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Hoge Duin is een nieuw woongebouw 

met 146 luxe, hoogwaardig afgewerkte 

huurappartementen in de vrije sector, 

op een gewilde locatie in een prachtige  

Haagse buurt.

Voormalig Shellkantoor

Het voormalige kantoor van Shell en 
later ABB Lummus is door prijswinnend 
architectenbureau cepezed getransformeerd 
in een luxueus en duurzaam wooncomplex. 
Park Hoog Oostduin, zoals het complex 
nu heet, bestaat uit Hoge Duin met 
zestien en Lage Duin met acht etages. De 
huurappartementen bevinden zich op de 
onderste tien etages van Hoge Duin, de 

rest van Park Hoog Oostduin bestaat uit 
koopappartementen. Op de begane grond 
van Hoge Duin bevinden zich short stay-
appartementen.

Landgoed Oostduin en Arendsdorp

Park Hoog Oostduin is gelegen aan de rand 
van Landgoed Oostduin en Arendsdorp, 
midden in de groene wijk Benoordenhout. 
Bijzonder goed bereikbaar met auto en 
openbaar vervoer en op loopafstand van de 
historische Haagse binnenstad.

Ruim en licht

De appartementen zijn ruim, licht en 
worden opgeleverd met een kwalitatief 

hoogwaardig afwerkingsniveau inclusief 
bijpassende keuken, badkamer en sanitair. 
Ieder appartement heeft een royale 
buitenruimte waar u uit de wind van de 
seizoenen kunt genieten.

Uitzicht

En dan het uitzicht: u kijkt door gevelbrede 
puien uit op de Haagse skyline of in de 
Noordzeerichting. De gebouwen en 
’s avonds de lichtjes, of het wolkenspel en de 
ondergaande zon. Ziet u het al voor zich?

PARK HOOG OOSTDUIN

LIVING IN THE PARK, 
ENJOYING THE CITY
Hoge Duin is a new high-end residential 

building with 146 luxurious, private-sector 

rental apartments in a popular location in 

one of The Hague’s finest areas.

Former Shell offices

The former Shell offices have been 

transformed into a luxurious, sustainable 

residential complex by award-winning 

architects cepezed. The Park Hoog 

Oostduin development consists of the 

16-storey Hoge Duin building and the 

eight-storey Lage Duin building. 

The rental apartments are situated on 

levels one to 10 of Hoge Duin, while the 

rest of Park Hoog Oostduin consists of 

owner-occupied apartments. The ground 

floor of Hoge Duin houses short-stay 

serviced apartments.

Oostduin-Arendsdorp country estate

Park Hoog Oostduin is situated on 

the edge of the Oostduin-Arendsdorp 

country estate in the heart of the leafy 

Benoordenhout district. It is easily 

accessible by car and public transport and 

within walking distance of The Hague’s 

historic city centre.

Light and spacious

The apartments are light and spacious and will 

be finished to a very high standard, including 

a matching kitchen, bathroom and bathroom 

fittings. Each apartment has a spacious, 

sheltered outdoor area, making it the perfect 

spot to relax no matter what the season.

Breathtaking views

Then there’s the breathtaking views. Glass 

façades run the entire length of your 

apartment, offering views of The Hague’s 

skyline or in the direction of the North 

Sea. The iconic buildings and the city lights 

at night, or the ever-changing cloudscape 

and the setting sun. Can you imagine it?

Park Hoog Oostduin

LIVING IN THE PARK, 
ENJOYING THE CITY

   Impressie Hoge Duin (links) en Lage Duin (rechts) 

 Impression of Hoge Duin (left) and Lage Duin (right)
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146 luxe huurappartementen in Benoordenhout
146 luxury rental apartments in Benoordenhout

Wordt dit uw appar tement?
Kijk op www.parkhoogoostduin.nl

Will this be your new apar tment?
Visit www.parkhoogoostduin.nl

IMPRESSIE APPARTEMENT TYPE 5
IMPRESSION OF APARTMENT TYPE 5

PARK HOOG OOSTDUIN
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Den Haag 

STAD VOOR 
FIJNPROEVERS

Den Haag, met zijn prachtige historische binnenstad waar statige gebouwen en 

moderne architectuur elkaar moeiteloos afwisselen. Met zijn intieme straatjes 

en koninklijke grandeur.

De Hofstad heeft het grootste 

aaneengesloten winkelgebied van 

Nederland, vol bekende warenhuizen 

en exclusieve boetieks. Flaneer over 

de Grote Marktstraat en door de 

bekende Haagse Passage. Verdwaal 

in de typisch Haagse wijkjes en 

straatjes met elk hun eigen sfeer en 

winkelaanbod: het chique Noordeinde, 

het trendy Hofkwartier en de elegante 

Denneweg.

Pleinen en terrassen

Aan het eind van de middag stromen 
de terrassen op de gezellige pleinen vol. 
Van hippe restaurants en gastronomische 
hoogstandjes tot authentieke 
wereldkeukens en een heus Chinatown. 
Het Plein, de Grote Markt en wederom 
het Hofkwartier zijn drukbezochte en 
gezellige horecalocaties met elk een eigen 
karakter. Ingewijden weten tevens de 
haven, boulevard en de strandpaviljoens 
van Scheveningen of Kijkduin te vinden.

Kunst en cultuur

En dan hebben we het nog niet eens 
over Het meisje met de parel van 
Vermeer dat in het Mauritshuis hangt.  
Of Mondriaans Victory Boogie Woogie 
in het Gemeentemuseum, Escher in het 
Paleis of Panorama Mesdag. Poppodium 
Paard van Troje, de bakermat van rockstad 
Den Haag. De Koninklijke Schouwburg, de 
tientallen bioscoopzalen, theaters, culturele 
festivals en evenementen…

Of het nu gaat om winkelen, gastronomie, 
kunst of cultuur :  Den Haag is een stad 
voor fijnproevers.

