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In het stijlvolle besloten hof
ontmoet je elkaar.
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WAAR DE
BEWEGING ...
Aan de dijk in Gouderak, prachtig gelegen aan
de Hollandsche IJssel, worden zeven riante villa’s
gerealiseerd, omzoomd door zonnige tuinen. Op deze
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unieke locatie, voorheen een scheepswerf, kijken de
woningen uit over de weidse rivier. Waar enerzijds de
beweging van het water lonkt, heerst anderzijds de
beslotenheid van het hof. Wonen in HoogTij verenigt de
luxe van het buitenleven met de gastvrijheid van een
authentieke dorpse gemeenschap.

Een rijke omgeving, een uniek plan en zeven prachtige villa’s:
HoogTij heet jou van harte welkom. Beleef het!

VAN HET
WATER LONKT
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BELEEF HET ...

PANORAMISCH UITZICHT
Tussen Gouda en Rotterdam doet de rivier

buitendijkse locatie, waar vroeger de scheeps-

Gouderak aan, een pittoresk dorp dat sinds

werf was, vallen de woningen prachtig sa-

2015

Krim-

men met het rivierenlandschap. De getijden

penerwaard. Aan de rand van het dorp,

tonen steeds weer een ander gezicht van de

direct gelegen aan de rivier, vinden de

Hollandsche IJssel. Binnenvaarders vervoeren

zeven villa’s van HoogTij hun plek. Op deze

hun vracht, recreanten genieten van het water.

onderdeel

is

van

Oudewater
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GOUDERAK
Wie vanuit Gouda of Rotterdam naar Gouderak

gefabriceerd, de kleine gele bakstenen die

rijdt,

vroeger

belandt

omgeving

ongemerkt

van

polderlandschap
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de

in

de

landelijke

Krimpenerwaard.

behoorde

lange

tijd

met

de

hand

werden

gevormd.

Dit

Vandaag de dag telt Gouderak zo’n 2700

toe

inwoners, die graag gebruik .maken van de

aan de boeren. Vanaf de 17e eeuw ontstaat

dorpse

in

Hollandsche

winkels en sportverenigingen. De centrale

IJssel een levendige industrie in de vorm

ligging nabij Gouda maakt Gouderak tot een

van touwslagerijen en steenbakkerijen. Hier

ideale buitenplaats. De bewoners van de dorpen

werden

en steden zijn hier al eeuwen elkaars buren.

de

rivierdorpen

ook

de

langs

de

auhentieke

ijsselsteentjes

voorzieningen,

zoals

basisscholen,

In het jaar 1274 komen we voor het eerst de naam ‘ Gouderak’ tegen.
Een rak is een recht stuk in een rivier tussen twee bochten.
De schippers op de Hollandsche IJssel spraken over het rak bij Gouda,
ofwel: het Goudsche Rak.

11

12

13

In Gouderak beleef je nog de authentieke dorpse sfeer,
terwijl de grote steden binnen handbereik zijn.
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De grote aantrekkingskracht van HoogTij wordt gevormd door de unieke ligging aan De Hollandsche
IJssel. Deze getijdenrivier stroomt sinds de middeleeuwen door de provincies Utrecht en Zuid-Holland.
Dat heeft tot prachtige natuurgebieden geleid, en tot een economische bloei die gedragen werd door
schippers, ambachtslieden en de vroege steenindustrie.

BELEEF HET ...
Van fraaie natuur tot bruisende steden en van culinaire hotspots tot cultureel
erfgoed: voor wie eropuit wil, is in de omgeving van Gouderak veel te beleven!

PROEF DE ZEE
De Harbour Club in Rotterdam staat alom bekend om z’n fruits de mer,
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en als je even doorrijdt ben je zo in Scheveningen, bij Catch by Simonis. De
zilte lucht van de zee en dagverse vis en schelpdieren… wat een uitgekiende
combinatie!

