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40 Stijlvolle 
koopwoningen

Waar landelijk en centraal  
wonen samenkomen
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Het is heerlijk wonen in de 40 stijlvolle woningen van Weidse  

Wetering, aan de rand van Hoogmade. Zodra je thuiskomt,  

ervaar je er de rust, de ruimte en pure ontspanning. De nieuwe wijk 

wordt namelijk gebouwd op een door water omringd wooneiland, met 

aan twee zijden een royaal uitzicht over de Hoogmadesepolder. De wo-

ningen worden verdeeld over 4 mooie woonblokken. Ze hebben varia-

bele oppervlaktes en zijn er in verschillende prijsklassen. Daarmee zijn ze 

geschikt voor zowel starters als doorstromers. Doordat de woningen zonder 

gasaansluiting worden gebouwd, woon je niet alleen comfortabel, maar ook 

energiezuinig. Het gemoedelijke Hoogmade heeft, dankzij prachtige wandelrou-

tes en de ligging aan het riviertje De Does, een aantrekkingskracht op recreanten 

en watersporters. In zo’n fijne omgeving ligt Weidse Wetering, je geniet er van de 

vrijheid. Relax and enjoy!
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4 5Landelijk in Hoogmade

D e  o m g e v i n g

Hoogmade...
Waar landelijk 

en centraal wonen 
samenkomen 

Dwars door watersportplaats Hoogmade, dat deel uitmaakt van de gemeente Kaag 

en Braassem, slingert het idyllische riviertje De Does. De twee plaatselijke horeca-

gelegenheden maken er dankbaar gebruik van. Vanaf hun terrassen heb je namelijk 

een magnifiek uitzicht op de kano’s, sloepjes en zeilboten die langs varen. De Does is 

een ideaal uitgangspunt voor een dagje vermaak op het water. Je bent immers zo op de 

Kromme Does, de Wijde Aa, het Braassemermeer, de Kagerplassen én het hart van Leiden. 

Hoogmade heeft dan ook een camping en een jachthaven. Huur eens een sloep, kano of 

zeilboot bij een van de verhuurders in het dorp en ontdek 

hoe betoverend de omgeving is. Stap eens op een sup, of 

bij streng winterweer op de schaats, dat kan vanuit je eigen 

achtertuin! Maak gebruik van de bijzonder mooie fiets- en 

wandelroutes langs polders, dijken, molens en bollenvel-

den in de omgeving. Toeristen komen hiervoor naar Neder-

land en jij ervaart het ultieme vakantiegevoel rondom en 

dicht bij huis. 

De gemeenschap in Hoogmade is hecht, het dorp kent een 

gezellig verenigingsleven op zowel sportief als cultureel 

vlak. In het dorp is een gloednieuwe brede bassischool (Ter 

Does) gebouwd, waarin ook de kinderopvang is gevestigd. 

Voor al je dagelijkse boodschappen is er aan het Plein een 

supermarkt met een PostNL servicepunt. 

Door de ligging nabij de A4 zijn steden als Leiden, Den Haag, 

Amsterdam en Schiphol snel bereikbaar. Leiden en Alphen 

aan den Rijn bereik je met de auto zelfs binnen een kwar-

tier. Als je met de fiets gaat, ben je er binnen een klein half 

uur. Bezoek de bioscopen, theaters, (openlucht)musea en 

monumenten. Maak gebruik van het zeer uitgebreide win-

kelaanbod, drink een wijntje op een zonovergoten terras 

en laat je culinair verrassen bij een van de vele restaurants. 

Daarna is het weer heerlijk thuiskomen in je comfortabele 

woning met uitzicht over de polders.

Genieten van het uitzicht? Of een terrasje pakken in Leiden?4 5
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s i t u at i e

Waar staat jouw 
toekomstige woning?  

Wooneiland Weidse Wetering is gesitueerd aan de rand van de polders van 

Hoogmade, tussen de Graaf Willem II Laan en de Theo Bosmanlaan. Vanuit de 

wijk en de woningen heb je aan twee zijden een mooi uitzicht over de brede wa-

tergangen en het weidse landschap. 
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Vogelvlucht
Weidse Wetering 

met wijds uitzicht

8 9
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Architect Joris Hekkenberg van VRP architecten ont-

wierp Weidse Wetering zo, dat de vier open woonblok-

ken aansluiten bij de omliggende wijken. Met een weids 

uitzicht over de polder en wandelpaden langs het wa-

ter, krijgt de buurt een informele sfeer. Er is geen door-

gaand verkeer, waardoor kinderen alle ruimte krijgen 

om te spelen. 

