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LEIDEN

42 minuten
DEN HAAG

PERFECTE LIGGING
Welkom in Noordwijkerhout. Jouw nieuwe thuis. Een sfeervol dorp in het hart van
de Bollenstreek. De Bosrand brengt het beste van twee werelden samen. Ervaar de
rust en ruimte van het groene landschap, de overweldigende natuur van Landgoed
in den Houte en de vergezichten die de kust biedt. En tegelijkertijd ligt De Bosrand
midden in de Randstad, dicht bij steden als Amsterdam, Leiden en Haarlem.
Hoe druk je leven ook is, je komt tot rust in de woningen aan De Bosrand, een wijk
met allure.
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G ENIETEN VA N
DE STILTE
IN DE NATUUR
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NOORDWIJKERHOUT
Sfeervol dorp, midden in het leven.

Noordwijkerhout is een charmant dorp in het hart van de Bollenstreek en telt 16.000
inwoners. Het heeft een levendig centrum vol met winkels en terrasjes, de ideale plek
om te genieten van een lekkere kop koffie of een goed glas wijn, met uitzicht op de
schitterende witte kerk die het centrum markeert. Bovendien bevinden zich in het
dorp uitstekende sport- en medische voorzieningen, vijf basisscholen en een college
voor voortgezet onderwijs. Een ideale plek om te wonen!
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RUIMTE OM TE GENIETEN
De omgeving van De Bosrand is in één woord schitterend. Geniet van de rust en
ruimte die de natuur biedt, midden in de Randstad. Op steenworp afstand ligt
het Oosterduinse meer, de perfecte plek om te zwemmen, zonnen en surfen of te
genieten op een van de terrasjes aan het water. Golfliefhebbers kunnen terecht
bij de Noordwijkse golfclub, een golfbaan met internationale allure. En na slechts
een kwartiertje fietsen sta je op het strand. Een verfrissende duik in zee, je hoofd
leegmaken tijdens een heerlijke wandeling of genieten van een uitgebreid diner in
een van de strandpaviljoens met uitzicht op zee, het kan allemaal.
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ERVAAR IEDERE DAG
HET ECHTE BUITENLEVEN
De Bosrand ligt op Landgoed in den Houte. Een elegant landgoed vol
slingerende paadjes, kabbelend water en eeuwenoude bomen. De rijke
geschiedenis van deze bijzondere plek is voelbaar.
Op het historische terreinstaat een prachtig pand, genaamd Sint Bavo. Na een
grondige renovatie zal deze monumentale blikvanger weer het elegante, centrale
punt op het terrein zijn.
Een groot deel van de woningen in De Bosrand bieden uitzicht op de waterpartijen
en op de Engelse tuin die in al haar glorie wordt hersteld.
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DE E NGE LSE TUIN
Grenzend aan De Bosrand bevindt zich de Engelse tuin die compleet wordt hersteld.
Het parkachtige landschap, met verrassende doorkijkjes en grootse waterpartijen, maakt deze
weelderige tuin een bijzondere plek vol met plantensoorten die een eeuw geleden ook al het
aangezicht van de tuin bepaalden. De Engelse tuin belooft een plek te worden waar je even op
adem kunt komen, een ontspannen wandeling kunt maken en waar kinderen naar hartenlust
kunnen spelen.
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DE LIGGING
Vanuit je woonkamer kijk je de prachtig groene tuin in. Eerst blijft hij nog even
zitten maar dan toch, in een oogwenk, schiet de eekhoorn hoger de boom in.
De overdadige natuur geeft je een gevoel van rust, ruimte en sereniteit.
Wonen in De Bosrand betekent genieten van de kleine dingen in het leven.
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WONEN IN EEN WIJK MET ALLURE
De prachtige vrijstaande woningen en luxe twee-onder-een-kap-woningen zijn gelegen op ruime
kavels langs een slingerende weg midden in de natuur. In je eigen achtertuin, maar ook tijdens een wandeling
op Landgoed in den Houte geniet je van het goede buitenleven. Gelegen aan prachtige waterpartijen en de
karakteristieke Engelse tuin in de historische omgeving geven de wijk haar elegantie. Hier ontdek je de
balans tussen de bedrijvigheid van de stad en de rust en ruimte die het prachtige strand te bieden heeft.
De Bosrand is wonen met een exclusief karakter.
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BUITEN
LEVEN
WONEN IN EEN RUSTGEVENDE, WATERRIJKE
OMGEVING. LICHT, LUCHT EN UITZICHT OP
PRACHTIG GROEN VANUIT JOUW NIEUWE THUIS.
LUXUEUZE, HOOGWAARDIGE WONINGEN.
HET GOEDE BUITENLEVEN IN DE BOSRAND VAN
LANDGOED IN DEN HOUTE.
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TIJDLOZE
ARCHITECTUUR
DE ARCHITECT
FABIAN VAN DER WIELEN
Het ontwerp van de woningen in De Bosrand is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen architectenbureau KOW
en de stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten van RROG. Twee specialisten met een gezamenlijk doel voor ogen:
prachtige woningen realiseren die eer doen aan dit zeer boom- en waterrijke deelgebied van Landgoed in den Houte.
Architect Fabian van der Wielen (KOW): "Er wordt in dit prachtige plan gestreefd naar een aangenaam woonmilieu, door in de
architectuur een eigentijdse uitstraling te combineren met een verfijnd, ingetogen karakter. Naar ieder individueel perceel is
met evenveel zorg en aandacht gekeken, om hier de woning te ontwerpen die het beste tot zijn recht komt in de omgeving.
Dit om ervoor te zorgen dat de bewoners maximaal van deze bijzondere aanwezige kwaliteiten kunnen profiteren, zoals het
volwassen groen en de unieke ligging van iedere woning aan het water. De samenhang tussen de verschillende woningen
is daarbij een essentieel onderdeel. De diverse tweekappers en vrijstaande woningen zijn als elkaars familie ontworpen,
met subtiele verschillen in bijvoorbeeld materiaal, kleur en grootte. De toegepaste materialen zoals baksteen en hout zijn
hoogwaardig gedetailleerd en worden uitgevoerd in natuurlijke tinten, zodat deze goed passen bij het groene decor. Vanuit de
open woonkamer-keuken zorgen royale gevelpuien voor een prachtig zicht op de lommerrijke tuinen, waarbij deze echt een
verlengstuk van de woning vormen."