NAAR DE STAD
EEN GOEDE BUUR

De binnensteden van Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn binnen

Stroomafwaarts en nog dichter bij huis vind je restaurant PERCEEL, in het

een half uur bereikbaar en hebben een duizelingwekkend uitgaans- en

Oude Raadhuis op de dijk van Capelle aan de IJssel. De ambitie van de chef
en zijn brigade is al beloond met een Michelin-ster. Een culinaire beleving!

Catch by Simonis

winkelaanbod. En wat denk je van al die musea die je toch al eens wilde
bezoeken?

IN DE OMGEVING

WERELDERFGOED
De beroemde molens van Kinderdijk staan op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. Zij vertellen het verhaal
van de Lage Landen, dat zowel inwoners als toeristen
blijft boeien. Een prachtig gebied, waar land en water
om voorrang strijden.
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RONDJE OM DE PLAS
De Krimpenerwaard is een geliefd fiets- en wandelgebied, en even
voorbij Gouda vind je de Reeuwijkse plassen. Met de kinderen naar het
strandje, een rondje wandelen om de plas of even weg met de boot:
beleef de natuur van dichtbij.

TERRASJE PAKKEN
Op de Markt in Gouda trekt het middeleeuwse Stadhuis alle bewonderende blikken naar zich toe, de gezellige terrasjes daaromheen zijn
zeker ook een bezoekje waard. In de historische straatjes vind je aparte
boetiekjes en leuke restaurants.

bron: welkomingouda.nl/beeldbank

DE LIGGING
Als je door het dorp wandelt, lijkt de Randstad

De zeven villa’s van HoogTij liggen aan de rivier, net

misschien ver weg, maar niets is minder waar. Het

buiten de dorpskern van Gouderak. Aan de overkant

bruisende stadshart van Gouda ligt slechts op drie

ligt Moordrecht, waarnaar het pontje een directe

kilometer afstand, goed bereikbaar via de doorgaande

verbinding verzorgt, leuk en handig. Doordat HoogTij

route langs de dijk. De N207 zorgt voor een soepele

aan de doorgaande dijk ligt, heb je snel toegang tot

aansluiting op de A20 naar Rotterdam en de A12 naar

de belangrijkste uitvalswegen.

Utrecht en Den Haag.
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In het dorp lijkt de Randstad ver weg, maar niets is minder waar.
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A12
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A20

A20
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N207

Gouderak

N209

N207

Rotterdam
N210

BELEEF ...
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DE KRIMPENERWAARD

Het fraaie polderlandschap nodigt uit tot
fijne wandelingen door de natuur.
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BELEEF ...
HET PLAN
26

Zeven eigentijdse luxe villa’s op een

getijdenwerking is een aanlegplaats

unieke locatie in de Randstad: zo’n kans

niet toegestaan. De installatie van een

als in HoogTij doet zich zelden voor. De

bootlift is wel mogelijk, zodat je luxe

onder architectuur gebouwde villa’s

kunt uitvaren vanuit je eigen achtertuin.

6
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steken met hun getoogde rietkappen
en imposante glasgevels strak af tegen

Aan de voorkant komen de hofvilla’s uit

de horizon.

op de ronde oprijlaan, getooid in het
groen met bomen, waardoor een stijlvol

Op

de

achtergrond

stroomt

de

besloten hof ontstaat. Hier parkeer je

Hollandsche IJssel langs de riante

de auto en begroet je elkaar, waarna je

tuinen, als een uitnodiging om er met

in en om het huis alle ruimte hebt voor

de boot op uit te gaan. Vanwege de

privacy.

4

3
2

1

BELEEF ...
DE RIVIER
Tussen de dijk en de rivier krijgt geluk de ruimte.
De villa’s in HoogTij zijn een eerbetoon aan het achterliggende
rivierenlandschap. De spitsboogkappen, bekleed met natuurlijk
riet, geven de villa’s een bijzondere grandeur die ook binnen
voelbaar is. De gevels bestaan uit grote glaspuien, waardoor het
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licht rijkelijk naar binnen stroomt. Beneden lopen woonkeuken,