THE HAGUE, A CITY FOR 
CONNOISSEURS
With its beautiful historical city centre, 

where grand buildings and modern 

architecture mingle effortlessly, The Hague 

and its intimate streets and royal grandeur 

are most certainly suited to the good life.

The Hague has the largest uninterrupted 

shopping area in the Netherlands, 

featuring premium department stores 

and exclusive boutiques. Stroll along 

Grote Marktstraat and through the 

renowned Passage. Lose yourself in 

the city’s characteristic streets and 

neighbourhoods, each with its own 

unique ambience and outlets. Get chic at 

Noordeinde, be trendy in Hofkwartier 

and experience elegance at Denneweg.

Squares and terraces

Towards the end of the day, people flock 

to the outdoor cafés lining the many 

lively squares in the city. The Hague 

offers trendy restaurants, gourmet dining, 

genuine world cuisine and an authentic 

Chinatown. Plein, Grote Markt and 

Hofkwartier are busy, convivial eating and 

drinking areas with their own distinctive 

appeal. Those with a bit more inside 

knowledge might venture further afield to 

the harbour, the boulevard and the beach 

pavilions at Scheveningen or Kijkduin.

Art and culture

No doubt you will have heard of the Girl 

with a Pearl Earring by Vermeer, which 

proudly adorns the Mauritshuis. What 

about Mondrian’s Victory Boogie Woogie 

in the Gemeentemuseum, Escher’s works 

in the Escher Museum or the Panorama 

Mesdag? Then there is the music venue 

Paard van Troje, the birthplace of rock in 

The Hague, as well as the Royal Theatre 

and dozens of cinemas, theatres, cultural 

festivals and events. 

Whether you’re interested in shopping, 

gastronomy, art or culture, The Hague 

truly is a city for connoisseurs.

“Lekker uitwaaien 
en heerlijk eten”

Annejet Philipse, Scheveningse ondernemer, 

eigenaar van Diner Thuis en Culpepper

“A wonderful day at the beach 

followed by an exquisite dinner” 

Annejet Philipse, entrepreneur in Scheveningen, 

owner of Diner Thuis and Culpepper

“Den Haag 
heeft echt alles op 
5 minuten lopen”

Johan Willem Koen, kleedt al 35 jaar de 
Haagse man, eigenaar van Boston Trader

“The Hague really has everything within a 

five-minute walking distance” 

Johan Willem Koen, owner of Boston Trader, has 

been dressing The Hague’s gents for over 35 years
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A REMARKABLY GREEN 
NEIGHBOURHOOD

Benoordenhout was built between 1925 and 

1935 on old dune belts and between former 

country estates. The many parks, streams 

and dunes in the neighbourhood testify to the 

area’s green history.

Tree-lined avenues

Benoordenhout is remarkably green and 

leafy. The district is known for its stately 

buildings and tree-lined avenues as well 

as its various villas and mansions. Park 

Hoog Oostduin is situated to the north 

of Haagse Bos forest and to the east 

of Scheveningse Bosjes woods, halfway 

between The Hague city centre and 

Scheveningen boulevard.

Shopping

The immediate vicinity offers many 

interesting shopping alternatives to the 

nearby historic city centre. You can walk 

to Van Hoytemastraat, a bustling street 

with 60 specialist shops. You can also 

find a variety of shops, boutiques and 

eateries on Bankastraat and along Frederik 

Hendriklaan (fondly called ‘de Fred’ by 

locals). For your daily shopping, you need 

go no further than Willem Royaardsplein 

or Bankastraat.

Amenities and accessibility

Benoordenhout has numerous schools, 

childcare centres and sports amenities. 

There are several medical facilities nearby, 

including a number of GP practices and 

Bronovo MCH hospital, and there is also 

easy access to the motorways, which will 

take you to Utrecht (A13), Rotterdam 

(A12) and Amsterdam (A4 and A44). The 

Hague Central Station is close by, and a 

bus stop is conveniently located at the 

entrance to Park Hoog Oostduin.

Benoordenhout werd in de periode 

van 1925 tot 1935 gebouwd op oude 

duingrond en tussen voormalige 

landgoederen. De vele parken, slootjes 

en zelfs duinen in de wijk getuigen van 

die groene geschiedenis.

Lommerrijke lanen

Ook vandaag de dag is Benoordenhout 
opvallend groen. De wijk staat daarnaast 
bekend om zijn monumentale uitstraling, 
lommerrijke lanen, villa’s en herenhuizen. 
In Park Hoog Oostduin woont u ten 
noorden van het Haagse Bos en ten 
oosten van de Scheveningse Bosjes: 
halverwege de Haagse binnenstad en 
de boulevard van Scheveningen.

Winkelen

Om te winkelen hoeft u niet naar het 
centrum, dat overigens vlakbij is. Wandel 
bijvoorbeeld naar de gezellige Van 
Hoytemastraat, met zestig speciaalzaken 
een interessant winkelalternatief voor 
de historische binnenstad. Ook in de 
nabijgelegen Bankastraat en op de Frederik 
Hendriklaan (Hagenaars zeggen “de Fred”) 
vindt u een keur aan winkels, boetieks 
en eetgelegenheden. Voor de dagelijkse 
boodschappen kunt u terecht op het Willem 
Royaardsplein of in de Bankastraat.

Voorzieningen en bereikbaarheid

Benoordenhout telt meerdere scholen, 
kinderopvangcentra en sportfaciliteiten. 

Ook zijn er verschillende medische 
voorzieningen zoals huisartsen en het 
nabijgelegen ziekenhuis Bronovo MCH. 
De snelwegen naar Utrecht (A13), 
Rotterdam (A12) en Amsterdam (A4 en 
A44) zijn vlot toegankelijk. Het Centraal 
Station is vlakbij en voor de deur van Park 
Hoog Oostduin is bovendien een bushalte.

Park Hoog Oostduin

EEN OPVALLEND
GROENE WIJK

   De markante kopgevel van Frans kalksteen en de 

stoere dakopbouw (1975).