DE STEDENBOUWKUNDIGE
& LANDSCHAPSARCHITECT
RENZO VEENSTRA
Stedenbouwkundige Renzo Veenstra: "Landgoed in den Houte is ontworpen als een samenhangend landschapspark
met een grote variëteit aan woningen. Het plan versterkt de oorspronkelijke kenmerken van het historische Sint Bavo;
een instellingsterrein dat werd gesticht op een oude strandwal in de nabijheid van het centrum van Noordwijkerhout.
Kenmerkend voor het ontwerp zijn de twee landschappelijke stijlen; een deel van het landgoed heeft een formele opzet van
bouwblokken en lanen. Het andere deel van het landgoed is gelegen in de groene en bosrijke zoom van het plan en kent een
informele opzet. De Bosrand is onderdeel van deze informele landschappelijke zoom.
De woningen van De Bosrand worden als vanzelfsprekend ingepast in de bestaande groenstructuur. Hiervoor worden
bestaande bomen gespaard en worden nieuwe bomen ingepast. Zo ontstaat het bosrijke woonmilieu. Centraal in het gebied
wordt een ruim opgezette bomenlaan gemaakt met brede bermen. Hiermee worden de woningen bereikbaar gemaakt.
De hier gelegen voetpaden verbinden de woonomgeving met de Engelse Tuin, een iconisch park met verslingerde paden en
waterpartijen, en het totale landgoed. Door de vormgeving van de weg ontstaan er wisselende perspectieven in het plan en
creëren we intimiteit die past bij een bosrijke omgeving. De openbare ruimte wordt ingericht met hoogwaardige en duurzame
materialen. We maken een klimaatadaptieve inrichting die past bij de eigentijdse bosrijke uitstraling.
Voor De Bosrand is een rijk beplantingsplan opgesteld met veelal inheemse soorten. Op de kavels komen verschillende
soorten bomen en hagen die in hoogte variëren. Op enkele plekken worden ook boomvormers in de haag geplant die het
bosrijke gevoel versterken en ook zorgen voor privacy. Deze gemengde hagen bevorderen de biodiversiteit en bieden vogels
voedsel en egels een schuilplek. De Bosrand vormt zo een aangename plek in Landgoed in den Houte, waarin je als
bewoner onderdeel wordt van de cultuurhistorie van het gebied in een natuurlijke omgeving."
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OVER DE
WONINGEN

