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Vooraf

5LEEUWENHOEVE -  Zegwaartseweg 96, Zoetermeer

Halverwege de 18e eeuw werd aan de Zegwaartseweg de Leeuwenhoeve  
gebouwd; één van de oudste boerderijen van Zoetermeer en vanwege de hoge
cultuurhistorische waarde sinds eind jaren ‘80 aangewezen als gemeentelijk  
monument.

Rond 2010 werd het voormalige tuincentrum Forsythia (nu de Intratuin aan de
Voorweg) gesloopt en raakte het monument verder in verval. Vier jaar terug zagen
wij de potentie in deze schitterende locatie aan de Zegwaartseweg.

Lange tijd hebben wij gewerkt aan een ontwikkelplan dat naadloos aansluit  
bij het groene, historische en landelijke karakter dat zo kenmerkend is voor de
Zegwaartseweg. Niet voor niets is het onze ambitie hier één van de mooiste erven 
van Zoetermeer te realiseren.

Van der Kooy Vastgoed
Wim van der Kooij
Thijmen Cornelissen

Met genoegen presenteert Van der Kooy Vastgoed het bijzondere woonproject
aan de Zegwaartseweg 96. De geschiedenis van deze locatie gaat al terug tot
de achttiende eeuw.

Leeuwenhoeve anno 2017



De Zegwaartseweg staat bekend om z’n rustige, groene en landelijke 
kwaliteiten. Niet voor niets draagt de straat het predicaat ‘historisch 
groen lint’. 

De woningen langs de weg staan vaak op grote kavels met veel  
tussenruimte. Daardoor wordt het ruimtelijk gevoel enorm versterkt. 
Hier en daar zijn nog enkele historische boerderijen te vinden. 

Eén van de oudste dateert zelfs uit de periode rond 1750. Deze zijn 
echter niet meer in bedrijf en omgebouwd tot woning, bedrijf of  
horecagelegenheid. De Zegwaartseweg is een fietsstraat waar auto’s 
te gast zijn. Hierdoor krijgt de natuur veel ruimte en woont u hier 
heerlijk rustig. 

U hoort hooguit een kikkertje kwaken in de wetering.  
Maar of dat nu zo erg is? 

Genieten aan de  
Zegwaartseweg
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Wonen aan de
Zegwaartseweg

De Zegwaartseweg is één van de historische linten die nog steeds goed zichtbaar is in de
moderne stad Zoetermeer. De Zegwaartsewetering vormde samen met de veendijk de basis
voor de ontginningen en fungeerde tevens als verbindingsweg. Waarschijnlijk werd de
Zegwaartseweg al in de dertiende eeuw aangelegd.

Vandaag de dag wordt de Zegwaartseweg gewaardeerd door het landelijke, historische, groene, 
ruimtelijke en rustige karakter. Het is niet voor niks een van de populairste fietsstraten van de regio.

Om de ontwikkeling zo mooi mogelijk te laten aansluiten op deze kwaliteiten, is uitvoerig en  
lang gewerkt aan de vormgeving van een boerenerf. Het boerenerf is via een klein bruggetje 
bereikbaar vanaf de Zegwaartseweg. Op het boerenerf bevindt zich het hoofdhuis, de monumentale 
Leeuwenhoeve, erfbebouwing en het wonen aan de bijbehorende boomgaard. Aan de Zegwaartse-
wetering bevinden zich, bereikbaar via een karrespoor, nog vier bijzonder dijkwoningen.

Het middenpunt van het boerenerf is de boomgaard, ingericht als een kindvriendelijke natuurtuin, 
waar kinderen in alle veiligheid kunnen spelen. Het boerenerf is een privéterrein voor alleen de 
bewoners van project Leeuwenhoeve. 
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Vogelvlucht
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Wonen in Zoetermeer

Zegwaartseweg 96, Zoetermeer

Zegwaartseweg 96, Zoetermeer

In slechts 50 jaar tijd groeide Zoetermeer uit van een klein boterdorpje tot de derde stad van  
Zuid-Holland met 125.000 inwoners, een ruim aanbod sportfaciliteiten, een uniek leisure-aan-
bod en een sterke innovatieve sector. Wilt u skiën op de steile indoorskibaan van SnowWorld, 
of slaat u liever een balletje op de green van BurgGolf? Een ijsbaan, klimhal en grote sport- 
parken; Zoetermeer heeft het allemaal.   

Wonen op deze locatie aan de Zegwaartseweg is beslist uniek. Wie kan er nu zeggen dat hij 
thuis kan ontspannen op een eigen boerenerf compleet met boomgaard en veel groen om zich 
heen? Besluit u het erf toch te verlaten dan bent u met de auto, fiets of het openbaar vervoer 
binnen enkele minuten in het centrum met enerzijds het moderne Stadshart en anderzijds de 
historische Dorpsstraat. En wanneer u de tegenovergestelde richting kiest bevindt u zich al snel 
in het Bentwoud, of bij het natuur- en recreatiegebied Noord Aa. 
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De woningen van project Leeuwenhoeve zijn uitsluitend te bereiken via de brug vanaf de Zegwaartseweg. Het erf bestaat uit 
een groen middengedeelte waar de verschillende woningen omheen zijn gebouwd. 

Direct na het passeren van de brug bevindt zich het Hoofdhuis 
(bouwnummer 1 & 2).  

Wonen in de monumentale schuur bestaat uit drie levensloop-
bestendige woningen en ligt rechts van de brug (bouwnum-
mers 3, 4 en 5). 

In het midden van het terrein kunt u Wonen aan de het Erf 
(bouwnummers 6, 7 en 8).
 
Aan de Zegwaarsewetering kunt u Wonen aan de Dijk  
(bouwnummers 9, 10, 11 en 12). 