  The striking French limestone end elevations and 

the bold canopy (1975).
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VIJF MINUTEN
FIETSEN

Five minutes by bike

Dat is misschien wel het allermooiste aan Park Hoog Oostduin: u woont midden 

in het groen én midden in de stad. De winkels, restaurants, cafés, theaters, het is 

allemaal maar vijf minuten fietsen. We lichten vier must visits voor u uit.

It could be the best thing about Park Hoog 

Oostduin: living in the middle of a park in 

the heart of the city. The shops, restaurants, 

cafés and theatres are all just a five-minute 

bike ride away. Below, we highlight four 

must visits for you. 

Boulangerie Michel
U kunt bij ons terecht voor Franse 

producten en belegde broodjes van 
uitstekende kwaliteit, gemaakt op 

traditionele wijze. 
Visit our shop for delicious 

high-quality French products and 
sandwiches, made the traditional way.

www.boulangeriemichel.com
Breitnerlaan 2

Mon: closed

Tue-Sat: 8.00 - 17.00 

Sun: 8.00 - 15.00

Gransjean
Gransjean Wijnen en Delicatessen 

verrast u telkens met nieuwe 
producten die op een aantrekkelijke 

wijze worden gepresenteerd.
Gransjean Wines and Delicatessen 

will keep surprising you with 
attractively presented new products.

www.gransjean.nl
Bankastraat 12

Mon-Fri: 8.00 - 18.00 

Sat: 8.00 - 17.00

Sun: closed

Zee Op Tafel
Al het heerlijks wat de zee te bieden 
heeft, ook om mee te nemen en thuis 
van te genieten!
All the mouth-watering treats the 
sea has to offer, also available for take 
away to enjoy at home!

www.zeeoptafel.nl
Bankastraat 95

Mon: 12.00 - 21.00 

Tue-Sat: 10.00 - 21.00

Sun: closed

Le Quartier
Een ongedwongen plek waar u de hele dag 
terecht kunt voor ontbijt, koffie, lunch en 
diner, met de Franse keuken als basis.
A casual eatery open all day where you can 
enjoy breakfast, coffee, lunch and dinner 
based on French cuisine.

www.le-quartier.nl
Van Hoytemastraat 43

Mon-Sat: 9.00 - 23.00

Sun: 11.00 - 23.00

4 minuten

4 minuten5 minuten

4 minuten
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MAXIMAAL 
GERICHT OP
WONEN IN 
HET PARK

Ronald Schleurholts, directeur van cepezed, over de ideeën achter 
de transformatie van Park Hoog Oostduin.

Wat was het belangrijkste 

aandachtspunt bij de transformatie?

We hebben geprobeerd de bestaande 
kwaliteiten van het gebouw te versterken. 
Denk aan de hoge plafonds, de vrije 
indeelbaarheid en het fantastische uitzicht. 
Tegelijkertijd hebben onze ingrepen en 
de zorgvuldige, hoogwaardige afwerking 
een verfrissend nieuw elan gegeven aan 
het totale complex. Het is een stoer 
gebouwensemble, echt ‘in’ het park 
Oostduin en Arendsdorp.

Kunt u een voorbeeld geven van 

zo’n ingreep?

De meest opvallende is wel de plaatsing 
van een glazen constructie aan de 
stadzijde van Hoge Duin, waardoor drie 

meter aan extra ruimte werd gecreëerd. 
Door deze constructie tegen de gevel te 
plaatsen, hebben we royale buitenruimtes 
gerealiseerd en tevens grote serres 
aan het gebouw kunnen hangen. Dat 
is echt een unieke kwaliteit bij zo’n 
appartementencomplex.

Wat hebben jullie met de 

technische ruimtes gedaan?

De koppen van Hoge Duin bevatten 
oorspronkelijk vluchttrappen. Door 
deze naar binnen te verplaatsen, zijn er 
bijzondere hoekwoningen met twee- 
of driezijdig uitzicht ontstaan. En de 
dakopbouw die de technische installaties 
bevatte, huisvest nu verschillende 
luxe penthouses.

Hoe is de karakteristieke aard van het 

oorspronkelijke ontwerp behouden?

De kenmerkende verticale kopgevels van 
Frans zandsteen zijn er nog, net als de 
stoere luifel op het dak die vanaf strand 
en binnenstad het gebouw zo herkenbaar 
maakt. Zelfs de sculpturale betonnen 
entreeluifel heeft zijn plek behouden 
en – dat vonden we heel belangrijk – het 
keramische kunstwerk van Karel Appel is 
op een markante plek herplaatst.

MAXIMUM FOCUS ON 
HIGH-QUALITY LIVING
IN THE PARK
Ronald Schleurholts, director of cepezed 

architects, talks about the ideas behind the 

transformation of Park Hoog Oostduin

What was the primary focus during 

the transformation?

We’ve tried to emphasise the building’s 

original qualities, things like the high 

ceilings, the internal flexibility and the 

incredible views. At the same time, our 

design interventions and the careful, high-

quality finishing have brought a refreshing 

new energy to the complex as a whole. It’s 

a powerful ensemble that’s truly situated 

‘in’ Oostduin-Arendsdorp park.

Can you give an example of one of  

your design interventions?

The most striking one is the addition of a 

glass construction on the city side of Hoge 

Duin, creating three metres of extra space. 

By placing this construction against the 

façade, generous outdoor spaces have been 

realised, and we’ve been able to add spacious 

conservatories too. It really is a unique 

feature in an apartment complex like this.

What have you done with the 

technical spaces?

The short ends of Hoge Duin originally 

incorporated escape staircases. By 

relocating these to the inside, we were 

able to construct exceptional corner 

apartments offering two- or three-sided 

views. Also, the roof structure originally 

housed the building’s technical systems but 

is now home to luxury penthouses.

How has the characteristic nature of 

the original design been preserved?