Vogelvlucht

eetkamer en de riante living soepel in elkaar over, terwijl de
bovenverdiepingen plaats bieden aan vier royale slaapkamers
en twee of meer badkamers. Of je nu kiest voor een hofvilla of
één van beide dijkvilla’s, je geniet het hele jaar door van het
samenspel tussen natuur, binnenvaart en waterrecreatie dat
zich voor jouw ogen afspeelt.
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THE BEST OF
BOTH WORLDS

“Ons doel is altijd om iets te maken wat echt bij een bepaalde plek hoort, om de specifieke
ligging zoveel mogelijk uit te nutten. Ik maak nooit een plan als ik er niet eerst zelf ben
geweest. Ik wil de dynamiek ervaren op verschillende momenten in het jaar om voeling
te krijgen bij de locatie. Als landschapsarchitect kijk je van buiten naar binnen; vanuit de
omgeving werk je naar een steeds kleinere schaal.

Wat HoogTij uniek maakt, is de buitendijkse locatie. Daardoor ervaar je heel sterk de invloed
van de Hollandsche IJssel, de villa’s worden onderdeel van het rivierenlandschap. Zij zijn
gesitueerd op hoogte, zodat er een veilige afstand tot het water ontstaat en het uitzicht
nóg verder reikt. De getijdenwerking zorgt ieder uur voor een andere beleving en die vormt
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echt een meerwaarde voor dit project.

Om die reden hebben we de indeling zo gemaakt, dat alle villa’s het contact met de rivier
hebben. Door de waaiervormige ligging ontstaat in het midden een besloten ruimte met
groen. HoogTij ligt niet in de dorpskern van Gouderak, dankzij de gemeenschappelijke
binnenhof vormen de villa’s wel een gemeenschap met elkaar. Bewoners kunnen hun blik
dus zowel naar buiten als naar binnen richten.

Ons inrichtingsplan is nooit in beton gegoten. Het schept een kader voor de architect, dat

Serge Vonk

wij in interactie met elkaar verder verfijnen. Het plan dat er nu ligt vind ik een erg mooie
Serge Vonk is stedenbouwkundige en landschapsarchitect bij IMOSS, het ontwerp- en adviesbureau dat

uitwerking: dit is een type woningen dat je nergens anders ziet en daarmee wordt recht

verantwoordelijk is voor de hoofdopzet van HoogTij. Zijn waaiervormige ontwerp verenigt ‘the best of

gedaan aan de uniciteit van deze locatie. Op de buitendijkse terreinen heerste traditie-

both worlds’: enerzijds profiteert het maximaal van het weidse uitzicht op de rivier en anderzijds creëert

getrouw veel bedrijvigheid. Met deze kwalitatieve, duurzame invulling geven wij nieuw

het intimiteit door de ligging rondom het hof.

leven aan de rivieroever.”
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BELEEF ...

33

Exterieur Impressie
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Op deze plek de dag beginnen, is wakker worden in een droom.

DE VILLA’S

EEN PRACHTIG
SILHOUET

“In HoogTij komen twee werelden samen. Enerzijds

Door het slanke silhouet van de woningen houden

is er de schitterende ligging aan het weidse water,

zij onderling een passende afstand tot elkaar. Aan de

met een adembenemend uitzicht dat steeds weer

zijkanten hebben we de rieten kap slechts doorbroken

verandert. Anderzijds zijn de villa’s op elkaar gericht

met een smal, langgerekt raam, terwijl we van voor

rondom

de

naar achter juist voor een maximale doorkijk hebben

bewoners ook een gemeenschap met elkaar vormen.

gezorgd. De gevels naar het water toe zijn praktisch

Die combinatie van vrij wonen op een prachtige plek

helemaal van glas, om het zicht op de rivier uit te

met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, geeft

nutten. Ook aan de voorkant hebben we veel met glas

HoogTij een uniek karakter.

gewerkt, maar hier rusten de ramen op een duidelijke

de

besloten

binnenhof,

waardoor

plint van metselwerk, zodat er een balans ontstaat
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tussen het contact met de buren en het gevoel van
privacy.