DE BOSRAND - DEELPLAN 2

Wonen in De Bosrand betekent wonen met allure. Op dit prachtige waterrijke en groene gedeelte van Landgoed in den Houte,
realiseren we De Bosrand Deelplan 2, bestaande uit 37 luxe woningen. Dit deelplan wordt onderverdeeld in twee fases. Fase 1 bestaat
uit 18 woningen en fase 2 bestaat uit 19 woningen. Alle woningen hebben riante tuinen grenzend aan het water. De tuinen worden
mooi afgescheiden door groene hagen. De ligging tussen de hoge bomen en aan het water zorgt voor een ultiem gevoel van sereniteit.
Dat is wonen op de rand van natuurlijk en charmant.
De riante woningen zijn ontworpen met oog voor detail. Iedere woning heeft een extra hoog plafond op de begane grond. De grote
leefkeukens, vier of vijf slaapkamers en prachtige tuinen bieden alle ruimte om te genieten van het leven. De meeste woningen
zijn voorzien van twee badkamers, ideaal om bijvoorbeeld de kinderen hun eigen ruimte te geven. Door de verscheidenheid aan
bakstenen, metselwerk en schakeling zijn de woningen speels, maar alsnog vormen ze een mooie eenheid aan een slingerende,
lommerrijke laan.

De Bosrand
Deelplan 2

APPARTEMENTEN

De Bosrand

Langeveld

erweg

Deelplan 1

Engelse tuin

Sint Bavopark

TYPE C
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING
BREEDTE 6,9 m | DIEPTE 11,0 m / 11,6 m

TYPE D
VRIJSTAANDE WONING
BREEDTE 7,2 m | DIEPTE 16,1 m

TYPE E
VRIJSTAANDE WONING
BREEDTE 19,3 m | DIEPTE 13,9 m

TYPE F
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING
BREEDTE 6,3 m | DIEPTE 11,0 m / 11,6 m

TYPE G
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING
BREEDTE 6,3 m | DIEPTE 10,0 m / 10,6 m

TYPE H
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING
BREEDTE 7,2 m | DIEPTE 10,0 m

Sint Bavo

Franse tuin

Ane
m

oon
weg
Victoriberg
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TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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WONINGTYPE C
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

In dit tweede deelplan van De Bosrand worden twaalf prachtige twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd

Type C1

van het type C. De entrees van deze woningen bevinden zich aan de zijkant, waardoor een L-vormige indeling

• Gebruiksoppervlakte: 174 m2

ontstaat op de begane grond die extra ruim aanvoelt door de hoogte van ca. 2,95 meter. Ook de breedte van

• Inhoud woning: 711 m3

maar liefst 6,9 meter geven deze woningen een zeer comfortabel en luxe karakter. Door de erker (voor- of

• Woningbreedte: 6,9 m | woningdiepte: 11,0 m

zijkant) en een grote raampartij bij het zitgedeelte ontstaat een gezellige hoek met veel licht. De leefkeuken

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m

staat door de pui met openslaande deuren direct in contact met de riante tuin. Verdeeld over de eerste en

• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 411-547 m2

tweede verdieping vind je vijf slaapkamers en twee badkamers, ideaal om bijvoorbeeld de kinderen hun

• Diepte achtertuin tot watergang: ca. 15-27 m

eigen badkamer te geven. Deze woningen met prachtige tuinen en uitzicht op bos en water zijn een luxe en

• Garage vast aan woning met mos sedumdak

ontspannen plek om je thuis te voelen. Is dit jouw favoriete woning?
Type C2
VARIANTEN

• Gebruiksoppervlakte: 191 m2

Er bestaan twee varianten op type C. Type C1 met langskap heeft een ruime garage vast aan het huis en een

• Inhoud woning: 777 m3

erker aan de voorzijde. Type C2 met dwarskap heeft een garage losstaand van het huis en een erker aan de

• Woningbreedte: 6,9 m | woningdiepte: 11,6 m

zijkant. Met een diepte van 11,6 m is deze woning net een slagje groter dan type C1 (diepte 11,0 m).