The characteristic end elevations of French 

limestone have been retained, as has the 

bold canopy on the roof that makes the 

building so identifiable, even from the city 

and the beach. The sculptured concrete 

entry canopy is still in place too. In addition 

– something we considered to be very 

important – a ceramic piece, which Dutch 

painter and sculptor Karel Appel created 

for the original building, has been given 

pride of place in a prominent location.

“Een stoer gebouwensemble,
 echt ‘in’ het park Oostduin 

en Arendsdorp”

“A powerful ensemble, truly situated ‘in’ 

Oostduin-Arendsdorp park” 
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Historisch park

EIGENTIJDS
ENTREEGEBIED
Landschapsarchitecten karres+brands vertellen over hun ontwerp voor het 

voorplein en de tuin van Park Hoog Oostduin.

Wat was jullie inspiratie bij het ontwerp 

van het voorplein?

Oostduin en Arendsdorp zijn van oorsprong 
privélandgoederen en werden later als park 
opengesteld. Benoordenhout ligt op een 
oude strandwal waar in de zeventiende en 
achttiende eeuw vele landgoederen zijn 
gesticht, omzoomd door grote bospercelen. 
Daar heeft de wijk haar groene karakter 
aan te danken en deze historie vormde een 
belangrijke inspiratiebron voor ons ontwerp.

Toch oogt het ontwerp niet als een 

siertuin uit de zeventiende eeuw.

We hebben bewust niet gekozen voor 
een historiserend ontwerp in de stijl van 
de oude landgoederen, maar voor een 
herinterpretatie die recht doet aan het 
rijke verleden. Zo streeft het ontwerp naar 
herstel van de landschappelijke kaders en 
zoekt het aansluiting op bestaande paden en 
zichtlijnen.

Kunnen jullie daar een voorbeeld 

van geven?

De paden in de voortuin sluiten 
bijvoorbeeld naadloos aan op de historische 
padenstructuur in het park. Ook hebben 
we veel aandacht besteed aan de overgang 
tussen openbaar en privé, zodat de 
voortuin gebruikt kan worden als openbaar 
verlengstuk van het park. Zonder de 
bewoners te storen, uiteraard.

What was your inspiration for the 

design of the forecourt?

The Oostduin and Arendsdorp country 

estates were originally private but later 

became parks. Benoordenhout is built 

on a former beach ridge. In the 17th and 

18th centuries, many country estates were 

founded on this beach ridge, surrounded by 

large areas of woodland. This is what lends 

the district its green character. The history 

of the area was therefore an important 

source of inspiration for our design.

Yet, the design doesn’t come across as a 

17th-century ornamental garden.

We deliberately choose not to simply 

reproduce the country estate style. Instead, 

we opted for a reinterpretation that does 

justice to the locality’s rich past. The area’s 

core characteristics were central to the 

design plans. The design aims to restore 

landscaping frameworks and connect with 

existing paths and sightlines.

Can you give an example of this?

The paths in the front garden tie in 

seamlessly with the historic path structure 

in the park. A lot of attention has also been 

afforded to creating a smooth transition 

between public and private spaces, which 

means that the forecourt can actually be 

enjoyed as a public extension to the park, 

without disturbing the residents, of course.

HISTORIC PARK, CONTEMPORARY ENTRANCE AREA
Landscape architects karres+brands talk about their design for the forecourt and garden at Park Hoog Oostduin
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PARK HOOG OOSTDUIN

IMPRESSIE APPARTEMENT TYPE 26
IMPRESSION OF APARTMENT TYPE 26

146 luxe huurappartementen in Benoordenhout
146 luxury rental apartments in Benoordenhout

Wordt dit uw appar tement?
Kijk op www.parkhoogoostduin.nl

Will this be your new apar tment?
Visit www.parkhoogoostduin.nl
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Welkom
 thuis

Architectuur is beleving. Een beleving 
die al begint op het moment dat u 
Park Hoog Oostduin nadert. Ziet u hoe 
vanzelfsprekend de woongebouwen en 
het groen in elkaar grijpen?

Spannend contrast

De moderne architectuur contrasteert 
op spannende wijze met de boomrijke 
omgeving, maar met behoud van de 
rustige en natuurlijke uitstraling van het 
gebied. Een afgewogen ontwerp, met een 
feilloos oog voor detail en verhoudingen.

Zee- of stadzijde?

Als u het voorplein betreedt, ziet u links 
Hoge Duin. Zestien verdiepingen hoog, 
met één zijde gericht op de kust en de 

andere op de binnenstad. Daar, 
ergens op verdiepingen één tot en 
met tien, bevindt zich uw toekomstige 
appartement. Wordt het de zee- of 
de stadzijde? De ondergaande zon of 
de fonkelende lichtjes van de Haagse 
skyline? 

U bent thuis

Rechts van Hoge Duin ziet u de acht 
verdiepingen van Lage Duin. Tussen 
beide gebouwen lonken de bomen van 
Landgoed Oostduin en Arendsdorp. 
Het voorplein ligt twee meter boven 
straatniveau en biedt ruimte aan een 
ondergrondse parkeergarage van twee 
verdiepingen. U slaat af en rijdt de 
parkeergarage in. Welkom thuis.

WELCOME HOME
Architecture is an experience and begins the 

moment you approach Park Hoog Oostduin. 

See how naturally the residential buildings 

and the bordering countryside embrace 

each other.

Striking contrast

The modern architecture of Park Hoog 

Oostduin offers an exciting contrast to 

the leafy surroundings but still manages 

to blend harmoniously with the tranquil 

atmosphere of the area. A balanced 

design, the development possesses an 

unerring eye for detail and proportions.

Sea side or city side?

As you enter the forecourt, you’ll see 

Hoge Duin to the left: an impressive 

16 storeys high, with one side facing 

the sea and the other oriented towards 

the city centre. And here, somewhere 

between levels one and 10, is your future 

apartment. Will it be sea side or city 

side? Will you opt for the sun setting 

into the sea or the twinkling lights of 

The Hague’s skyline?