Linksachter op het terrein kunt u Wonen aan de Boomgaard  
(bouwnummers 13, 14, 15, 16 en 17)

Disclaimer:
De situatiekaart is illustratief opgezet met een indicatief inrichtingsplan.  
De definitieve inrichting conform nadere uitwerking Van der Kooy Vastgoed.

Situatie 
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Wat project Leeuwenhoeve bijzonder maakt is de  
verscheidenheid aan type woningen waar u uit kunt kiezen.  
Kiest u voor het hoofdhuis dat zich statig naast de brug  
bevindt, of gaat u liever voor een levensloopbestendige  
woning in de monumentale ‘schuur’? 

Genieten van het uitzicht over het water, de rust van de  
boomgaard, of spelende kinderen op het erf? Leeuwenhoeve 
biedt het u allemaal. Bovendien zijn alle woningen duurzaam, 
energiezuinig en voldoen aan de laatste eisen van het  
bouwbesluit.  

Woningtype

BOUWNUMMER 1 EN 2
WONEN IN HET HOOFDHUIS

BOUWNUMMER 6, 7 EN 8
WONEN AAN HET ERF

BOUWNUMMER 13, 14, 15, 16 EN 17
WONEN IN DE BOOMGAARD

BOUWNUMMER 3, 4 EN 5
WONEN IN DE MONUMENTALE SCHUUR

BOUWNUMMER 9, 10, 11 EN 12
WONEN AAN DE DIJK
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Inrichtingsplan Leeuwenhoeve

Disclaimer:
Het inrichtingsplan is onder voorbehoud van nadere 
uitwerking. De getoonde foto’s bieden alleen een 
sfeerimpressie van referentieprojecten.
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Buro Beuk - Europalaan 20 –  3526 KS Utrecht
www.burobeuk.nl

Joris Dresen en Martijn Tillema vormen samen 
Buro Beuk. Buro Beuk is op diverse onderdelen 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van project 
Leeuwenhoeve.

In het begin voornamelijk op het gebied van  
stedenbouw en daarna op uitgebreide schaal met  
de landschappelijke vormgeving en inpassing.
 
Martijn Tillema, landschapsarchitect BNT,  
over het project Leeuwenhoeve:
“Het project Leeuwenhoeve is vormgegeven als 
boerenerf dat daarmee aansluit bij het agrarische 
verleden van de Zegwaartseweg. Door de positione-
ring en vormgeving van de gebouwen, maar zeker 
ook door het uitgebreide en zorgvuldig afgestemde 
inrichtingsplan. Door te kiezen voor bepaalde mate-
rialisering proberen we zo zorgvuldig mogelijk aan te 
sluiten bij de sfeer en uitstraling van een boerenerf.
Zo horen het collectieve erf, het karrespoor en de 
boomgaard bij uitstek bij een boerenerf”.  

Project Leeuwenhoeve  
is vormgegeven als  
boerenerf

LEEUWENHOEVE -  Zegwaartseweg 96, Zoetermeer
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Het statige hoofdhuis is ontworpen als ruime twee-onder-een-kapwoning 
en bevindt zich op een prominente plek aan de Zegwaartsewetering; het 
vormt de entree van het boerenerf. Het gaat hier om een ruime en lichte 
woning. De ramen van het hoofdhuis gaan tot op de grond en de Franse 
balkons met uitzicht op de Zegwaartsewetering maken het wonen in het 
hoofdhuis compleet. Beide woningen hebben één privé-parkeerplaats 
aan de zijkant van het hoofdhuis en één in de centrale parkeerkoffer 
aan de achterzijde van het boerenerf. De ruime achtertuin grenst aan de 
grote collectieve natuurtuin.

BOUWNUMMER 1 EN 2
WONEN IN HET HOOFDHUIS
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Wonen in het  
hoofdhuis
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1

BOUWNUMMER 2BOUWNUMMER 1

Hoofdhuis
bouwnummer 1

Begane grond:
Het hoofdhuis is een riante twee-onder-een-kapwoning en beschikt over 
een ruimte entree met toilet, meterkast en trapopgang naar de eerste ver-
dieping. De grote en lichte woonkamer met open keuken kunnen flexibel 
worden ingedeeld en naar wens worden uitgebreid met een uitbouw voor 
nog meer ruimte.
 
Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping bevinden zich die ruime slaapkamers en een 
ruim opgezette badkamer.
 
Tweede verdieping:
Op zolder is een grote vrij indeelbare ruimte voor bijvoorbeeld twee extra
kamers of één master bedroom. Ook bevinden zich hier de opstelplaats
voor wasmachine, droger, warmtepomp en boiler.



Begane grond
Getekend:  bouwnummer 1

Schaal:  1:50

KOPERS OPTIES

•  Uitbouw woonkamer 1,20 en 2,40 meter.
•  Keuken naar voorzijde verplaatsen.

19Wonen in het hoofdhuis



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 1

Schaal:  1:50

LEEUWENHOEVE -  Zegwaartseweg 96, Zoetermeer20



21Wonen in het hoofdhuis

Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 1

Schaal:  1:50
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Wonen in het  
hoofdhuis
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2

Hoofdhuis
bouwnummer 2

Begane grond:
Het hoofdhuis is een riante twee-onder-een-kapwoning en beschikt over 
een ruimte entree met toilet, meterkast en trapopgang naar de eerste ver-
dieping. De grote en lichte woonkamer met open keuken kunnen flexibel 
worden ingedeeld en naar wens worden uitgebreid met een uitbouw voor 
nog meer ruimte.
 
Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping bevinden zich die ruime slaapkamers en een 
ruim opgezette badkamer.
 