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m

Verder heeft dit woningtype een geelkleurige gevelsteen, met uitzondering van bouwnummers 02 en 03.

• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 404-567 m2

Deze twee woningen hebben een beige-bronze kleur zoals afgebeeld op pagina 43.

• Diepte achtertuin tot watergang: ca. 14-27 m
• Garage los van woning met mos sedumdak
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BEGANE GROND C1
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EERSTE VERDIEPING C1
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TWEEDE VERDIEPING C1
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BEGANE GROND C2
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EERSTE VERDIEPING C2
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TWEEDE VERDIEPING C2
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WONINGTYPE F
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

Van type F worden vier woningen in De Bosrand gerealiseerd. Met de ligging aan het water en een groenrijke

Type F1

tuin is dit type een prachtige toevoeging aan het plan. Door de erker (type F1) of de grote raampartij (type F2)

• Gebruiksoppervlakte: 162 m2

aan de voorzijde ontstaat een gezellige zithoek met veel licht. Aan de achterzijde bij de leefkeuken en het

• Inhoud woning: 635 m3

eetgedeelte bevindt zich een grote glazen pui met openslaande deuren. Hierdoor heb je prachtig zicht op de

• Woningbreedte: 6,3 m | woningdiepte: 11,0 m

tuin en de groene, waterrijke omgeving. Op de tweede verdieping ontstaat er extra ruimte door de dakkapellen

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m

en is standaard een tweede badkamer inbegrepen. Ideaal voor de kinderen of logees. Kortom, woningtype F is

• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 370-431 m2

zowel binnen als buiten een prachtig geheel dat volledig opgaat in de groene omgeving van De Bosrand. Voel jij je

• Diepte achtertuin tot watergang: ca. 15-23 m

hier al thuis?
Type F2
VARIANTEN

• Gebruiksoppervlakte: 175 m2

Type F1 heeft een erker aan de voorkant waardoor er een extra ruime zithoek ontstaat. De zolder heeft, naast de

• Inhoud woning: 690 m3

badkamer en de vierde slaapkamer, een onbenoemde ruimte die naar eigen wens is in te vullen. Type F2 is iets

• Woningbreedte: 6,3 m | woningdiepte: 11,6 m

dieper, heeft een gedraaide kap en is daardoor net een slagje groter.

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m
• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 422-487 m2
• Diepte achtertuin tot watergang: ca. 15-25 m

BEGANE GROND F1
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EERSTE VERDIEPING F1
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TWEEDE VERDIEPING F1
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BEGANE GROND F2
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EERSTE VERDIEPING F2
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TWEEDE VERDIEPING F2
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WONINGTYPE G
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

Van de twee-onder-een-kapwoning type G worden er maar liefst tien gerealiseerd in De Bosrand. Met een

Type G1

breedte van 6,3 meter en gebruiksoppervlakte van respectievelijk 144 m en 157 m is er volop ruimte om te

• Gebruiksoppervlakte: 144 m2

genieten van het goede leven. Zo zijn er vier ruime slaapkamers en biedt de tweede verdieping ook volop ruimte

• Inhoud woning: 565 m3

om bijvoorbeeld nog een studiekamer of gym te maken. Het toevoegen van een tweede badkamer is hier ook

• Woningbreedte: 6,3 m | woningdiepte: 10,0 m

een optie. De gevels van type G hebben een robuuste uitstraling door de gemêleerde donkere steen en zijn

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m

direct herkenbaar te midden van De Bosrand. Deze woningen met prachtige tuinen en uitzicht op groen en

• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 320-432 m2

water zijn een luxe en ontspannen plek om je thuis te voelen. Is dit jouw favoriete woning?