Jelmer van der Veer

Jelmer van der Veer is architect bij Hans Been Architecten, het bureau dat tekende
voor de uitwerking van de vrijstaande villa’s van HoogTij. Kenmerkend voor het
ontwerp is het prachtige silhouet van de woningen, waarin de getoogde rieten
kap fungeert als een echte eyecatcher. Met hoogwaardige materialen wordt hier
een natuurlijke uitstraling gecreëerd.
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Alles is in balans, tot in de kleinste details.

De expressieve vorm van het rieten dak is het beeld

Voor HoogTij hebben we gewerkt met hoogwaardige

dat meteen op je netvlies blijft hangen. Het doet

materialen die met veel zorg zijn gedetailleerd. De

denken aan een rietpluim, met sierlijke rondingen die

houten details in de gevel geven een natuurlijke

ook weer terugkomen in de vorm van het hof en in

uitstraling. We hebben ons daarbij laten inspireren

de contour van het plan. Zo ontstaat een natuurlijk,

door vormen uit de scheepvaart, zoals het ornament

harmonieus geheel, waarvan de rietbedekking ook

op de voorgevel en de gelamineerde spanten boven

nog eens naadloos aansluit op het landschap van de

de kozijnen. Het metselwerk komt in twee kleuren,

rivieroever. De kappen zijn doorgetrokken tot aan de

waarbij de gele baksteen sterk doet denken aan

eerste verdiepingsvloer, waardoor een rank silhouet

de historische IJsselsteentjes die aan deze oevers

ontstaat. Onder dat smalle hoogvolume verbreedt het

werden gefabriceerd. Wie oog heeft voor dergelijke

woonvolume met een speelse onderbouw, waardoor

architectonische details komt in HoogTij ruimschoots

de keuken, eetkamer en living alle ruimte krijgen die

aan zijn trekken, maar zelfs zonder die blik voel je

zij nodig hebben.

gewoon dat het klopt. Alles is hier in balans.”
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DE TRADITIE VAN ...
Elke bos riet heeft zijn
eigen plek op het dak.

“Al in 64 n.C. roemde de Romeinse geschiedschrijver

natuurlijk graag onze bijdrage. De rietdaken hebben

Plinius

in

hier een belangrijke esthetische functie, dus je hebt

onze streken. Toen mijn opa in de jaren ‘30 een

echt eer van je werk. De complexiteit zit ‘m niet zozeer

rietdekkersbedrijf in Stolwijk kon overnemen, werd riet

in de rietdekking, als wel in het feit dat we verticaal

nog vooral toegepast bij boerderijen en hooibergen.

moeten beginnen. Dat zie je niet zoveel; doorgaans

Het werd in onze omgeving ook wel gesneden op de

werken we op schuine daken. Het betekent dat we

uiterwaarden van de Hollandsche IJssel en de Lek,

vanaf een steiger moeten opbinden en dat is intensief

maar het meeste riet kwam van de Nieuwkoopse

werk.

de

kwaliteit

van

de

rietbedekking

plassen, de Biesbosch en uit Overijssel.
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Frans van der Ende

Met zijn rietdekkersbedrijf volgt Frans van der Ende in de voetsporen van zijn vader
en zijn opa. Als drager van dit traditionele ambacht voelt hij de verantwoordelijkheid
om mooi werk af te leveren. Dat geldt zeker voor HoogTij, waar de rieten daken een
hoofdrol spelen en dat slechts op een steenworp afstand ligt van zijn bedrijf.

Het Nederlandse areaal werd echter steeds meer

Een rieten dak kan tientallen jaren meegaan, dan

ingeperkt, en sinds de jaren ’50 halen we het riet

moet je wel zorgen dat het schoon blijft. Het voordeel

ook uit Oost-Europa en de laatste twee decennia

van een steil dak is dat het regenwater sneller

vooral uit China. Dat is echt de redding geweest

afstroomt en dat de slijtage van het natuurlijke

voor

nooit

materiaal daardoor langzamer gaat. Wanneer mos

kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag.

en algen een kans krijgen, droogt het dak niet goed,

Er zijn veel verschillende soorten riet, met verschillende

dat is met regelmatig onderhoud prima te verhelpen.