Tweede verdieping:
Op zolder is een grote vrij indeelbare ruimte voor bijvoorbeeld twee extra
kamers of één master bedroom. Ook bevinden zich hier de opstelplaats
voor wasmachine, droger, warmtepomp en boiler.

BOUWNUMMER 2BOUWNUMMER 1



Begane grond
Getekend:  bouwnummer 2

Schaal:  1:50

23Wonen in het hoofdhuis

KOPERS OPTIES

•  Uitbouw woonkamer 1,20 en 2,40 meter.
•  Keuken naar voorzijde verplaatsen.



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 2

Schaal:  1:50

LEEUWENHOEVE -  Zegwaartseweg 96, Zoetermeer24
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 2

Schaal:  1:50
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De monumentale schuur, eind jaren ’80 aangewezen als gemeentelijk 
monument, vormt de monumentale hoeve binnen het project. De hoeve 
is prominent op het erf gelegen en heeft een uitgebreide detaillering.  
Alle drie de woningen zijn geschikt voor levensloopbestendig wonen.
Het monument wordt geheel volgens de laatste duurzaamheidseisen 
gebouwd met kenmerkende details uit het verleden, zoals de stalramen, 
staldeuren en het hooiluik. De rieten kap maakt het plaatje compleet. 
Alle woningen beschikken over privéparkeerplaatsen.

BOUWNUMMER 3, 4 EN 5
WONEN IN DE MONUMENTALE SCHUUR
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Wonen in de  
monumentale schuur
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3

BOUWNUMMER 3

BOUWNUMMER 4

BOUWNUMMER 5

Monumentale schuur
bouwnummer 3

Begane grond:
In de hal vind je de trap naar de eerste verdieping, de toegang naar de
grote en lichte woonkamer met open keuken, en de slaapkamer met naast-
gelegen badkamer. Verder vind je in de hal de meterkast, een separaat
toilet en een gereserveerde ruimte voor een garderobe. De rondom  
gelegen tuin is gelegen op het zuiden en heeft een schitterend zicht op 
de Zegwaartseweg en Zegwaartsewetering.

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping bevinden zich een separaat toilet, de tweede
badkamer, drie ruime slaapkamers en een technische ruimte met een
opstelplaats voor wasmachine en droger.

Zolder:
De zolder is via een vlieringtrap bereikbaar en is geschikt voor extra
bergruimte. Hier bevindt zich de in het dak geïntegreerde Hydrotop- 
module voor de warmtepomp.
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Begane grond
Getekend:  bouwnummer 3

Schaal:  1:50



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 3

Schaal:  1:50

LEEUWENHOEVE -  Zegwaartseweg 96, Zoetermeer30
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 3

Schaal:  1:50
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4

BOUWNUMMER 3

BOUWNUMMER 4

BOUWNUMMER 5

Wonen in de  
monumentale schuur
Monumentale schuur
bouwnummer 4

Begane grond:
Deze bijzonder brede tussenwoning beschikt over een ruime entree met 
daarin de trapopgang naar de eerste verdieping, een separaat toilet en 
de toegang tot de ruime woonkamer en open keuken. Door de bijzonder 
brede beukmaat is het mogelijk om op de begane grond een gelijkvloers 
woonprogramma met woonkamer, keuken en slaapkamer met badkamer 
te integreren. 

Eerste verdieping:
De eerste verdieping is ingericht met twee zeer ruime slaapkamers, een 
ruime badkamer en een separaat toilet. In de techniekruimte bevindt zich 
een opstelplaats voor wasmachine en droger. 

Zolder:
Via een vlieringtrap bereikt u de bovenste verdieping. Dit is voornamelijk 
geschikt voor extra bergruimte en hier bevindt zich de in het dak  
geïntegreerde Hydrotop-module voor de warmtepomp. 
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Begane grond
Getekend:  bouwnummer 4

Schaal:  1:50

KOPERS OPTIES

•  Optionele indeling met badkamer  
en slaapkamer op begane grond



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 4

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 4

Schaal:  1:50
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Wonen in de  
monumentale schuur
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5

BOUWNUMMER 4BOUWNUMMER 5 BOUWNUMMER 3

Monumentale schuur 
bouwnummer 5

Begane grond:
Deze unieke woning biedt een zee aan ruimte. Op de begane grond  
bevindt zich een ruim opgezette entree met meterkast, trapopgang en 
een separaat toilet. Via de entree is er toegang tot de ruime woonkamer 
met open keuken en een grote slaapkamer met naastgelegen badkamer. 

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping vindt u de tweede en derde slaapkamer, de  
tweede badkamer, een separaat toilet en een technische ruimte met 
opstelplaats voor wasmachine en droger. 

Zolder:
De zolder is via een vlieringtrap bereikbaar en is geschikt voor extra  
bergruimte. Hier bevindt zich de in het dak geïntegreerde Hydrotop- 
module voor de warmtepomp.
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Begane grond
Getekend:  bouwnummer 5

Schaal:  1:50



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 5

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 5

Schaal:  1:50



LEEUWENHOEVE -  Zegwaartseweg 96, Zoetermeer40



41Wonen aan het erf

Wonen op het erf bestaat uit drie woningen type drie-onder-een-kap. 
Het zijn aantrekkelijke eengezinswoningen met vier kamers, een ruime 
keuken, een badkamer en een grote open zolder. De woningen hebben 
standaard een binnenmaat van ruim 12 meter en zijn daardoor bijzonder 
ruim. Aan de voorzijde kijkt u mooi uit over het erf en aan de achterzijde 
grenst uw ruime tuin aan de boomgaard. Alle woningen hebben twee 
eigen privéparkeerplaatsen aan de zijkant van de erfwoningen.