Welcome, you’ve arrived home

To the right of Hoge Duin, there is 

the eight-storey Lage Duin building. In 

between the two buildings, you can catch 

a glimpse of the trees on the Oostduin-

Arendsdorp country estate. The 

forecourt is situated two metres above 

street level and houses an underground 

two-storey car park. Turn off and drive 

into the car park. Welcome home.

   Terras zeezicht

 Sea view terrace

~  Artist impression Hoge Duin en Lage Duin 

 Artist impression of Hoge Duin and Lage Duin
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OPTIMUM FOCUS ON 
DAYLIGHT AND VIEWS
From the car park to the windows running 

the entire length of the apartment and the 

sheltered terraces, Park Hoog Oostduin offers 

a first-class, all-inclusive living environment.

First, you walk under the distinctive, 

sculptured concrete entry canopy 

designed by H.E. Oud, the architect of 

the original office building. Then, you enter 

the high-ceilinged lobby, a characteristic, 

spaciously laid-out area finished with 

quality materials.

Remarkably light and spacious

One of four lifts will take you to your 

floor. Once on your floor, you walk along 

a corridor which appears remarkably 

light and spacious, thanks to an ingenious 

design feature by the architect: a spacious, 

double-height corridor zone with half the 

ceiling cut out longitudinally, resulting in a 

somewhat narrow but open gallery. 

Un-Dutch layout

What immediately strikes you on entering 

the apartment is the orientation. Classical 

Dutch homes comprise an elongated, 

narrow space with glass at the two short 

ends, whereas the apartments at Park 

Hoog Oostduin are turned one quarter. 

The result is an un-Dutch layout, with 

optimum focus on natural light and the 

excellent views courtesy of the glass façade 

that runs along the entire length of the 

apartment.

Ontworpen met oog voor het totale woongenot, van de garage tot 

de gevelbrede raampartijen en de beschutte terrassen.

Eerst loopt u onder de kenmerkende 

betonnen entreeluifel door, die nog 

werd ontworpen door H.E. Oud, de 

architect van het oorspronkelijke 

kantoorgebouw. Vervolgens betreedt 

u de hoge ontvangsthal, ruim van opzet, 

representatief en afgewerkt 

met hoogwaardige materialen.

Opvallend licht en ruimtelijk
Een van de vier liften brengt u naar uw 
verdieping. Daar aangekomen loopt u een 
gang in die opvallend licht en ruimtelijk oogt 
door een slimme ingreep van de architect. 
Het plafond is namelijk in de lengterichting 
voor de helft uitgezaagd. Hierdoor is op de 
bovenliggende verdieping een wat smallere, 
maar open galerij ontstaan: een ruimtelijke, 
dubbelhoge gangzone.

On-Nederlandse lay-out
Wat meteen opvalt als u de woning 
betreedt is de oriëntatie. Waar de 
klassieke Hollandse woning een diepe 
pijpenla is met glas op de koppen, zijn bij 
Park Hoog Oostduin de woningen een 
kwartslag gedraaid. Het resultaat is een  
on-Nederlandse lay-out, maximaal gericht 
op daglicht en uitzicht dankzij de glasgevel 
over de gehele lengte van de woning. 

LUCHT, LICHT
EN UITZICHT

~~ Artist impression appartement   

 Artist impression apartment

~  Glazen constructie stadzijde  

 Glass construction city side

~ Terras stadzicht

 City view terrace

~  Entree Hoge Duin 

 Entrance Hoge Duin
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PARK HOOG OOSTDUIN

IMPRESSIE APPARTEMENT TYPE 5
IMPRESSION OF APARTMENT TYPE 5

146 luxe huurappartementen in Benoordenhout
146 luxury rental apartments in Benoordenhout

Wordt dit uw appar tement?
Kijk op www.parkhoogoostduin.nl

Will this be your new apar tment?
Visit www.parkhoogoostduin.nl
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De huurappartementen van Park Hoog 

Oostduin bevinden zich op de onderste 

tien etages van Hoge Duin. 

U kunt kiezen uit de volgende woningtypes:
•  2 tweekamerappartementen  

van gemiddeld 70 m2

•  116 driekamerappartementen  
van gemiddeld 90 m2

•  28 vierkamerappartementen  
van gemiddeld 110 m2

Riante buitenruimte

Iedere woning heeft een royale buitenruimte 
van gemiddeld 14 m2, gelegen in de luwte 
zodat u heerlijk van het uitzicht kunt 
genieten. Bij vier vierkamerappartementen 
bedraagt de buitenruimte zelfs 29 m2.

Vloer optioneel

De appartementen worden opgeleverd 
zonder vloer. Tegen huurverhoging kan uw 
appartment met vloer worden geleverd.

Vloerverwarming

Voor de verwarming van de appartementen 
wordt gebruikgemaakt van een warmte-
koudeopslagsysteem van Essent in 
combinatie met vloerverwarming. Deze 
zorgt niet alleen voor een aangenaam 
binnenklimaat, maar laat ook de gevelbrede 
raampartijen en muren vrij van ontsierende 
radiatoren. In de badkamer heeft u daarnaast 
een designradiator.

HOGE DUIN

146 LUXURIOUS APARTMENTS
The rental apartments at Park Hoog Oostduin 

are located on floors one to 10 of Hoge Duin.

You can choose between the 

following residences:

•  2 two-room apartments with an 

average floor area of 70m2 

•  116 three-room apartments with an 

average floor area of 90m2

•  28 four-room apartments with an 

average floor area of 110m2

Spacious outdoor area

Each apartment has a spacious, sheltered 

outdoor area of around 14m2, allowing 

you to relax outside and enjoy the view. 

Four of the four-room apartments have an 

extra-large outdoor area of 29m2.

Optional floor covering

The apartments are delivered without

a floor covering. You can opt for an

apartment with a floor covering for an

extra fee. 

Underfloor heating

The apartments are heated through a 

thermal storage system provided by Essent 

in combination with underfloor heating. 