eigenschappen. Een goede rietdekker herken je met

Wanneer ik langs één van onze projecten rijd, kijk ik

name aan zijn sortering. Elke bos riet heeft zijn eigen

altijd met voldoening naar de kwaliteit die we hebben

plek op het dak, en alleen een geoefend oog ziet

geleverd. Of het nu historische boerderijen zijn of

meteen waar je het moet neerleggen. Aan de mooie,

moderne villa’s als deze in HoogTij: het ambacht blijft,

getoogde kappen van de villa’s in HoogTij leveren wij

voortbouwend op de schouders van ons voorgeslacht.”

onze

branche,

anders

hadden

we

HET AMBACHT

39

BELEEF ...
WONEN AAN DE DIJK
Twee van de zeven villa’s in HoogTij zijn direct gelegen aan de dijk, aan het Middelblok. Zij
zijn in de breedte gesitueerd, waardoor de beleving heel anders is dan in het hof.

De villa’s hebben een prominente entree aan het Middelblok en kijken uit over de dijk naar

40

Gouderak. Bij de linkse dijkvilla wordt het decor over de hele breedte gevormd door de
rivier. De rechtse dijkvilla sluit meer aan op de intimiteit van het hof. Beide villa’s hebben
een eigen inrit met parkeergelegenheid en een omliggende tuin, die een prachtige doorkijk
geeft naar de Hollandsche IJssel.

DE DIJKVILLA’S
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Interieur Impressie Dijkvilla 1
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Optioneel: uitbouw van 1.2 m1 voor extra grote living

BELEEF ...
DE RUIMTE

Sfeervolle haard

Het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe heerlijk lang de
zomeravonden hier kunnen duren. Vanuit de riante living stap
je zo de tuin in, om nog even te genieten van de ondergaande
zon. Terwijl die wegzakt aan de horizon, drinken jullie een laatste

44

45

glas en luister je naar de echo van vrolijke kinderstemmen. De

stroomt door tot in alle vertrekken van de villa.

Begane grond

Interieur Plattegronden

rivier voert je mee in haar rustgevende ritme en die unieke sfeer

DIJKVILLA
BEGANE GROND
Living/keuken

85,2 m2

Entree/hal/garderobe

10,2 m2

Berging

13,1 m2

Royale keuken met zicht op de dijk

Optioneel:
verbreed raam voor extra mooi uitzicht
op de Hollandsche IJssel

Slaapkamer 1
Badkamer 1
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Badkamer 2
Slaapkamer 2

Optioneel: extra badkamer

DIJKVILLA
EERSTE VERDIEPING
Slaapkamer 1

22,0 m2

Slaapkamer 2

20,3 m2

Badkamer 1

3,7 m2

Badkamer 2

2,7 m2

Royale slaapkamer met badkamer (optioneel)

Eerste verdieping

Interieur Plattegronden
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Fijne studeer-/werkkamer met prachtig uitzicht

Slaapkamer 3

Eigen badkamer op de

48
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Tweede verdieping

Interieur Plattegronden

tweede verdieping

DIJKVILLA
Slaapkamer 4

TWEEDE VERDIEPING
Slaapkamer / werkkamer 3

12,7 m2

Slaapkamer 4

15,2 m2

Badkamer

3,9 m2

Royale glaspartijen

BELEEF ...
DE SFEER

Sfeervolle haard

Een royale keuken aan de altijd levendige dijk en een fantastisch
besloten terras voor lange zomeravonden. In de winter beleef je
de gezellige sfeer van de open haard en de bijzonder royale living.
Hoe veelzijdig kan een villa zijn?
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Begane grond

Interieur Plattegronden
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DIJKVILLA 2
BEGANE GROND
Living/keuken

72,9 m2

Entree/hal/garderobe

10,2 m2

Berging

13,3 m2

Royale keuken met aangrenzende eetkamer

Ruimte voor een royale kastenwand

Slaapkamer 1
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Separaat toilet op de verdieping