BOUWNUMMER 6, 7 EN 8
WONEN AAN HET ERF
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6

BOUWNUMMER 6

BOUWNUMMER 7

BOUWNUMMER 8

Wonen aan het erf

Begane grond:
Deze hoekwoning beschikt over een zij-entree en biedt veel praktische
ruimte. Een mooie entree met toilet, trapopgang, meterkast en de
toegang tot de grote woonkamer en open keuken. De woonkamer heeft
standaard een inwendige diepte van ruim 12 meter en is daardoor 
bijzonder ruim.

Eerste verdieping:
De eerste verdieping bestaat uit drie grote slaapkamers die allen voor-
zien in veel ruimte en licht. Aan de achterzijde bevindt zich de badkamer.

Tweede verdieping:
Op de tweede verdieping bevindt zich nog verrassend veel ruimte. Deze
ruimte kan naar wens ingedeeld worden met bijvoorbeeld twee extra 
slaapkamers; er bevindt zich in ieder geval alvast een opstelpunt voor 
wasmachine en droger en de warmtepomp met boiler.

Erfwoning
bouwnummer 6
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Begane grond
Getekend:  bouwnummer 6

Schaal:  1:50



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 6

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 6

Schaal:  1:50
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BOUWNUMMER 6

BOUWNUMMER 7

BOUWNUMMER 8

Wonen aan het erf

Begane grond:
Deze ruime tussenwoning beschikt over een voorentree en biedt veel
praktische ruimte. Een ruime entree met toilet, trapopgang, meterkast
en de toegang tot de grote woonkamer met open keuken. De woon-
kamer heeft standaard een inwendige diepte van ruim 12 meter en is 
daardoor bijzonder ruim.

Eerste verdieping:
De eerste verdieping bestaat uit drie grote slaapkamers die allen  
voorzien in veel ruimte én licht. à De eerste verdieping bestaat uit drie 
grote slaapkamers die allen voorzien zijn van veel ruimte én licht.

Tweede verdieping:
Op de tweede verdieping bevindt zich nog verrassend veel ruimte.  
Deze ruimte kan naar wens ingedeeld worden met bijvoorbeeld een 
of twee extra slaapkamers. Er bevindt zich ook een opstelpunt voor 
wasmachine, droger en warmtepomp met boiler.

Erfwoning
bouwnummer 7
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Begane grond
Getekend:  bouwnummer 7

Schaal:  1:50



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 7

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 7

Schaal:  1:50
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BOUWNUMMER 6

BOUWNUMMER 7

BOUWNUMMER 8

Wonen aan het erf

Begane grond:
Deze hoekwoning beschikt over een ruime entree en biedt veel praktische 
ruimte. Een entree met toilet, trapopgang, meterkast en de toegang tot
de grote woonkamer en open keuken. De woonkamer heeft standaard
een inwendige diepte van ruim 12 meter en is daardoor bijzonder ruim.

Eerste verdieping:
De eerste verdieping bestaat uit drie grote slaapkamers die allen voor-
zien zijn van veel licht én ruimte. Aan de achterzijde bevindt zich de 
badkamer.

Tweede verdieping:
Op de tweede verdieping bevindt zich nog verrassend veel ruimte. Deze
ruimte kan naar wens ingedeeld worden; er bevindt zich in ieder geval
alvast een opstelpunt voor wasmachine en droger en de warmtepomp
met boiler.

Erfwoning
bouwnummer 8
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Begane grond
Getekend:  bouwnummer 8

Schaal:  1:50



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 8

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 8

Schaal:  1:50
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55Wonen aan de dijk

Wonen aan de dijk bestaat uit vier woningen type vier-onder-een-kap.  
U ervaart hier letterlijk het wonen aan de dijk, want aan de voorzijde kijkt u 
uit over het water van de Zegwaartsewetering. Aan de achterzijde heeft 
u een mooi zicht over het erf van Leeuwenhoeve. De dijkwoningen zijn 
via een karrespoor te bereiken vanaf het boerenerf. Iedere dijkwoning 
heeft aan de voor- en achterzijde een buitenruimte. Aan de achterzijde 
van de woning bevindt zich een collectieve parkeerruimte met voor 
iedere woning privé-parkeerplaatsen.

BOUWNUMMER 9, 10, 11 EN 12
WONEN AAN DE DIJK



Wonen aan de dijk
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BOUWNUMMER 12

BOUWNUMMER 10

BOUWNUMMER 11

BOUWNUMMER 9

9 12

Begane grond:
De hoekwoningen beschikken over een voorentree. De entree 
bestaat uit een trapopgang naar de eerste verdieping, een toilet en 
een meterkast. De ruime woonkamer heeft een open keuken en kan 
naar wens worden uitgebreid met een uitbouw. Beide hoekwoningen 
hebben een ruime voor-, zij- en achtertuin. 

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en 
een mooie badkamer. 

Tweede verdieping:
De tweede verdieping is een vrij indeelbare ruimte en biedt bijvoor-
beeld plek aan een of twee extra slaapkamers. Op zolder bevinden 
zich de opstelplaats voor de wasmachine en droger. Ook staat hier 
de warmtepomp en boiler. 

Dijkwoning
bouwnummer 9 en 12



Begane grond
Getekend:  bouwnummer 9

Gespiegeld: bouwnummer 12

Schaal:  1:50

57Wonen aan de dijk

KOPERS OPTIES

•  Uitbouw 1,20 en 2,40 meter.



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 9

Gespiegeld: bouwnummer 12

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 9

Gespiegeld: bouwnummer 12

Schaal:  1:50



Wonen aan de dijk
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BOUWNUMMER 12

BOUWNUMMER 10

BOUWNUMMER 11

BOUWNUMMER 9

10 11

Dijkwoning
bouwnummer 10 en 11

Begane grond:
De ruime tussenwoningen beschikken over een voorentree.  
De entree bestaat uit een trapopgang naar de eerste verdieping, een 
toilet en een meterkast. De ruime woonkamer heeft een open keuken 
en kan naar wens worden uitgebreid met een uitbouw. De dijkwoningen 
hebben een ruime voor- en achtertuin. 

