8 RUIME TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
TE DEN HAAG
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Luxueus &
rustiek wonen
DE GARDENIER HEEFT EEN KLEINSCHALIGE
OPZET. GOED VOOR LUXUEUS WONEN IN
EEN DORPSE SETTING. HET BETREFT
HIER ACHT ROYALE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN. GESITUEERD ALS EEN OP ZICH
STAAND WOONDOMEIN AAN DE NOORDWEG IN DE ZUIDRAND VAN DEN HAAG, EEN
LANDELIJK GETINTE WOONOMGEVING. MET
WATER AAN DIVERSE ZIJDEN, BOSSCHAGES
EN AAN DE OVERZIJDE VAN DE NOORD
WEG UITZICHT OVER DE SPORTVELDEN
VAN HOCKEYCLUB HET WATERINGSE VELD.
DORPS WONEN MET ALLE GENEUGTEN
VAN HET GROTE DEN HAAG BINNEN HANDBEREIK. DE GARDENIER COMBINEERT HET
BESTE VAN TWEE WERELDEN. EEN BUITENKANS VAN JEWELSTE.
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Eigenzinnig
& Levendig
WONEN IN DEN HAAG HEEFT ALLURE. NIET
VOOR NIETS ZETELT ONZE REGERING IN HET
MIDDELEEUWSE BINNENHOF EN HEEFT ONZE
VORST HIER ZIJN WOON- EN WERKPALEIZEN.
OOK VELE INTERNATIONALE ORGANISATIES
EN BUITENLANDSE AMBASSADES ZIJN IN
DEN HAAG GEHUISVEST. AL VAN OUDSHER
WONEN HIER MENSEN MET ALLERLEI
NATIONALITEITEN. MET 538.000 INWONERS IS
DEN HAAG DE DERDE STAD VAN NEDERLAND.
HET BESCHIKT OVER ALLE VOORZIENINGEN
OP HET GEBIED VAN GEZONDHEID, WELZIJN,
ONDERWIJS, SPORT, RECREATIE EN CULTUUR

I

DIE HOREN BIJ EEN GROTE STAD.

In Den Haag kun je prima winkelen. Daar zijn

Scheveningse strand, de duinen en het Zuiderpark in

vele restaurantjes en terrasjes te vinden. Den

de nabijheid. Kortom: voor elk wat wils.

Haag betekent ook volop genieten van theater
en cultuur. Slenteren langs talloze galerieën of

De Gardenier biedt een kleine woonambiance met

lekker uitwaaien op het strand van Scheveningen.

een eigen identiteit en intimiteit. In de buurt en de

Voor een avondje uit biedt de stad volop

omgeving kun je terecht voor allerlei activiteiten.

mogelijkheden.

Vlakbij vind je aan de Noordweg Hockeyclub Het
Wateringseveld, een sportschool en vlakbij ook Park

De Hofstad kent een rijke geschiedenis als

Overvoorde.

het gaat om muziek, dans en toneel. Het is de
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thuishaven voor het Nederlands danstheater.

Het nabij gelegen Haagse Zuiderpark is inmiddels

En in de Dr. Anton Philips Zaal speelt het

een imposante sportlocatie, inclusief een heuse

Residentieorkest de sterren van de hemel.

sportcampus. Uiteraard biedt het park ook

Verder zijn er elk jaargetijde voor jong en oud

ruimte voor wandelen en fietsen. Tevens biedt

attracties te bezoeken. Bijvoorbeeld Madurodam

zuidelijker gelegen Westland, ook wel Glazen Stad

en het Omniversum. Of allerhande musea

genoemd, een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk.

waaronder Het Haags Gemeentemuseum en het

Bijvoorbeeld richting Monster en Ter Heide, waar het

Mauritshuis. Voor wandelen en fietsen zijn het

op het strand voor jong en oud heerlijk toeven is.
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Prima
bereikbaar
In De Gardenier woon je rustig, terwijl je toch heel veel binnen
handbereik hebt. Vanuit de Noordweg ben je zo in het dynamische
stadshart van Den Haag. Connexxion bus 37 komt elk half uur langs
de vlakbij gelegen Leyweg. Hiermee kun je richting Den Haag, waar
je vervolgens van het uitgebreide tramnet gebruik kunt maken. Met