Door de bijzondere hoekwoningen en de verschillende 

kleuren metselwerk is het straatbeeld herkenbaar en ge-

varieerd. De vrij strakke baksteen met meerdere metsel-

verbanden en de verfijnde detaillering geven de woningen 

hun chique karakter. De variatie in hoogten en kapvor-

men van de woningen dragen bij aan de dorpse opzet van  

Weidse Wetering. 

De architect

D e  A R C H I T E C T

Een gezellige 
wijk waarin 

veel ruimte is 
om te spelen.

Blok A, B en (de grotere variant) C beschikken over een ruime woon-

kamer met open keuken en openslaande deuren naar de tuin. Op 

de eerste verdieping bevinden zich twee of drie slaapkamers en een 

mooie, lichte badkamer. De woningen van blok D zijn wat kleiner, 

maar alles zit erin; woonkamer met open keuken, badkamer, slaap-

kamers, berging en achtertuin. Ze zijn uitermate geschikt voor star-

ters en jonge gezinnen.

Er zijn verschillende opties voor extra comfort en woonplezier. Zo 

is het bij veel woningen mogelijk om het woonoppervlakte van de 

woning te vergroten door een uitbouw in de achtertuin. Kies je in 

blok A en C, in plaats van het keukenraam, voor openslaande deuren 

naar de voortuin, dan geniet je nog meer van de ochtendzon. Verder 

kunnen de hoekwoningen van blok C de geïsoleerde berging bij de 

woonruimte trekken. Wil je in blok A, B en C nog meer zolderruimte? 

Plaats dan een dakraam of dakkapel, zo creëer je één of twee extra 

slaap- of werkkamers. 

Licht en ruimte
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Woningtype A/B
Eengezinswoning

12 13
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Woningtype A/B
interieur

Afgebeeld: de hoekwoning woningtype A/B 

(tussenwoning heeft geen raam aan de zijkant) 
14 15



16 17

woningnr 1
Interieur impressie

16 17
Inclusief optie uitbouw 1.20 m en

 twee openslaande tuindeuren
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e e r s t e  v e r d i e p i n gB e g a n e  g r o n d

Woningtype A/B
Eengezinswoning

Woonoppervlakte 120 tot 125 m2 GBO

- Ruime berging (6 m2) in achtertuin

- Kaveloppervlaktes 98 tot 125 m2

- Tuingerichte woonkamer

- Openslaande deuren als optie bij voor  

 en achtertuin mogelijk

- Drie slaapkamers

- Badkamer met douche, wastafel 

 en 2e toilet

- Vrij indeelbare zolder verdieping met  

 ruimte voor extra (slaap)kamers

- Dakkapellen en dakvensters mogelijk

- Uitbouw begane grond met 1,2 mogelijk

- Vloerverwarming/koeling op   

 begane  grond en eerste verdieping, 

 tweede verdieping als optie mogelijk.

 

Type A & B
bouwnr 1 t/m 16

tweede verdieping HOEKWONING

tweede verdieping Tussenwoning

Opties:
- openslaande deuren naar de achtertuin
- openslaande deuren naar de voortuin 
  (deze optie is alleen mogelijk bij type A)
- 1 meter 20 uitbouw woonkamer
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Woningtype C

20 21
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Woningtype C
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e e r s t e  v e r d i e p i n gB e g a n e  g r o n d

Woningtype C
Hoekwoning

- Woonoppervlakte 160 m2 GBO

- Standaard uitgebreide 6 meter brede woning!

- Berging aan de woning van 17 m2

- 2 privé parkeerplekken op eigen terrein

- Kavelopp.  ca 500 tot 560 m2(excl water)

- Goeie zonligging in voor- en achtertuin

- Diepe kavels aan het water met    

 prachtig vrij uitzicht

- Diepe voortuin met mogelijkheid voor   

 extra terras op zuiden

- Standaard 3 slaapkamers, 

 5 (slaap)kamers mogelijk

- Badkamer met douche, wastafel en 2e toilet

- Optionele zij uitbouw achter garage   

 voor separate tv/speel/zit kamer

- Uitbouw achterzijde 1,2 mogelijk

- Vloerverwarming/koeling op begane 

 grond en eerste verdieping, 

 tweede verdieping als optie mogelijkheid.