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en 
een mooie badkamer. 

Tweede verdieping:
De tweede verdieping is een vrij indeelbare ruimte en biedt bijvoor-
beeld plek aan een of twee extra slaapkamers. Op zolder bevinden 
zich de opstelplaats voor de wasmachine en droger. Ook staat hier 
de warmtepomp en boiler. 



Begane grond
Getekend:  bouwnummer 10

Gespiegeld: bouwnummer 11

Schaal:  1:50
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KOPERS OPTIES

•  Uitbouw 1,20 en 2,40 meter.



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 10

Gespiegeld: bouwnummer 11

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 10

Gespiegeld: bouwnummer 11

Schaal:  1:50
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65Wonen in de boomgaard

Wonen in de boomgaard biedt het voordeel van een luxe natuurtuin 
aan de voorzijde en een grote privétuin aan de achterzijde. De woning 
beschikt over een asymmetrische kap. Aan de voorzijde is de kap  
ingetogen en passend bij de boomgaard; aan de achterzijde juist een 
hoge kap en grote gevelopeningen voor een optimale woonbeleving. 
Iedere woning beschikt over eigen privé parkeerplaatsen in het parkeer-
hofje.

BOUWNUMMER 13, 14, 15, 16 EN 17
WONEN IN DE BOOMGAARD
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Wonen in de 
boomgaard

13

17

BOUWNUMMER 13

BOUWNUMMER 14

BOUWNUMMER 15

BOUWNUMMER 16

Erfwoning
bouwnummer 13 en 17

Begane grond:
In de hal vind je de trap naar de eerste verdieping, de toegang naar de 
grote en lichte woonkamer en open keuken, een meterkast en een toilet. 
Beide hoekwoningen hebben een zijtuin en ruime achtertuin. In de keuken 
bevinden zich nog twee grote ramen voor nog meer lichtinval. Aan de 
voorzijde bevindt zich een sfeervolle veranda met zicht op de natuurtuin.

Eerste verdieping:
De eerste verdieping bestaat uit drie grote slaapkamers die allen 
voorzien zijn van veel licht én ruimte. Aan de voorzijde bevindt zich de 
badkamer.

Tweede verdieping:
De tweede verdieping is een vrij indeelbare ruimte en biedt bijvoorbeeld 
plek aan een of twee extra slaapkamers. Op zolder bevinden zich de 
opstelplaats voor de wasmachine en droger. Ook staat hier de warmte-
pomp en boiler.

BOUWNUMMER 17
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Begane grond
Getekend:  bouwnummer 13 

Gespiegeld: bouwnummer 17

Schaal:  1:50

KOPERS OPTIES

•  Uitbreiding woonkamer met 1,20 of 2,40 meter



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 13 

Gespiegeld: bouwnummer 17

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 13 

Gespiegeld: bouwnummer 17

Schaal:  1:50
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14

16

15

BOUWNUMMER 13

BOUWNUMMER 14

BOUWNUMMER 15

BOUWNUMMER 16

BOUWNUMMER 17

Wonen in de 
boomgaard
Erfwoning
bouwnummer 14, 15 en 16

Begane grond:
In de hal vind je de trap naar de eerste verdieping, de toegang naar
de grote en lichte woonkamer met open keuken, een meterkast en
een toilet. Alle tussenwoningen hebben een ruime achtertuin. Aan
de voorzijde bevindt zich nog een sfeervolle veranda met zicht op de
natuurtuin.

Eerste verdieping:
De eerste verdieping bestaat uit drie grote slaapkamers die allen
voorzien zijn van veel licht én ruimte. Aan de voorzijde bevindt zich
de badkamer.

Tweede verdieping:
De tweede verdieping is een vrij indeelbare ruimte en biedt bijvoor-
beeld plek aan een of twee extra slaapkamers. Op zolder bevinden
zich de opstelplaats voor de wasmachine en droger. Ook staat hier
de warmtepomp en boiler.
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Getekend:  bouwnummer 14 en 16 

Gespiegeld: bouwnummer 15

Schaal:  1:50

Begane grond

KOPERS OPTIES

•  Uitbreiding woonkamer met 1,20 of 2,40 meter



Eerste verdieping
Getekend:  bouwnummer 14 en 16 

Gespiegeld: bouwnummer 15

Schaal:  1:50
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Tweede verdieping
Getekend:  bouwnummer 14 en 16 

Gespiegeld: bouwnummer 15

Schaal:  1:50
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Voorrang verkoopcontractstukken
De in de verkoopbrochure opgenomen technische omschrijving 
is een beknopte beschrijving; in de verkoopcontractstukken vindt 
u de uitgebreide technische omschrijving. 
Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de brochure en de 
technische omschrijving, is altijd de inhoud van de technische  
omschrijving leidend. 

Wanden
De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als (prefab 
geproduceerd) gewapende betonwanden. De scheidingswanden 
binnen de woning zijn uitgevoerd in gipsblokken van 70mm dikte. 
Constructieve binnenwanden zijn uitgevoerd in beton. 

Daken
De hellende daken bestaan uit geïsoleerde dak-elementen die 
worden voorzien van dakpannen. De monumentale schuur heeft 
een rieten kap. 
Afgezien van de woningen in de monumentale schuur zijn de 
woningen voorzien van zonnepanelen. Het aantal volgt uit de 
epc-berekening. 
Tevens zijn in de daken sparingen gemaakt voor een Hydrotop 
(o.g.). Dit is een geïsoleerde voorziening waarin buitenunit van de 
warmtepomp is geplaatst.