This creates not only a pleasant interior 

climate but also leaves the windows and 

walls free of unsightly radiators. There is 

a design radiator in the bathroom.

146 luxe huurappartementen

HOGE DUIN

Badkamer en sanitair

•  Vrijhangend toilet en hoekfonteintje van Sphinx
•  Douche met glijstangcombinatie en  

handdouche van Grohe
•  Sphinx-ligbad met rainshower/handdouche en 

mengkraan van Grohe
•  Enkele of dubbele Sphinx-wastafel met een of 

twee kranen van Grohe
•     Wand- en vloertegelwerk van MOSA 

Afwerking

•  Hang- en sluitwerk conform  
Politiekeurmerk Veilig Wonen

• Hoogrendementsglas HR++
•  Energielabel A, EPC norm 0,4:  

BREEAM “Very good”
• Wanden sausklaar opgeleverd
•  Plafonds: spuitpleister Brander Crystal, wit
•  Gladde witte afwerking kolommen
•  Rookmelders (optische en akoestische notificatie)
• Videofooninstallatie met kleurenscherm

Berg- en parkeerruimte

In de parkeergarage:
• Algemene fietsenberging
• Eigen berging
• Parkeerplaats (een per appartement)

Bathroom and bathroom fittings

•  Wall-mounted toilet and corner sink by Sphinx
•  Shower with sliding bar combination and  

hand shower by Grohe
•  Sphinx bath with rain shower/hand shower  

and mixer tap by Grohe
•  Single or double Sphinx sink with  

one or two Grohe taps
•  MOSA wall and floor tiling

Level of finishing

•  Builders hardware that meets  
the Police Quality Mark for safe homes

• High efficiency glass HR++
•  Energy label A, EPC standard 0.4:  

BREEAM ‘Very good’
• Plastered walls, paint-ready
• Ceilings: Brander Crystal spray plaster, white
• Columns in smooth white finish
• Smoke sensors (visual and acoustic alarm)
• Videophone system with colour display

Storage and parking space

In the underground car park:
• Shared bicycle parking area
• Private box room
• Parking space (one per apartment)

Artist impressions van de appartementen

Artist impressions of the apartments
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Voorbeeld plattegronden

STADZIJDE
Example floor plans city side
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zeezicht  sea view

stadszicht  city view
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zeezicht  sea view

stadszicht  city view

OOSTDUINPLEIN 44
TYPE 21

OOSTDUINPLEIN 79
TYPE 16

Verdieping Floor 02

Gebruiksoppervlak Surface area 92 m2

Buitenruimte Outdoor area  14 m2

Opslagruimte Storage space 6 m2

 
Prijs Price € 1.310,- p/m

Servicekosten Service costs  € 100,- p/m

Verdieping Floor 04

Gebruiksoppervlak Surface area 77 m2

Buitenruimte Outdoor area  15 m2

Opslagruimte Storage space 6 m2

 
Prijs Price € 1.130,- p/m

Servicekosten Service costs  € 100,- p/m

Bekijk alle appartementen

www.parkhoogoostduin.nl

View all apartments

www.parkhoogoostduin.nl
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Voorbeeld plattegronden

ZEEZIJDE
Example floor plans sea side

OOSTDUINPLEIN 72
TYPE 3

Verdieping Floor 04

Gebruiksoppervlak Surface area 70 m2

Buitenruimte Outdoor area  14 m2

Opslagruimte Storage space 6 m2

 
Prijs Price € 1.060,- p/m

Servicekosten Service costs  € 100,- p/m

N

Z
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W

zeezicht  sea view

stadszicht  city view

OOSTDUINPLEIN 161
TYPE 20

Verdieping Floor 10

Gebruiksoppervlak Surface area 99 m2

Buitenruimte Outdoor area  15 m2

Opslagruimte Storage space 6 m2

 
Prijs Price € 1.610,- p/m

Servicekosten Service costs  € 100,- p/m

N

Z
O

W

zeezicht  sea view

stadszicht  city view

Bekijk alle appartementen

www.parkhoogoostduin.nl

View all apartments

www.parkhoogoostduin.nl
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Silent closing

De greeploze kasten van Bribus zijn 
ontworpen voor optimaal keukengemak. 
Alle ladekasten zijn uitgerust met het 
luxueuze silent closing systeem, waardoor de 
lades na een zacht duwtje geruisloos sluiten.

Siemens keukenapparatuur

U beschikt over moderne keuken-
apparatuur van Siemens, waaronder een 
koel-vriescombinatie, combimagnetron en 
vaatwasser. De kookplaat met wokbrander 
en stijlvolle schouwkap werkt op gas. Een 
slank wit aanrechtblad van composiet, 
RVS spoelbak, 3-in-1-kraan en betegelde 
achterwand maken het plaatje compleet. 

3-in-1-kokendwaterkraan

Met de 3-in-1-kraan van Franke heeft u 
in een handomdraai kokend water. Handig: 
nooit meer wachten tot het water kookt, 

u kunt het direct uit de kraan tappen. 
De kraan is voorzien van een kindveilige 
bediening en speciale constructie zodat 
de buitenkant niet heet wordt. Bovendien 
bevat de kraan een filter waardoor het 
kalkgehalte in het kraanwater wordt 
gereduceerd.

CHEFS ALSO WELL 
CATERED FOR
Your apartment is fitted with a Premium 

Line deluxe kitchen by Bribus, a sustainable 

and high-end kitchen brand.

Silent closing

The handle-free Bribus cabinets 

are designed for maximum kitchen 

comfort. All drawers are equipped 

with the luxury silent closing system, 

allowing them to close effortlessly  

with a gentle nudge.

Siemens kitchen appliances

Your kitchen is equipped with modern 

Siemens appliances, including a 

fridge-freezer, combination oven and 

dishwasher. A gas cooker with wok 

burner and stylish extractor hood makes 

cooking easy and enjoyable. A slim, 

white composite countertop as well as a 

stainless-steel sink, three-in-one tap and 

tiled splashback complete the picture.