• Diepte achtertuin tot watergang: ca. 12-17 m

VARIANTEN

Type G2

Type G1 heeft aan de voorzijde een erker die zorgt voor extra ruimte en licht in het zitgedeelte. Type G2

• Gebruiksoppervlakte: 157 m2

biedt daarentegen extra vierkante meters doordat deze net iets dieper is én door de dwarskap is ook de

• Inhoud woning: 625 m3

zolderverdieping ruimer.

• Woningbreedte: 6,3 m | woningdiepte: 10,6 m

2

2

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m
• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 339-405 m2
• Diepte achtertuin tot watergang: ca. 13-18 m

BEGANE GROND G1
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EERSTE VERDIEPING G1
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TWEEDE VERDIEPING G1
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BEGANE GROND G2
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EERSTE VERDIEPING G2
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TWEEDE VERDIEPING G2
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WONINGTYPE H
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

Unieke kavels vragen om een buitengewoon woningtype. De twee woningen van type H liggen op extra brede

TYPE H

kavels en zijn speciaal ontwikkeld voor het hofje midden in dit deelplan van De Bosrand. Door deze ligging en de

• Gebruiksoppervlakte: 166 m2

brede zijtuin ontstaat een gevoel van sereniteit rondom de woningen. Om deze kenmerken optimaal te benutten

• Inhoud woning: 645 m3

hebben de woningen een breedte van 7,2 meter en is de entree aan de voorkant van de woning geplaatst.

• Woningbreedte: 7,2 m | woningdiepte: 10,0 m

De garage van type H bevindt zich meer aan de voorzijde van de woning, hierdoor is er ruimte voor een

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m

extra glazen pui met tuindeur richting het overdekte terras. Nóg meer gebruiksoppervlakte ontstaat door de

• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 467-538 m2

dakkapellen en de erkers aan de voorgevel. Woningtype H heet je van harte welkom.

• Diepte achtertuin tot watergang: ca. 6 m
• Diepte zijtuin: vanaf 15 m

BEGANE GROND H
KOMT TEVENS GESPIEGELD VOOR
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EERSTE VERDIEPING H

TWEEDE VERDIEPING H

KOMT TEVENS GESPIEGELD VOOR

KOMT TEVENS GESPIEGELD VOOR
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I N T E R I E U R I M P R E S S I E WO N I N GT Y P E H
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VRIJSTAANDE WONINGEN
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WONINGTYPE D
VRIJSTAANDE WONING

De zeer riante vrijstaande woningenen van type D zijn luxe, ruim en heerlijk om in te wonen. Het metselwerk

TYPE D

heeft een licht beige-grijze kleur en geeft de woningen een warm karakter. De grote raampartijen zorgen

• Gebruiksoppervlakte: 214 m2

voor veel lichtinval en bieden uitzicht op de groene omgeving. De ca. 2,95 meter hoge begane grond geeft

• Inhoud woning: 898 m3

woningtype D meteen een ruimtelijk gevoel. En uiteraard is er ook volop ruimte. Verdeeld over de eerste en

• Woningbreedte: 7,2 m | woningdiepte: 16,1 m

tweede verdieping vind je maar liefst vijf slaapkamers en twee badkamers. Via een prachtige serre, voorzien van

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m

glas van vloer tot plafond, loop je de riante tuin in. Met de overkapping ontstaat een mooie buitenruimte waar je

• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 484-761 m2

fijn kunt vertoeven. Wat een heerlijke plek om thuis te komen!

• Diepte achtertuin tot watergang: ca. 14-25 m

BEGANE GROND D
KOMT TEVENS GESPIEGELD VOOR
74
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EERSTE VERDIEPING D

TWEEDE VERDIEPING D

KOMT TEVENS GESPIEGELD VOOR

KOMT TEVENS GESPIEGELD VOOR
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VRIJSTAANDE WONINGEN
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WONINGTYPE E
VRIJSTAANDE WONING

De vrijstaande woningen van type E zijn het toppunt van elegantie. Door de platte daken en het warm-grijs

Type E

metselwerk heeft deze woning een eigentijds en modern karakter. Toch vormen zij een mooi geheel met de

• Gebruiksoppervlakte: 223 m2

omliggende natuur door de mos sedumdaken en grote raampartijen. Ook de ligging van de prachtige tuin draagt