Royale badkamer met bad

Slaapkamer 2

DIJKVILLA 2
EERSTE VERDIEPING
Slaapkamer 1

22,0 m2

Slaapkamer 2

18,8 m2

Badkamer

6,7 m2

Heerlijke grote slaap-/studeerkamer voor de kids

Eerste verdieping

Interieur Plattegronden
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Heerlijke rustige werkkamer met mooie glaspui

Slaapkamer 3
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Royale wasruimte
Fijne slaap-/studeerkamer

DIJKVILLA 2

Slaapkamer 4

TWEEDE VERDIEPING
Slaapkamer / werkkamer 3

12,7 m2

Slaapkamer 4

15,2 m2

Badkamer

3,9 m2

Grote glaspui met uitzicht over de polders

Tweede verdieping

Interieur Plattegronden
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BELEEF ...
In de hofvilla woon je buiten, maar ook met elkaar.
WONEN AAN HET HOF
De vijf hofvilla’s zijn gelegen rondom de besloten binnenhof
en bereikbaar via de groene, ronde oprijlaan. Hier omheen zijn
parkeerplaatsen gecreëerd. Aan de voorzijde ontmoeten bewoners
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elkaar als buren, waar de achterzijde het vrije uitzicht biedt op de rivier.
De breed uitlopende tuinen bieden hiertoe alle ruimte, en vormen een
waardevolle aanvulling op de toch al riante afmetingen van de woning.

DE
HOFVILLA’S
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Interieur Impressie Hofvilla
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Interieur Impressie Hofvilla
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Van de vroege morgen tot de late avond genieten van de zon.

Optioneel:

BELEEF ...
DE RUIMTE

Open haard

living vergroot met uitbouw van 1,2 m1

Stel je voor hoe je hier straks wakker wordt. Het daglicht valt door
de glaspui naar binnen en nodigt je uit om op te staan. Beneden
in de woonkeuken schenk je een eerste kop koffie in, nog voordat
de villa zich vult met levendigheid. Dit moment is alleen voor jou,

62

63

en terwijl de schepen op de rivier voorbijgaan, denk je aan de

aansluit op alles wat je ooit hebt gewenst.

Begane grond

Interieur Plattegronden

dag die voor je ligt. Geluk begint hier, in een woning die perfect

HOFVILLA 3 T/M 7
BEGANE GROND
Living/keuken

79,4 m2

Entree/hal/garderobe

11,2 m2

Berging

12,0 m2

Charmante keuken met zicht op het hof

Slaapkamer met eigen badkamer

Magnifiek uitzicht over de Hollandsche IJssel

Slaapkamer 1

Badkamer
1
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Eerste verdieping

Interieur Plattegronden
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Badkamer 2

Optioneel: extra badkamer

HOFVILLA 3 T/M 7
Slaapkamer 2

EERSTE VERDIEPING
Slaapkamer 1

22,2 m2

Slaapkamer 2

20,3 m2

Badkamer 1

3,7 m2

Badkamer 2

2,7 m2

Heerlijke slaap-/studeerkamer voor de kids

Schitterende studeerkamer met grote glaspui en
prachtig uitzicht

Eigen badkamer op de tweede verdieping

Slaapkamer 3
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Tweede verdieping

Interieur Plattegronden
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Praktische wasruimte
Slaapkamer 4

HOFVILLA 3 T/M 7
TWEEDE VERDIEPING

Royale slaapkamer of fitnessroom
Slaapkamer / werkkamer 3

12,7 m2

Slaapkamer 4

15,2 m2

Badkamer

3,9 m2

met grote glaspartij

WIJ MAKEN
WOONDROMEN
WAAR

De Koning makelaars is één van de makelaarskantoren in project HoogTij. Jacques de
Koning is al reeds in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van het plan.
Het exclusieve karakter van HoogTij sluit naadloos aan op de ambitie van De Koning
makelaars om woondromen waar te maken.

“Wij maken woondromen waar: dat is geen loze kreet, maar een toezegging. Vanuit
onze kennis en ervaring weten wij welke eisen de hedendaagse consument stelt
aan architectuur, woonomgeving, duurzaamheid en comfort. HoogTij beantwoordt
volledig aan die verwachtingen.”