Amsterdam

de auto zijn via de A4 - de belangrijkste randstedelijke verkeersader
- alle grote steden zoals Rotterdam, Utrecht en Amsterdam prima
bereikbaar. En parkeren kun je gewoon voor of bij je woning. Mooi en

A4
Leiden

A44

gemakkelijk.
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A20

Type Camelia en Sering (bwnrs 5 en 6, 7 en 8)

Rotterdam
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luxe &
privacy
H

Het bouwplan telt acht twee-onder-een-kapwoningen, waarvan de vier aan de Noordweg (types
Oleander en Magnolia) extra grote kavels hebben. Ze staan als twee woonblokken los van elkaar
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Ell

en hebben een aangebouwde berging. Deze woningen hebben zowel twee zadeldaken alsook twee
dwarskappen. Het metselwerk heeft diverse kleuren, wat ze extra allure geeft en volop privacy. Mede
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door de grote tuinen rondom.

De vier woningen aan de zuidkant (types Sering en Camelia) liggen geschakeld aan elkaar. Het betreft

aa
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hier stijlvolle en robuuste woningen met veel leefruimte. Deze woningen hebben ook een garage,

n

geschakeld aan de woning. Extra accenten in het metselwerk zorgen voor een speelse uitstraling.
De diepe achtertuinen liggen op het zonnige zuiden gesitueerd en direct aan het water. Heerlijk vrij.
De Gardenier biedt een fantastische woonambiance met veel privacy.

Gardenier
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Type Oleander en Magnolia (bwnrs 1 en 2, 3 en 4)

Vogelvlucht impressie
Type Camelia en Sering (bwnrs 5 en 6, 7 en 8)
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Oleander

D

BOUWNUMMER 1 EN 2 (GESPIEGELD)

Deze woningen liggen met de voortuinen aan
de straatzijde en met de grote achtertuinen

Oleander

PLATTEGROND BOUWNUMMER 1 (ALS GETEKEND)
& 2 (GESPIEGELD)

op het noordwesten gesitueerd. Je stapt hier
vanuit de riante living zo de royale achtertuin
in. Ideaal om hier een terras of patio met
relaxte zithoek te realiseren. En voor culinaire
liefhebbers zelfs een heuse buitenkeuken.
Lekker weer? Dan is het hier prima kokerellen.
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Heerlijk toch dat buitenleven! Deze woningen
zelf bieden ook volop ruimte. Met een

1 2

aangebouwde berging. Drie slaapkamers met
badkamer op de eerste verdieping en onder

l
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het robuuste
ingdak een royale zolder met diverse
iss

Slu
indelingsopties.
Informeer gerust naar alle
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mogelijkheden.

Ruime woning, woonoppervlakte bnr. 1: ca.
153 m2, bnr.2 ca. 150 m2
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Tuingerichte woonkamer
Ruime berging aan de woning
Ruime keuken aan de voorzijde van de
woning
Openslaande deuren naar de zeer ruime
tuin
3 ruime slaapkamers op de 1e verdieping
Parkeren op eigen terrein
Gasloos
Inclusief zonnepanelen
Inclusief badkamer en sanitair
Vloerverwarming

BOUWNUMMER 2

BOUWNUMMER 2

Begane grond | 1: 75
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5m

Oleander

PLATTEGROND BOUWNUMMER 1 (ALS GETEKEND)
& 2 (GESPIEGELD)

Oleander

PLATTEGROND BOUWNUMMER 1 (ALS GETEKEND)
& 2 (GESPIEGELD)

BOUWNUMMER 2

BOUWNUMMER 2

Tweede verdieping | 1: 75

Eerste verdieping | 1: 75
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5m