• Inhoud woning: 1.083 m3

bij aan dit geheel. De vertrekken op de begane grond zijn ruim en voelen nog grootser aan door de hoogte van

• Woningbreedte: 19,3 m | woningdiepte: 13,9 m

ca. 2,95 meter. De grote ramen die van vloer tot plafond reiken bieden uitzicht op de eekhoorns in de volwassen

• Inpandige verdiepingshoogte begane grond: 2,95 m

bomen aangrenzend aan de tuin. Via de schuifdeuren haal je buiten naar binnen: het maakt van je riante

• Kaveloppervlakte tot watergang: ca. 755 - 938 m2

leefkeuken de perfecte plek om heerlijk lange zomeravonden in door te brengen. Met vier slaapkamers, waarvan

• Diepte tuin: ca. 9-14 m

één op de begane grond, twee badkamers en een garage vast aan de woning biedt dit woningtype je alle ruimte

• Garage vast aan woning

om te genieten van het goede leven. Heerlijk thuiskomen midden in een prachtige, groenrijke omgeving, dat is
wonen in De Bosrand.

BEGANE GROND E
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EERSTE VERDIEPING E
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COMFORTABEL & MILIEUVRIENDELIJK
De woningen in De Bosrand zijn gasloos en bijna energieneutraal. Dat betekent dat de energie die je nodig hebt voor de installaties van je
woning, bijna in balans is met de energie die je opwekt met je eigen zonnepanelen. In de wintermaanden, wanneer de zon minder schijnt,
kun je nog energie gebruiken van een externe leverancier. In periodes met veel zon, geef je juist weer stroom terug aan het net. Daarnaast
zorgen we voor goede isolatie, waardoor je bijna geen warmte verliest. Zo plaatsen we triple glas in de woningen. Gezamenlijk betekent dat
dus lage energiekosten.
NATUURINCLUSIEF
De omgeving en tuinen van De Bosrand bieden veel ruimte aan water en groen. Om de natuurinclusieve leefomgeving verder te bevorderen
wordt op de platte daken (inclusief garages, carports en overkappingen) mos sedum aangebracht. Dit mos met kleine plantjes zorgt ervoor
dat het regenwater wordt vastgehouden. Ook trekt het een variëteit aan vogels en insecten aan. Alle woningen krijgen bovendien een
regenton die aangesloten is op de hemelwaterafvoer van je woning. Op die manier kun je regenwater gemakkelijk gebruiken om bijvoorbeeld
je planten water te geven. Daarnaast wordt bij oplevering van je woning een boom geplant in je achtertuin. Je hebt daarbij de keuze uit drie
verschillende bomen, zodat je de boom krijgt die bij je woonwensen past. Op die manier dragen we bij aan een betere biodiversiteit.
VERWARMING & WARM WATER
Alle woningen zijn voorzien van een eigen warmtepomp die is aangesloten op een collectief warmtenetwerk. Dit warmtenetwerk gebruikt
de aardwarmte van bodembronnen om water op temperatuur te brengen. Dit water wordt via het collectieve netwerk naar de woningen
getransporteerd. Jouw individuele warmtepomp verwarmt vervolgens de woning op basis van jouw eigen instellingen. Voor de verwarming
krijgen de woningen vloerverwarming met naregeling per verblijfsruimte. Via dit systeem wordt de woning niet alleen verwarmd, maar
kunnen de ruimtes ook enkele graden gekoeld worden. Wel zo fijn in de warme zomermaanden. Voor de levering van de energie en het
gebruik van de warmtepomp wordt een leverings- en leaseovereenkomst afgesloten met de exploitant.
VENTILATIE
De woningen worden geventileerd via een WTW-unit (warmteterugwin-unit). Dit is een ventilatiesysteem dat de warmte van de afgevoerde
lucht hergebruikt om energie besparen. De afgevoerde warme lucht uit de woning staat namelijk de warmte af aan de toegevoerde koude
buitenlucht via een warmtewisselaar. Deze opwarming gebeurt dus met bestaande warmte en bespaart daardoor energie. De luchtstromen
zelf blijven gescheiden, waardoor de nieuwe lucht lekker vers blijft.
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MATERIALENSTAAT
EXTERIEUR