Type C Hoekwoning
bouwnr 17 & 26

t w e e d e  v e r d i e p i n g

Zoveel rust en 
  ruimte om je heen

Opties:
- openslaande deuren naar de (voor/achter) tuin
- 1 meter 20 uitbouw woonkamer
- uitbouw achterzijde garage

woningtype C

woningtype B
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Woningtype C

26 27
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e e r s t e  v e r d i e p i n gB e g a n e  g r o n d

Woningtype C
Tussenwoning

- Woonoppervlakte 141 m2 GBO

- Berging van 6 of 17 m2

- Standaard uitgebreide 6 meter brede   

 woning!

- 1 privé parkeerplekken op eigen terrein

- Kavelopp.  ca 216 tot 360 m2(excl water)

- Goeie zonligging in voor- en achtertuin

- Diepe kavels aan het water met prachtig vrij  

 uitzicht

- Standaard 3 slaapkamers, 5 (slaap)kamers   

 mogelijk

- Badkamer met douche, wastafel en 2e toilet

- Optionele zij uitbouw achter garage voor   

 separate tv/speel/zit kamer (bnr 21/22)

- Uitbouw achterzijde 1,2 mogelijk

- Vloerverwarming op begane grond en   

 eerste verdieping, tweede verdieping   

 als optie mogelijkheid.

Type C Tussen- en 
hoekwoningen
bouwnr 18 t/m 25

t w e e d e  v e r d i e p i n g

Afgebeeld woningen 21 (en 22 gespiegeld)

Dit zijn ook bouwnummers 18-19-20 en 23-24-25 zonder garage

Opties:
- openslaande deuren naar de (voor/achter) tuin
- 1 meter 20 uitbouw woonkamer
- uitbouw achterzijde garage

woningtype C

woningtype B
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Woningtype D
Eengezinswoning
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woningnr 27 
hoekwoning type D

Interieur impressie

32 33
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Woningtype D
Eengezinswoning

- Woonoppervlakte 69 m2 GBO

- Aparte berging van 6 m2

- Tuinligging op het zuid-westen

- Kaveloppervlaktes  ca 66 tot 70 m2

- All-electric met eigen zonnepanelen

- Badkamer met douche en wastafel.

- Uitbouwmogelijkheid bij hoekwoning   

 1,2 meter

 

Type D woningen
bouwnr 27 & 40

Zoveel rust en 
    ruimte om je heen

e e r s t e  v e r d i e p i n gB e g a n e  g r o n d

Opties:
- openslaande deuren naar de achtertuin
- 1 meter 20 uitbouw woonkamer (bij de hoekwoningen)
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Een van de leukste aspecten bij het kopen van een huis 

is het uitzoeken van een keuken. Sinds de laatste jaren 

zie je de stijl van de woonkamer terugkomen in de keu-

ken, zo maak je het persoonlijker. Minimalistische keu-

kens in natuurlijke tinten blijven populair. Zo ook de 

modern-klassieke woonstijl, je bereikt een maximaal 

effect door warme tinten te combineren met goud- 

accenten en retrokleuren als blauw, groen en 

bruin. Innovatieve apparatuur die het koken, bak-

ken, koelen, vriezen en wassen makkelijker voor 

je maken, zorgen voor een hoop comfort. In de 

showroom van Bloksma Keukens te Leimuiden 

krijg je goed advies over de apparatuur en hoe je 

de ruimte het beste benut. Ze respecteren je bud-

get en ook over de montage van de keuken hoef jij je 

geen zorgen te maken. Het wordt perfect geregeld!  

Note: De koper van Weidse Wetering is vrij in de keuze 

van keukenleverancier.

Keukens om van 
 weg te dromen

D e  k e u k e n  e n  b a d k a m e r

Familytime!

Wat gaan we 
eten vanavond?

De badkamer
Met wat stijlvolle accessoires, mooie planten 

en je favoriete doucheproducten wordt jouw 

badkamer eveneens een fijne ‘thuisspa’

Lekker fris de dag starten of juist even terugtrekken uit de 

hectiek van de dag? Door toepassing van mooi sanitair, ge-

combineerd met tegelwerk in het juiste accent, creëer je er 

de perfecte sfeer voor. De inrichting van je badkamer ver-

dient daarom alle aandacht. Ieder jaar zijn er weer nieuwe 

trends op badkamergebied en met name het tegelwerk. 

Kleuraccenten die je ziet in bijvoorbeeld Zellige tegels (of-

wel Marokkaanse tegels) zijn helemaal in. Robuuste sto-

nepanels (voor een stoere touch) en de hout- en marmer-

look, gecombineerd met strak sanitair en zwarte kranen 

blijven ook onverminderd populair. Voel jij je prettiger bij 

een minder trendgevoelige inrichting? Met wat stijlvolle 

accessoires, mooie planten en je favoriete doucheproduc-

ten wordt jouw badkamer eveneens een fijne ‘thuisspa’.