Magnolia

De voortuinen grenzen aan de straatzijde,
terwijl de grote achtertuinen op het
noordwesten zijn gesitueerd. De twee paar

			BOUWNUMMER 3 EN 4 (GESPIEGELD)

Magnolia

PLATTEGROND BOUWNUMMER 3 (ALS GETEKEND)
& 4 (GESPIEGELD)

openslaande deuren verbinden binnen en

D

buiten optimaal met elkaar. Terras of een
patio? Je eigen buitenbar of BBQ? Culinaire

BOUWNUMMER 4

liefhebbers kunnen zich hier helemaal uitleven.
Dol op tuinieren? Dan bieden de royale tuin
rondom en aangebouwde garage je alle
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ruimte om optimaal van je hobby te genieten.
Ook binnen is geen gebrek aan ruimte. Een
grandioze living met halfopen keuken. Drie

o
N

slaapkamers met badkamer op de eerste
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e opties op de zolder om extra
verdiepingien
ngnog
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Slu of slaapkamers te realiseren. Kom maar
hobbyn
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op met jouw woonwensen.

Ruime woning, woonoppervlakte bnr. 3:
ca. 152 m2, bnr.4 ca. 150 m2
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Tuingerichte woonkamer
Ruime berging aan de woning
Ruime keuken aan de voorzijde van de
woning
Openslaande deuren naar de zeer ruime
tuin
3 ruime slaapkamers op de 1e verdieping
Parkeren op eigen terrein
Gasloos
Inclusief zonnepanelen
Inclusief badkamer en sanitair
Vloerverwarming
BOUWNUMMER 4

BOUWNUMMER 4

Begane grond | 1: 75
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5m

Magnolia

PLATTEGROND BOUWNUMMER 3 (ALS GETEKEND)
& 4 (GESPIEGELD)

Magnolia

PLATTEGROND BOUWNUMMER 3
(ALS GETEKEND) & 4 (GESPIEGELD)

BOUWNUMMER 4

BOUWNUMMER 4

BOUWNUMMER 4

Tweede verdieping | 1: 75

Eerste verdieping | 1: 75

Gardenier

15

1:75

0

1

16

2

3

4

BRENGT LEVEN TOT BLOEI

5m

Camelia

BOUWNUMMER 5 EN 6 (GESPIEGELD)

D

Deze woningen liggen aan de achterzijde
van het woondomein met grote tuinen op
het zonnige zuiden, direct aan het water. De

Camelia

PLATTEGROND BOUWNUMMER 5 (ALS GETEKEND)
& 6 (GESPIEGELD)

openslaande deuren verbinden de royale living
en het buitenleven prachtig met elkaar. De
tuinen bieden alle ruimte om naar eigen wens
in te richten met bijvoorbeeld een terras, patio
of eigen tuinhuis. Allemaal met uitzicht op het
water. Mooi weer? Zet open die deuren en…
genieten maar.
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Ook binnen is er volop ruimte. Een riante living
met halfopen keuken. Drie slaapkamers met
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badkamer op de eerste verdieping en ruimte

l
onder het robuuste
nge dak om een extra hobbyi
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te realiseren. De geschakelde

Vangarage completeert het geheel.

Ruime woning, woonoppervlakte:
ca. 120 m2
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Tuingerichte woonkamer
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Ruime garage
Ruime keuken aan de voorzijde van de
woning
Openslaande deuren naar de ruime tuin op
het zuiden
3 ruime slaapkamers op de 1e verdieping
Parkeren op eigen terrein
Gasloos
Inclusief zonnepanelen
Inclusief badkamer en sanitair

Begane grond | 1: 75
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5m

Camelia

Camelia

PLATTEGROND BOUWNUMMER 5 (ALS GETEKEND)
& 6 (GESPIEGELD)

PLATTEGROND BOUWNUMMER 5 (ALS GETEKEND)
& 6 (GESPIEGELD)

Eerste verdieping | 1: 75

Tweede verdieping | 1: 75
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5m