Kozijnen en beglazing
De gevelkozijnen worden gemaakt van FSC-gekeurd hardhout. 
Ook zijn de ramen en deuren, met uitzondering van de toegang 
van de woning, uitgevoerd in deze houtsoort. Ramen en deuren 
zijn voorzien van de benodigde tochtprofielen en inbraakwerend 
hang- en sluitwerk. Alle ramen zijn uitgevoerd in het sterk isole-
rende HR++-glas. 
Kleuren van alle kozijnen, ramen, deuren en ventilatieroosters  
zijn volgens kleurenschema van de architect. De binnendeuren 
zijn dichte en fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. De binnen-
kozijnen zijn van staal.

De woningen beschikken over dichte vurenhouten trappen (begane 
grond – eerste verdieping) en open vurenhouten trappen (eerste 
verdieping – zolder). Aan de muurzijde van de trap worden ronde 
leuningen aangebracht. De andere zijde wordt voorzien van een 
traphek van voldoende hoogte. 
Woningen in de monumentale Leeuwenhoeve beschikken over 
een inklapbare vlieringtrap.   

Vloer- en wandafwerking
De betonvloeren van de begane grond van de woningen zijn  
afgewerkt met zandcement waarin de vloerverwarming is  
opgenomen. Vloeren van de badkamer en toiletruimte worden 
afgewerkt met tegels (kleur antraciet, formaat 30x30cm). 

De wanden van de badkamer worden standaard tot het plafond 
voorzien van geglazuurde tegels (kleur wit, formaat 25x33cm).  
In de toiletruimte is dit het geval tot een hoogte van ca. 1,2 meter 
vanaf de vloer. Boven de tegels wordt spuitpleisterwerk toege-
past. 

Alle wanden in de woonkamer, slaapkamer(s), keuken, entree en 
overloop worden dusdanig opgeleverd dat ze behangklaar zijn. 
Nergens worden plinten geplaatst. 

Plafondafwerking
Alle voorkomende (betonnen) plafonds in de woning worden af-
gewerkt met spuitpleisterwerk; de hellende daken worden aan de 
binnenzijde onbehandeld opgeleverd. 

Sanitair
De woning wordt standaard opgeleverd met sanitair van het 
merk Villeroy&Boch in de kleur wit. De kranen die geplaatst  
worden, zijn van het merk Hansgröhe. In de toiletruimte wordt 
een hangend toilet en kleine wastafel geplaatst. In de badkamer 
wordt een wastafel geplaatst en een douchehoek aangebracht, 
voorzien van het vereiste afschot richting de draingoot. 

Warmtepompinstallatie
De woning wordt op duurzame wijze verwarmd door middel van 
een luchtwarmtepomp. De buitenunit van de warmtepomp is 
geïntegreerd in een Hydrotop-module die in het dak wordt ge-
plaatst. De binnenunit en boilervat worden in de technische ruimte 
geplaatst, een en ander conform verkooptekening. 

Mechanisch ventilatiesysteem
De woningen worden voorzien van een CO2-gestuurd ventilatie-
systeem. Bij dit systeem wordt verse lucht via zelfregulerende 
roosters in de gevel aangevoerd en vervolgens mechanisch af-
gevoerd. 
De vraag naar ventilatie wordt bepaald aan de hand van lucht-
kwaliteitsmetingen in de woonkamer en werkt volautomatisch. 
Desgewenst kan door middel van een draadloze schakelaar de 
ventilatie tijdelijk verhoogd worden. 

Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens NEN1010- 
regelgeving. De aansluitkosten van elektra zijn inbegrepen. De 
lichtschakelaars en wandcontactdozen zijn in wit uitgevoerd. 

Keukeninrichting
De woningen worden opgeleverd zonder keuken. Ter plaatse van 
de opstelplek van de keuken worden op standaardposities de  
rioolafvoer en aansluitpunten voor elektra en water voorzien. 
Deze kunnen desgewenst worden aangepast aan de wensen van 
de koper. 

Oplevering
Circa drie tot vier weken voor oplevering wordt u op de hoogte  
gesteld van de definitieve datum en tijdstip van oplevering. Alle 
ruimten in de woningen worden bezemschoon opgeleverd. 
Daarnaast worden sanitair, tegelwerk en glaswerk schoon opge-
leverd. Op de woningkavel worden alle bouwvuil en puinresten 
opgeruimd. 

Technische omschrijving 
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Algemene verkoopinformatie
Algemeen
Deze verkoopbrochure heeft tot doel geïnteresseerden te infor-
meren over de mogelijkheden binnen het project Leeuwenhoeve. 
Mocht u overtuigd zijn over de kwaliteiten van het plan, dan kunt 
u zich inschrijven via het inschrijfformulier dat bij de prijslijst 
hoort. Op dit formulier kunt u uw voorkeur voor bepaalde bouw-
nummers aangeven. 
Na de sluitingsdatum van de inschrijving is de toewijzing van de 
woningen. In geval u een woning van uw voorkeur krijgt toegewe-
zen, wordt u hiervan telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte 
gebracht.  
De verkoopmakelaar zal u vervolgens benaderen voor een  
oriënterend verkoopgesprek, waarin u een nadere toelichting 
krijgt op onder andere het project, de verkoopstukken, de plan-
ning en het proces. Na afloop van dit gesprek ontvangt u een 
koperscontractmap met daarin alle verkoopcontractstukken zo-
als de verkooptekeningen, optietekeningen, technische omschrij-
ving, concept koop- en aannemingsovereenkomst en concept 
splitsings- en leveringsakte. 
U krijgt vervolgens een periode om te onderzoeken of u de  
woning kunt en wilt kopen, waarna u wordt uitgenodigd voor een 
verkoopgesprek waarin de gesplitste koop- en aannemingsover-
eenkomst wordt ondertekend. 