Geluksmomentjes 
in je badkamer

Voor jouw relaxmomentje
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ENERGIEZUINIG WONEN 

In Weidse Wetering woon je in een mooie groene omgeving, in 

een duurzaam gebouwd huis. Wist je dat de CO2-uitstoot van 

deze woningen minder belastend is dan die van een woning uit 

de jaren ’90? Bovendien zijn ze 30% energiezuiniger door een be-

tere isolatie, de WTW-installatie en (afhankelijk van het woning-

type) het gebruik van een bodemwarmtepomp of een all-elec-

tric-installatie. De woningen worden gasloos opgeleverd. Een 

uitstekend en energiezuinig alternatief voor het gasfornuis is dan 

de inductieplaat die op stroom werkt. Dankzij deze maatregelen 

krijgt een nieuwbouwwoning standaard energielabel A++ mee. 

Nog een pluspunt: de woningen worden voorzien van kunststof-

kozijnen met houtnerf, die niet van echt te onderscheiden én on-

derhoudsarm zijn. 

WARME VOETEN EN EEN WARME DOUCHE

De woningtypen A, B en C worden aangesloten op een bodem-

warmtepomp met een warmte- en koudeopslag in de bodem. In 

de zomer slaat het systeem warmte op in de bodem, waardoor 

de woning enkele graden afkoelt. In de winter wordt de opgesla-

gen warmte gebruikt om de woning te verwarmen. Zo geniet je 

het hele jaar door en 24 uur per dag van een constante tempe-

ratuur in huis. Andere voordelen zijn dat je door de vloerverwar-
Klaar voor later, optimaal genieten

Duurzaamheid, 
warmtepomp en 

all-electric 

WIL JE MEER DOEN OM TE BESPAREN? 

De prijs van ons water is relatief laag, maar om het water te zuiveren is veel energie nodig. Daarom is het belangrijk 

om zuinig en bewust met water om te gaan. Dat kan al eenvoudig door bijvoorbeeld een waterbesparende douche-

kop aan te schaffen. Die is namelijk al snel 40 tot 60% zuiniger dan een gewone douchekop en tijdens het douchen 

merk je daar niets van. Door het eco-programma van je (vaat)wasmachine te gebruiken, bespaar je op energie en wa-

ter. Misschien is het een overweging om een regenton aan te schaffen. Door regenwater in een regenton op te vangen, 

bespaar je immers zo’n 700 liter water per jaar - en aangesloten op de regenpijp zelfs 2000 liter! Het kalkvrije water is 

uitermate geschikt voor tuinplanten en voor het wassen van je auto. Goed voor het milieu en je portemonnee!

ming nooit meer koude voeten of stoffige radiatoren hebt. 

De boiler van de warmtepomp voorziet in warm tapwater. 

Standaard kun je de installatie leasen, dan ben je 25 jaar 

gedekt voor alle onderhoud en eventuele vervanging van 

onderdelen. Koop je de installatie liever, dan is dit even-

eens mogelijk.

EEN GEZOND BINNENKLIMAAT DANKZIJ DE WTW

Een WarmteTerugWin-installatie (ofwel WTW) optimaliseert 

het binnenklimaat. Het systeem zuigt vochtige, vervuilde 

lucht op in de keuken, douche en toilet en leidt die langs 

een warmtewisselaar in de WTW-unit. Anderzijds wordt ver-

se, gefilterde buitenlucht eveneens langs de warmtewisse-

laar gevoerd, waardoor warmteoverdracht plaatsvindt. 

Beide luchtstromen komen niet met elkaar in contact. Ver-

volgens wordt de warme lucht de woning in geblazen. In de 

zomermaanden zet je de warmtewisselaar uit, de ventilato-

ren van de WTW zorgen dan voor verse lucht in huis.

ALL-ELECTRIC EN ZONNEPANELEN

Woningtype D wordt voorzien van een all-electric-installa-

tie. In combinatie met zonnepanelen draait je woning dan 

volledig op elektriciteit. Zo verwarmen elektrische radiato-

ren de woning, zorgt de boiler voor de warmwatervoorzie-

ning van kranen en douche, en wekken de zonnepanelen 

op het dak elektriciteit op voor huishoudelijke apparaten. 

Je woning is klaar voor de toekomst en je verkleint er even-

eens je ecologische footprint mee. 

D U U R Z A A M H E I D
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