UNIEKE KANS
“De zeven bijzonder mooie dijk- en hofvilla’s aan de Hollandsche IJssel worden
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harmonieus met de omgeving verweven en hebben daardoor alle ingrediënten in

HoogTij woondromen waarmaken

zich voor een droom van een woning. Zij worden op ruime kavels gebouwd en bieden
veel privacy in een bijzonder, oudhollands rivierenlandschap. De villa’s zijn uniek in
ontwerp en hebben een optimale zonligging. Dankzij de grote glaspartijen hebben
bewoners een prachtig uitzicht over de rivier.”

EXTRA OPTIES
“Waar de architectuur, de indeling en de ligging van deze villa’s al uitzonderlijk is,
kunnen de bewoners ook nog kiezen uit extra opties, waarmee zij de villa volledig

Jacques de Koning

kunnen laten aansluiten op hun persoonlijke woonwensen. Denk bijvoorbeeld aan
een grote uitbouw aan de living of een luxe veranda. Door te spelen met de vele
mogelijkheden van dit unieke project, creëer je een toekomst met volop ruimte om
onbezorgd te leven. Dus waarom zou je het bij dromen laten, wanneer je ook de

HoogTij beantwoordt aan alle verwachtingen van de hedendaagse consument.

volgende stap kunt nemen?”
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JOUW ...

Bianca Gels is interieurontwerper bij de Home Factory,

Wanneer je een nieuw huis betrekt, wil je dat alles

specialist in het ontwerpen, visualiseren en realiseren

klopt. Met plezier ondersteunen wij je in die ambitie,

van stijlvolle interieurconcepten. Zij gaat graag met

door een interieur te creëren dat perfect past bij jouw

jullie aan de slag om een interieur te creëren dat

persoonlijke woonwensen.

perfect aansluit bij jullie leefstijl en woonwensen.

Onze interieurontwerpers combineren het technische
oog van de binnenhuisarchitect met het feilloze

HoogTij persoonlijk
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Bianca Gels

“Een droomhuis verdient een droominterieur. Met

gevoel voor stijl van de interieurstylist.

een goed ontwerp en een heldere indeling leg je

Zo begeleiden wij je van een eerste idee naar een

immers de basis voor jarenlang woonplezier. Wij

volledig uitgewerkt interieurplan en verder. Als je

begeleiden je graag bij het concretiseren van jouw

wilt, kunnen wij de hele planning en organisatie

persoonlijke wensen. Wat vind je belangrijk voor

uit handen nemen, zodat je naast een stijlvol en

jouw woonplezier en welke stijl past bij jou? In welke

verrassend ontwerp, ook kunt vertrouwen op een

ruimte ben je het meest en hoe wil je daar gebruik

vlekkeloze uitvoering. Een nieuw interieur was nog

van maken? Wat vind jij belangrijk?

nooit zo passend en zo zorgeloos.”

PERSOONLIJKE
INTERIEUR
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EEN PERFECTE
BALANS …
Keuken- en badkamerspecialist De Knikker in Alphen aan den Rijn is projectpartner van HoogTij. De Knikker staat
garant voor een goed doordacht ontwerp, een vakkundige installatie en een hoogwaardige afwerking. Je bent van
harte welkom in de uitgebreide showroom om inspiratie op te doen.
Arjan de Knikker schetst: “De keuken is een centrale ontmoetingsplaats in huis, waar stijl en functionaliteit in
balans moeten zijn. In onze showroom tonen wij uiteenlopende voorbeelden van designkeukens, kwaliteitsapparatuur en een perfecte styling. Natuurlijk besteden wij ook aandacht aan alle noviteiten op keukengebied, waarin
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efficiency, gemak en een gezonde levensstijl perfect samengaan. We nemen uitgebreid de tijd om stap voor stap

HoogTij Keuken & badkamer

jouw ideale keuken samen te stellen.