Verkoopmakelaar
Het verkooptraject wordt begeleid door De Makelaars Jenné Baars 
Jenné uit Zoetermeer. De contactgegevens van de makelaar vindt 
u in deze brochure en zijn tevens opgenomen in de verkoopcon-
tractstukken. De makelaar is het aanspreekpunt voor geïnteres-
seerden en verzorgt het gehele verkoopproces tot en met onder-
tekening van de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst. 

Koopsom vrij op naam
De levering van de bouwkavel en de aanneming van de bouw ge-
schieden ‘vrij op naam’. Dat wil zeggen dat een aantal kosten al 
in de koopsommen daarvan is opgenomen: de koopsom van de 
bouwkavel, het bouw- en woonrijpmaken, de kosten van de om-
gevingsvergunning, honoraria voor architect, constructeur en an-
dere adviseurs, de kosten voor SWK, de aansluitkosten voor wa-
ter en elektra, de verkoopkosten, de notariskosten die betrekking 
hebben op de overdracht en btw dan wel overdrachtsbelasting 
volgens geldend tarief. Kosten die u moet maken voor eventu-
ele financiering van de woning, zoals hypotheekadvieskosten of  
notariskosten voor de hypotheekakte, zijn niet inbegrepen. 

Gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst
Bij de aankoop van een woning uit het project Leeuwenhoeve 
ondertekent u twee overeenkomsten: de koopovereenkomst 
met Van der Kooy Vastgoed (de ontwikkelaar en eigenaar van 
het vastgoed) en de aannemingsovereenkomst met Groothuis 
Wonen B.V.  (de bouwer van het project). De koopovereenkomst 
en aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Dat betekent dat wanneer de koopovereenkomst ont-
bonden wordt, de aannemingsovereenkomst ook automatisch 
ontbonden wordt (en vice versa). 
Door ondertekening van de gesplitste koop- en aannemings-
overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koop- en 
aannemingssom en de afname van de woning. De ontwikkelaar 
verplicht zich tot de levering van de bouwkavel en de bouwer ver-
plicht zich tot de bouw van de woning. Nadat de gesplitste koop- 
en aannemingsovereenkomst ondertekend is door de koper, 
verkoper en de bouwer, ontvangt u een kopie hiervan retour. De 
ontwikkelaar verstuurt een kopie naar SWK en verstuurt tevens 

een versie naar de notaris, zodat de leveringsakte kan worden 
opgemaakt zodra de ontbindende en opschortende voorwaar-
den zijn vervuld. Een conceptversie van de leveringsakte ont-
vangt u bij de koperscontractstukken. Door ondertekening van 
de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst, verklaart u 
bekend te zijn met de koperscontractstukken. 

Eigendomsoverdracht van uw woning
De eigendomsoverdracht van de bouwkavel vindt plaats  
wanneer bij de notaris de ‘akte van levering’ wordt gepasseerd. 
In de koopovereenkomst wordt daarvoor een uiterste termijn 
opgenomen. De koop- en aannemingsovereenkomst worden 
gesloten onder een ontbindende (voor de koper) en een aantal 
opschortende voorwaarden (voor de verkoper). Als de koper de 
ontbindende voorwaarde niet heeft ingeroepen en de verkoper 
communiceert dat alle opschortende voorwaarden vervuld zijn, 
ontvangt u een zogenaamde ‘goednieuwsbrief’ en zal de notaris 
iedereen benaderen voor het maken van een afspraak voor het 
passeren van de akte van levering. 

Vereniging van Eigenaren
De openbare ruimte binnen het project Leeuwenhoeve wordt col-
lectief eigendom van alle eigenaren. Hiertoe behoren onder andere 
de wegen, de privé- en openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, 
het groen en de collectieve binnentuin. De openbare ruimte is  
eigen terrein en wordt exclusief toegankelijk voor bewoners. 

Indien u overgaat tot aankoop van een woning in het project 
Leeuwenhoeve, betekent dit dat u automatisch lid wordt van de 
Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE verzorgt het onderhoud, 
beheer en de exploitatie van de openbare ruimte. 
Bij exploitatiekosten moet u denken aan bijvoorbeeld de kosten 
voor periodiek (groen)onderhoud en elektraverbruik van straat-
verlichting. Deze kosten vormen gezamenlijk de VvE-bijdrage die 
periodiek in rekening wordt gebracht. 

Wat zich exact tot de privé- en gemeenschappelijke delen bevindt, 
is opgenomen in de definitieve splitsingsakte en -tekening. De 
ontwikkelaar zal voor het eerste volledige jaar een beheercon-
tract afsluiten met een beheerfirma. Na afloop van het eerste 
volledige jaar kan de VvE analyseren of het beheer naar genoe-
gen is geweest en kan ze beslissen of het beheercontract wordt 
voortgezet. 

Verzekering
Uw woning is tijdens de bouw tot en met moment van oplevering 
verzekerd door de aannemer in een zogenaamde CAR-verzekering. 
Vanaf moment van oplevering zult u zelf een opstalverzekering  
dienen af te sluiten. 

Koperskeuze
De woningen binnen het project Leeuwenhoeve zijn ontworpen 
met inachtneming van de meest recente woonwensen. Het is 
daarentegen mogelijk dat er specifieke woonwensen zijn. Na 
ondertekening van de gesplitste koop- en aannemingsovereen-
komst wordt u uitgenodigd door de kopersbegeleider van Groot-
huis Wonen B.V. 
Tijdens dit gesprek kunt u uw woonwensen kenbaar maken en 
bekijkt u samen de mogelijkheden om de woning naar wens aan 
te passen. 
Let op: binnen het project is sprake van een gemeentelijk  
monument. Aan gemeentelijke monumenten zijn minder (uiterlijke) 
aanpassingen mogelijk. 