Three-in-one hot water tap

Gone are the days of waiting for the 

kettle to boil. Now you can get instant 

boiling water from the convenient 

Franke three-in-one tap. Designed for 

child-safe operation, the tap has a special 

construction which ensures that the 

outside never gets hot. There’s also a 

handy filter in the tap that reduces the 

lime content of the water.

OOK AAN DE 
KEUKENPRINS 
EN -PRINSES IS 

GEDACHT
De luxe keuken in uw appartement is een model uit de Premium Line 

van het duurzame en kwalitatief hoogwaardige merk Bribus.

   Artist impressions keuken

 Artist impressions kitchen
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Choose
 your colour

Kies de juiste kleur voor uw interieur

STYLINGTIPS
Choose the right colour for your interior

1 2

43
Decoraties

Met decoraties in goed gekozen kleuren 
maakt u uw kleurontwerp nog sprekender. 
Maar kijk uit voor overdaad, waardoor 
het evenwicht zoekraakt. Maak daarom 
gebruik van accessoires, denk aan een 
vaas, plantenbak of bijzettafeltje, voor een 
uitgebalanceerd geheel.

Decorations

Decorating your apartment with well-
chosen colours can make your colour 
scheme even more striking. But watch out 
for excess, causing the balance to be lost. 
Opt for accessories like a vase, planter or 
side table for a harmonious ensemble. 

Combineer

Sommige kleuren combineren beter dan 
andere. Neem bijvoorbeeld de zachte 
tinten rond lichtturkoois, daar waar 
waterblauw en watergroen in elkaar 
overlopen. Deze kleuren combineert u 
haast eindeloos: met limoengroen, turkoois 
tot lila aan toe.

Combine

Some colours combine better than others. 
Take the soft shades around light turquoise, 
for example, where watery blue and 
watery green seep into one another. These 
shades can be combined almost endlessly 
with various hues, including lime green, 
turquoise and lavender.

Kies lichter

U heeft de perfecte kleur gevonden en 
noteert de kleurcode op de kleurstaal. 
Kunt u die kleur gewoon bestellen? Dat 
is niet aan te raden. Een kleur valt op 
de wand altijd donkerder uit dan op de 
kleurstaal. Kies daarom voor een paar 
tonen lichter.

Choose lighter

You have found the perfect colour and 
note down the colour code on the colour 
swatch. Can you simply order that colour? 
It is not recommended. A colour always 
turns out darker on the wall than on the 
colour swatch. Therefore, choose a couple 
of tones lighter.

Probeer het uit

Laat altijd eerst een tester maken zodat u 
de kleur kunt uitproberen. Als volgt: breng 
een beetje verf aan op de wand en laat dit 
eerst goed drogen. Vervolgens laat u de 
kleur een paar dagen op u inwerken, zowel 
bij dag- als bij kunstlicht.

Try it out

Always ask for a tester first so that you 
can try out the colour by applying a little 
paint on the wall. Let it dry and allow a few 
days to see how you feel about it, both in 
daylight and in artificial light.
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Servicemanager

Een servicemanager houdt toezicht en 
is het eerste aanspreekpunt voor u en 
uw gasten. De servicemanager draagt 
zorg voor een vriendelijke ontvangst van 
bezoekers, begeleidt leveranciers en neemt 
namens u pakketten in ontvangst, die veilig 
worden opgeborgen. Heeft u een klacht 
of is er sprake van een defect? Dan zorgt 
de servicemanager voor een adequate 
oplossing en een zorgvuldige terugkoppeling.

Droog en uit het zicht

De auto parkeert u droog en uit het 
zicht in de ondergrondse parkeergarage 
van twee verdiepingen. De garage met 
overzichtelijke routing naar de woning is 
rechtstreeks bereikbaar vanuit Hoge Duin 
en alleen toegankelijk voor bewoners. Hier 
vindt u ook de privébergingen en een 
gemeenschappelijke fietsenstalling. Wilt u 
iemand direct voor de entree afzetten? 
Geen probleem, het voorplein is toegankelijk 
voor auto’s.

Fitnessruimte

Landgoed Oostduin en Arendsdorp leent 
zich naast een wandeling ook prima voor 
buitensporten. Regent het, of bent u geen 

hardloper? Dan kunt u gebruikmaken van 
de compleet uitgeruste fitnessruimte voor 
bewoners.

Short stay en hotelkamers

In de plint van Hoge Duin komen veertien 
volledige gemeubileerde short stay-
appartementen (serviced apartments) 
en twee guestrooms. Deze worden 
geëxploiteerd door Corporate 
Housing Factory. 

SERVICE
Park Hoog Oostduin means high-quality 

living, which is reflected in all aspects, from a 

friendly service manager and good parking 

facilities to a fitness room exclusive to 

residents and much more.

Service manager

The building is supervised by a service 

manager, the first point of contact for 

you and your guests. The manager 

ensures visitors receive a friendly 

reception, accompanies suppliers 

and accepts packages on your behalf, 

which will be stored safely. If you have 

a complaint or have noticed a defect, 

the service manager will be available to 

provide an adequate solution and offer 

appropriate feedback.

Dry and out of sight

You can park your car dry and out of 

sight in the convenient underground, two-

storey car park. The car park, with clear 

routing to the apartments, can be reached 

directly from Hoge Duin and is only 

accessible to residents. You will also find 

private box rooms and a shared bicycle 

parking area here. And if you want to drop 

someone off by the entrance, that’s not a 

problem: the forecourt is accessible to cars.

Fitness area

In addition to walking in the Oostduin-

Arendsdorp country estate, the area is 

also ideal for outdoor sports. What if 

it’s raining or you’re not a runner? No 

problem, as Hoge Duin includes a well-

equipped fitness area for residents.

Short-stay apartments and hotel rooms

Some 14 fully-furnished, short-stay 

serviced apartments and two guest rooms 

will be installed in the plinth of Hoge 

Duin.  These will be operated 

by Corporate Housing Factory.

