maar liefst
145 tot ca. 169 m².
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Opstelplaats containers

43 EENGEZINSWONINGEN
Een mix van buitengewone rijwoningen met
woonoppervlaktes die variëren tussen de 129
tot ca. 182 m².
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4 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
AAN HET PARK
Vier speciale twee-onder-een-kapwoningen
aan het park met woonoppervlaktes die
variëren tussen de 156 en 162 m².
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Ondergrondse restafval container

1 EXCLUSIEVE VRIJSTAANDE WONING
AAN HET PARK
Een exclusieve vrijstaande villa met maar
liefst 184 m² woonoppervlakte.
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Disclaimer
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten en artist
impressions zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Zij geven een impressie
weer. De plattegronden hebben uitsluitend tot doel u een indruk te geven
van de indeling en (optie) mogelijkheden. Deze uitgave maakt geen onderdeel uit
van de contractstukken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwikkelaars is het niet toegestaan
de inhoud van deze uitgave geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige
andere wijze openbaar te maken. VOF Westergouwe is een samenwerking tussen
VolkerWessels Vastgoed B.V. en Heijmans B.V. September 2018.
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Ideale ligging

NS STATION GOUDA
REEUWIJKSE PLASSEN

Aan de rand van de Zuidplaspolder vol vogels, sloten en
koeien. Tussen Gouda en Rotterdam. Tussen historie en
toekomst. Waar stad en land samenkomt. Auto. Trein.
Fiets. Mondain restaurant of polderpicknick? Alles kan.
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Dichtbij…
Supermarkt (aan de Burg. van Dijkesingel)
Albert Heijn
Kindcentrum de Ontdekkingsreizigers
Basisschool en kinderdagverblijf
(Burg. van Dijkesingel 51)
Gezondheidscentrum (aan Terschellinglaan)
• apotheek (binnenkort) • kinderfysiotherapie

Bushalte 2 en 6 (Station Gouda)

• diëtisten • drogist (binnenkort) • fysiotherapie

NS Station (Gouda +/- 10 minuten)

Snelwegen A20 (naar Rotterdam)
en A12 (naar Utrecht/Den Haag)

S

Zes unieke twee-onder-een-kapwoningen
met woonoppervlaktes die variëren van
Gras148 tot 169 m2.
N
Hoofdontsluitingsweg
Heesters
Rijweg
1 EXCLUSIEVE VRIJSTAANDE WONING
Parkeren
Natuurspeelplek
Een exclusieve vrijstaande villa aan het water
Fietspad
met een woonoppervlakte van 166 m2.
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containers
Lichtmast 4m met paaltopper
Opstelplaats containersrestafval container
Ondergrondse
Ondergrondse restafval container
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DISCLAIMER
Deze tekening geeft een impressie van de inrichting openbare ruimte in Westergouwe-II en is niet bruikbaar voor maatvoerende doeleinden. In de uitwerking van de uitvoering vinden wijzigingen plaats die
kunnen leiden tot aanpassing op detail. Aan deze tekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. U dient hier rekening mee te houden bij elk gebruik. Deze tekening zal infrequent worden geactualiseerd, u bent zelf verantwoordelijk te toetsen of u de meest recente tekening in gebruik heeft. Voor begrenzing van uitgeefbaar gebied (Bouwvelden) dient altijd het vigerend Matenplan te worden gehanteerd.

Reeuwijkse plassen
(+/- 20 minuten met de auto & +/- 30 fietsminuten)
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Postadres: Postbus 13042 3004 HA Rotterdam
Bezoekadres: Van Nelleweg 3042 3044 BC Rotterdam
Telefoon: 010 433 00 99
Fax: 010 404 56 69
E-mail: kuiper@kuiper.nl
Internet: www.kuiper.nl
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16 EENGEZINSWONINGEN
Zestien fraaie rijwoningen met woonoppervlaktes die variëren van 118 tot 143 m2.
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Gemeente Gouda
Westergouwe II

R
g geeft een impressie van de inrichting openbare ruimte in Westergouwe-II en is niet bruikbaar voor maatvoerende doeleinden. In de uitwerking van de uitvoering vinden wijzigingen plaats die
n tot aanpassing op detail. Aan deze tekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. U dient hier rekening mee te houden bij elk gebruik. Deze tekening zal infrequent worden geactualizelf verantwoordelijk te toetsen of u de meest recente tekening in gebruik heeft. Voor begrenzing van uitgeefbaar gebied (Bouwvelden) dient altijd het vigerend Matenplan te worden gehanteerd.
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A20
A12

• bloedafname • huisarts • verloskundigenpraktijk

FASE 1

• logopedie • oefentherapie • sociaal team

FASE 2
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• tandartspraktijk • vierstroom

GroenBlauwe zone

• podotherapie
Voetbalvereniging de Donk
GroenBlauwe zone