76

Van Waay Interieurs

DESIGN- ÉN A-MERKEN BIJ VAN WAAY INTERIEURS!

In onze ruime woonwinkel van 6000 m ² vindt u luxe 
designmerken op zowel de begane grond als op onze 
(geheel vernieuwde) eerste etage (bereikbaar per lift). Een 
groot assortiment van ruim 50 nationale en internationale 
topmerken waaronder Leolux, Rolf Benz, Hülsta, Spectral 
en Vitra. Ook op het gebied van raambekleding, stoffering 
en verlichting vertegenwoordigen wij topmerken zoals 
Luxaflex, Carpet Sign, Ferrolight en Secto Design. Ook 
op het gebied van tuinmeubilair kunt u bij ons terecht. 
Sissinghurst heeft een ruime collectie en is gevestigd in 
ons pand.

Van Waay Interieurs heeft al ruim 118 jaar ervaring in het 
ontwerpen en leveren van een interieur, geheel passend 
bij uw wensen. Wilt u een interieuradvies inplannen-, of 
heeft u andere vragen over merken, producten en het 
assortiment? 

Verbreepark 27, 2731 BR Benthuizen
079 - 204 0628 - info@vanwaayinterieurs.com
www.vanwaayinterieurs.com

Uw designwinkel altijd dichtbij!

Bent u op zoek naar een uitgebreide woonwinkel, centraal 
gelegen in de buurt van Den-Haag, Rotterdam, Gouda, Leiden 
en omstreken? Dan nodigen wij u graag uit in onze woonwinkel 
te Benthuizen. Op slechts 15 minuten rijden van Den-Haag  
vindt u onze showroom van maar liefst 6000 m²!

Ons team van gespecialiseerde en ervaren interieur- 
vormgevers staat voor u klaar om uw vragen te beantwoor-
den en uw wensen om te zetten in een passend interieur- 
advies!
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Stijlvol wonen

Met partners vormgeven

Een bijzonder project. Zo mag het project Leeuwenhoeve 
zonder twijfel genoemd worden. En u toont interesse 
om er wellicht straks te wonen. Voordat u de beslissing 
neemt om hiertoe over te gaan, is het prettig te weten of 
het kopen van een huis financieel haalbaar is. Aan het 
project Leeuwenhoeve werken veel partners samen om u 
zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen bij 
uw beslissing. Rabobank Regio Den Haag is één van die 
partners; wij helpen u graag uw woondromen waar te 
maken. Vanzelfsprekend bent u volkomen vrij in het kie-
zen van een geldverstrekker. 

Wilt u meer weten over de financiële mogelijkheden of 
heeft u vragen over verschillende hypotheekvormen?  
Wij zijn er voor u. Bereken zelf alvast via het Rabobank 
Hypotheekdossier hoeveel u maximaal kunt lenen. Of 
maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek; met 
een vestiging om de hoek zijn onze adviseurs dichtbij. 

www.rabobank.nl

Lees hieronder welke voordelen Rabobank u biedt bij het 
kopen van een huis binnen het project Leeuwenhoeve:
•  Onze adviseurs Financieel Advies zijn aanwezig bij de 

start verkoop voor advies en een financiële check. Dit 
biedt snel zekerheid of een financiering haalbaar is. 

•  Zes dagen per week staan onze ervaren en betrokken 
adviseurs voor u klaar. 

•  Ruime financieringsmogelijkheden voor complexe  
hypotheekaanvragen. 

•  Keuze uit meerdere hypotheekvormen, passend bij uw 
woonwensen. 

•  Heeft u een Overbruggingskrediet nodig bij de verkoop 
van uw huidige woning? Ook hiervoor kunt u bij ons 
terecht. 

•  Ook ondernemers en expats zijn van harte welkom voor 
een hypotheekgesprek. 

•  Rabobank biedt een duurzaamheidskorting op het  
rentetarief voor hypothecaire leningen, voor woningen 
die aan bepaalde eisen voldoen. 

•  Onze hypotheekoffertes zijn een jaar geldig: veel  
zekerheid tot en met het vervullen van de opschortende 
voorwaarden. 

•  Er wordt geen bereidstellingprovisie berekend. 
•  Het tarief op het bouwdepot is gelijk aan het hypotheek-

tarief. 
•  Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u met het 

Rabo Groendepot energiebesparende maatregelen 
nemen voor uw huis. 

•  Als u in de toekomst verhuist, kan de hypotheek  
meegenomen worden. 

•  Financieringen kunnen via Rabobank Regio Den Haag 
worden afgesloten, of via het intermediaire kanaal. 
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Deze verkoopbrochure is met de grootste zorg samengesteld op basis van 

gegevens van de architect, constructeur en andere adviseurs. Het doel

van deze brochure is belangstellenden te informeren over het project 

Leeuwenhoeve. Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten 

worden ontleend.

 

Voor zover niet uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, behoren even-

tueel meubilair en/of apparatuur op de tekeningen niet tot het gekochte.

De artist impressions geven een globaal beeld van de woningen en de 

collectieve binnentuin. Ondanks alle zorgvuldigheid, kunnen hieraan

geen rechten worden ontleend.

 

De verkoopbrochure maakt geen onderdeel uit van de verkoopcontract-

stukken zoals bouwtekeningen, optietekeningen en de technische om-

schrijving.

Voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen de inhoud uit deze  

brochure en de verkoopcontractstukken, is de inhoud van de verkoop- 

contractstukken leidend.
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