AFWERKING

KLEUR

Gevels

baksteen

Vrijstaand type D: licht beige/grijs
Vrijstaand type E: warm grijs
Twee-onder-een-kapwoning type C: geel/beige (m.u.v. BW.02/BW.03)
Twee-onder-een-kapwoning type C BW.02/BW.03: beige/brons
Twee-onder-een-kapwoning type F: geel/beige
Twee-onder-een-kapwoning type G: beige/brons
Twee-onder-een-kapwoning type H: grijs, met wit gesinterd

		

		
hardhout (woningtype E)

natuurlijk

Buitenkozijnen

hardhout

Vrijstaand type D: antracietgrijs
Vrijstaand type E: zwartgrijs
Twee-onder-een-kapwoning: ombergrijs

Raamdorpels

prefab beton

Vrijstaand type D: antracietgrijs
Vrijstaand type E: zwartgrijs
Twee-onder-een-kapwoning: ombergrijs

Hellend dak

keramische dakpan

mat zwart

Platte daken*

sedumdak

natuurlijk

Hemelwaterafvoer

zink

naturel

Erfafscheidingen*

lage/hoge hagen

natuurlijk

INTERIEUR

AFWERKING

KLEUR

Wanden

behangklaar*

n.v.t.

Plafonds

spuitpleisterwerk*

wit

Binnendeurkozijnen

houten kozijn zonder bovenlicht

wit

Binnendeuren

stompe vlakke deur

wit

Vensterbank

kunststeen

wit

* Conform contractstukken
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SANITAIRE RUIMTE
JOUW NIEUWE BADKAMER, EEN OASE VAN RUST
De woningen in De Bosrand worden voorzien van luxe badkamers. Er zijn allerlei
mogelijkheden om de badkamers en toiletten volledig af te stemmen op jouw wensen.
De aannemer neemt de mogelijkheden tijdens het koperstraject met je door.
Meer details over de sanitaire ruimten vind je terug in de sanitairfolder.

SANITAIR
In de woningen wordt luxe sanitair aangebracht. De toiletruimte heeft een
vrijhangend toilet en fontein. De badkamer is voorzien van een ligbad, een riante
inloopdouche, een dubbele wastafel en een vrijhangend toilet. De meeste woningen
(aangegeven per type) zijn voorzien van een tweede badkamer. Daar bevindt zich
een dubbele wastafel en een inloopdouche.

TEGELS
De wanden van de toiletruimten en de badkamers worden tot aan het plafond
betegeld. Er zijn verschillende kleuren en formaten tegels. In de bijgevoegde
sanitairfolder kun je de diverse mogelijkheden bekijken. Heb je nog andere wensen?
Geef dit gerust aan tijdens het koperstraject, we bekijken samen wat er mogelijk is
zodat jouw droombadkamer gerealiseerd kan worden.

Getoonde sfeerbeelden zijn ter inspiratie.

95

V E R KO O P

Heemskerk Makelaardij
Wildlaan 3, 2211 JZ, Noordwijkerhout
T: 025 - 237 57 36
www.heemskerkmakelaardij.nl
LOGO”S
- Novaform
- Trebbe
- Van Heemsker makelaar
De- Leeuw
De LeeuwMakelaardij
makelaar
Oegstgeesterweg 30, 2231 AZ Rijnsburg
T: 071 - 405 16 30
www.deleeuw.nl
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ONTWIKKELING

CONTACT
DISCLAIMER

Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie.
Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten
worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist
impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken.
Ook de plattegronden in deze brochures kunnen opties bevatten, welke door de aannemer aangeboden worden.
Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken. Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar worden de
contractstukken van de woning verstrekt. Waar in de brochure en op de website bij de een garage wordt benoemd
betreft dit een berging. Conform vigerende bouw-, wet- en regelgeving voldoet de berging niet aan de vereisten voor
het stallen van een motorvoertuig. De kaveloppervlakte betreft het perceel inclusief oever en/of water, maar indien
aanwezig exclusief (achter)pad en/of toegangsweg.
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