Deze woningen liggen aan de achterzijde

D

Sering

van het woondomein. De diepe tuinen liggen
heerlijk op het zonnige zuiden gesitueerd,
direct aan het water. Via de twee openslaande

BOUWNUMMER 7 EN 8 (GESPIEGELD)

Sering

PLATTEGROND BOUWNUMMER 7 (ALS GETEKEND)
& 8 (GESPIEGELD)

deuren stap je zo de tuin in. Terras of een patio?
Je eigen buitenbar met heuse tap realiseren?
En… met een schitterend uitzicht op het water.
Santé: Hier kun je je helemaal uitleven. Ook
binnen vind je volop ruimte. Een imposante
living met halfopen keuken. Gecombineerd met
drie slaapkamers en badkamer op de eerste
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verdieping. Tevens nog opties op de zolder om
extra hobby- of slaapkamers te realiseren. De
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geschakelde garage is naar eigen wens in te
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Ruime woning, woonoppervlakte bnr. 7:
ca. 120 m2
Tuingerichte woonkamer
Ruime garage

Ell

Ruime keuken aan de voorzijde van de
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woning
Openslaande deuren naar de ruime tuin op
het zuiden
3 ruime slaapkamers op de 1e verdieping
Parkeren op eigen terrein
Gasloos
Inclusief zonnepanelen
Inclusief badkamer en sanitair
Inclusief vloerverwarming

Begane grond | 1: 75
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5m

Sering

Sering

PLATTEGROND BOUWNUMMER 7 (ALS GETEKEND)
& 8 (GESPIEGELD)

PLATTEGROND BOUWNUMMER 7 (ALS GETEKEND)
& 8 (GESPIEGELD)

Eerste verdieping | 1: 75

Tweede verdieping | 1: 75
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5m

Gasloos &
duurzaam
U

Uiteraard worden deze woningen gasloos en volgens de
nieuwste normen van duurzaamheid gebouwd. Oftewel: klaar
voor de toekomst. Nieuwbouwwoningen zijn een stuk duurzamer
dan oudere woningen. Dat is onder meer te danken aan de
goede isolatie en aan het gebruik van duurzame technieken om
uw huis van warmte en stroom te voorzien.

Zo krijgen de woningen in De Gardenier een zeer eigentijds
programma op het gebied van duurzaamheid. Elke woning
heeft zonnepanelen op het dak. Het aantal is gerelateerd aan
het energiegebruik van alle gebouw-gebonden elektrische
installaties. Daarnaast zorgt een luchtwarmtepompinstallatie
voor de verwarming. De luchtwarmtepomp heeft een
voorraadvat voor warm water en is daarom ongeveer zo
groot als een hoge koelkast. Hij wordt in de woningen van De
Gardenier gecombineerd met een vloerverwarming. Lekker
comfortabel. De luchtwarmtepompinstallatie in combinatie
met zonnepanelen verzorgt de vloerverwarming en het warme
tapwater. De woningen worden daarom niet op gas aangesloten.
Zo levert een slimme aanpak heel wat energie op. Bovendien
draag je hiermee bij aan een beter klimaat en een beter milieu.
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Bouhuisen Groep
Wilhelminaplein 3

Colofon

2671 GR Naaldwijk
0174-615544
bouhuisen@bouhuisen.nl
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0168-328255

0174-225055

mail@qarch.nl

AANNEMER:
Deze brochure is met zorg door ons
samengesteld en geproduceerd. Desondanks

Waaijerbouw B.V.

moeten wij een voorbehoud maken voor

De star 5

kleine (maat)afwijkingen en/of wijzigingen en

2266 NA Leidschendam
info@waaijerbouw.nl
www.waaijerbouw.nl

070-3200100

eventuele zet- en drukfouten.
De informatie is bedoeld om kandidaat kopers
globaal te informeren, de brochure is dus geen
contractstuk. Er kunnen daarom aan de artist
impressies, tekeningen, maatvoering, foto’s en
teksten in deze brochure geen rechten worden
ontleend.
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