TUSSEN STIJL EN
FUNCTIONALITEIT
Ook bij de keuze voor de badkamer en het sanitair spelen functionaliteit en design een belangrijke rol. We
kijken samen met jou hoe je de beschikbare ruimte optimaal kunt benutten en hoe de inzet van innovatieve
technologie kan bijdragen aan verantwoord waterverbruik en het ergonomisch comfort. Wij werken uitsluitend
met hoogwaardige producten, met een scherp oog voor details. Met die werkwijze maken we van jouw badkamer
een persoonlijke leefruimte, die je met luxe en comfort omringt.”

BELEEF …
HET COMFORT

Bij het ontwerp van HoogTij zijn op het
gebied

van

duurzaamheid

en

comfort

geen concessies gedaan. De villa’s worden
gasloos opgeleverd met behulp van een
warmtepompinstallatie. Dit leidt tot een
aanzienlijke verlaging van de energiekosten
en zorgt voor een aantrekkelijke CO2-reductie.
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HoogTij Duurzaam
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De warmtepomp met koude- en warmteopslag is een ingenieus energieconcept. In de zomer wordt warmte
uit de woning opgeslagen in de bodem, en in de winter wordt deze weer gebruikt om de woning comfortabel
te verwarmen. De villa’s zijn voorzien van vloerverwarming, die verwarmt in de winter en koelt in de zomer. Zo
geniet je de hele dag en het hele jaar door van een gelijkmatig en aangenaam binnenklimaat. De boiler van de

Aangenaam warm in de winter,
koel in de zomer.

warmtepompinstallatie voorziet de woning ruimschoots van warm tapwater, zodat je heerlijk comfortabel kunt
baden en douchen.

VAN
ORIËNTATIE ...

TOT AANKOOP
De aankoop van een woning blijft een belangrijke beslissing die je niet dagelijks neemt. Als makelaars staan we je
graag bij gedurende het hele traject. Samen doorlopen we alle stappen, van oriëntatie tot aankoop, waarbij wij de
tijd nemen voor een zorgvuldig en deskundig advies.
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Dat begint uiteraard met een wederzijdse kennismaking, want hoe meer we jouw woonwensen begrijpen, hoe

Verkoop & informatie

beter we die kunnen vertalen naar een passend aanbod. Zo begeleiden wij je graag bij de nadere invulling van
de vele extra opties, zodat de villa uitgroeit tot een echt thuis. In HoogTij leid je het leven waarvan je altijd hebt
gedroomd.

UW MAKELAARS
De Ko n i n g m a ke l a a r s

De Koning makelaars

Dupree Makelaars

Keerkring 7, 2801 DG Gouda

Zoutmansweg 12, 2811 ES Reeuwijk

nieuwbouw@dekoningwonen.nl

reeuwijk@dupree.nl

0182 - 590 905

0182 - 394 200
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WONINGBORG
De villa’s worden geleverd met een waarborgcertificaat van Woningborg.
Deze insolventiegarantie biedt jou als koper een duidelijke meerwaarde.
Woningborg checkt vooraf de financiële draagkracht van de aannemer,
de bouwmethode en de installaties, wat een extra garantie biedt als je
straks in je villa woont. Dat is prettig en vanzelfsprekend belangrijk bij
een dergelijk grote uitgave.

DISCLAIMER
Alhoewel deze brochure met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie actueel
en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van
overheidswege ten aanzien van deze informatie. Aan deze brochure kunnen geen garanties worden ontleend over de juistheid en volledigheid van de
in de brochure opgenomen informatie.
Verder wordt geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure.
Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn
geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Alle wijzigingen in tekst, illustraties en
tekeningen zijn voorbehouden. De opgenomen perspectieftekeningen en uitgewerkte indelingssuggesties geven een impressie weer, de kleurstelling
en kleine wijzigingen aan de woningen worden veelal in een later stadium tijdens de bouw door de architect ingevuld. Derhalve kunnen aan deze
tekeningen geen rechten worden ontleend. Het recht wordt voorbehouden om te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen,
correcties en/of wijzigingen in de brochure aan te brengen.
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WONENINHOOGTIJ.NL