SERVICE
Wonen in Park Hoog Oostduin is huren op niveau. En dat merkt u 

aan alles: een vriendelijke servicemanager, prima parkeerfaciliteiten, 

een fitnessruimte exclusief voor bewoners en meer.

Bekijk alle appartementen

www.parkhoogoostduin.nl

View all apartments

www.parkhoogoostduin.nl
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James is de personal assistent die u bij uw woning in 

Park Hoog Oostduin krijgt. Letterlijk.

Ik ben James

EN IK BEN 
ER VOOR U

I’M JAMES.

HOW CAN I HELP YOU?
James is the personal assistant assigned to 

you when you move into your home at 

Park Hoog Oostduin.

Your James service manager is available 

in the building seven days a week at fixed 

times. Need your shirt ironed? Want some 

flowers delivered? Need the shopping you 

ordered put in the kitchen? James will take 

care of it. There’s also a convenient online 

portal that keeps you informed of all practical 

matters important to you as a tenant.

Removal service

James can also take care of all aspects of 

your move to Park Hoog Oostduin, from 

the removal itself to furnishing your new 

home and obtaining an energy supplier and 

an internet connection. This is even possible 

when moving to The Hague from abroad.

Repair service

You’re busy enough, so let James take care 

of those annoying household repairs. Let 

your service manager know which repairs 

you need in the morning and leave the rest 

to James.

On weekdays, the service manager is 

available from 7:00 am to 8:00 pm, on 

Saturdays from 9:00 am to 5:00 pm and on 

Sundays from 11:00 am to 5:00 pm.

Zeven dagen per week is de 

servicemanager van James op vaste 

tijden aanwezig in het gebouw. 

Overhemden laten strijken? Bloemen 

bezorgen? De bezorgde boodschappen 

alvast in de keuken zetten? James regelt 

het. Via een handige online portal blijft 

u bovendien op de hoogte van alle 

praktische zaken die voor u als huurder 

van belang zijn.

Verhuisservice

Ook uw verhuizing naar Park Hoog 
Oostduin neemt James u met genoegen uit 
handen. Tot in de puntjes: van de verhuizing 
zelf tot de inrichting, de energieleverancier 
en de internetaansluiting aan toe. Zelfs 
wanneer u vanuit het buitenland naar Den 
Haag verhuist.

Klusservice

U heeft het al druk genoeg, dus laat James 
die vervelende huishoudelijke reparaties 
maar oplossen. Laat uw reparatieverzoek  
’s ochtends achter bij de servicemanager en 
u heeft er verder geen omkijken meer naar.

De servicemanager is op weekdagen 
aanwezig van 07.00 tot 20.00 uur, op 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur en op 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

James is er voor u:

• Stomerijservice
• Overhemden wassen en strijken
• Kledingreparatie
• Schoenmaker
• Huishoudelijke hulp
• Oppasservice
• Carwash
• Taxi
• Chauffeursservice
• En nog veel meer...

How James can help you:

• Dry-cleaning service

• Washing and ironing shirts

• Mending clothes

• Shoe repair

• Domestic help

• Babysitting service

• Carwash

• Taxi

• Driver service

• And much more...
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PARK HOOG OOSTDUIN

IMPRESSIE APPARTEMENT TYPE 21
IMPRESSION OF APARTMENT TYPE 21

146 luxe huurappartementen in Benoordenhout
146 luxury rental apartments in Benoordenhout

Wordt dit uw appar tement?
Kijk op www.parkhoogoostduin.nl

Will this be your new apar tment?
Visit www.parkhoogoostduin.nl
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INTERESSE IN EEN VAN DE 
APPARTEMENTEN 
VAN PARK HOOG OOSTDUIN?
NEEM CONTACT OP MET 
ONZE MAKELAARS

Would you like to know more about the rental 
apartments at Park Hoog Oostduin?
Contact our rental agents

Verwey Vastgoed

010 - 266 00 02
nieuwbouw@VerweyVastgoed.nl

Frisia Makelaars 

070 - 342 01 01
verhuur@frisiamakelaars.nl 

Disclaimer

Dit magazine is met zorg en 

nauwkeurigheid samengesteld. 

Desalniettemin is deze publicatie slechts 

informatief en kunnen aan de opgenomen 

tekst, afbeeldingen en impressies geen 

rechten worden ontleend. 

Disclaimer

The content of this magazine has been 

compiled with great care and precision. 

Nevertheless, this publication only serves 

as a source of information. Consequently, 

no rights may be derived from the text, 

images and impressions contained herein.

Voordelen van huren

VRIJHEID EN 
FLEXIBILITEIT

De vier voordelen van huren op een rij 

Vrijheid

Geen risico van waardevermindering, 
restschuld of stijgende hypotheekrente, 
maar vrijheid en zekerheid zonder 
financiële verrassingen. U weet vooraf 
precies waar u aan toe bent. 

Lekker makkelijk

Reparaties en onderhoud? Als huurder 
heeft u daar geen enkel omkijken naar. 

Flexibel

Met een opzegtermijn van één 
kalendermaand zit u nergens langdurig 
aan vast.

Service

Als bewoner van Park Hoog Oostduin 
profiteert u bovendien van de 
uitmuntende service van James. 
(Zie pagina 38-39)

FREEDOM AND FLEXIBILITY
The four advantages of renting

Freedom 

Renting carries no risk of depreciation, 

residual debt or rising mortgage rates 

but offers freedom and security without 

financial surprises. You know in advance 

exactly where you stand.

Extremely convenient

Repairs and maintenance? As a tenant, 

you never need to worry.

Flexible

Renting also means no long-term 

contracts to bind you. You have a notice 

period of just one calendar month.

Service

As a resident of Park Hoog Oostduin, 

you are entitled to the excellent personal 

assistant service ‘James’. (See page 38-39)

Artist impression Hoge Duin

Artist impression Hoge Duin
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