De sfeer van toen

140 ouderwets voordelige woningen in een nieuwe groene wijk

Nieuwe wijk in Het Groene Hart
Prachtig gelegen aan de polder met de
dagelijkse voorzieningen binnen handbereik.

In De Jonge Veenen lijkt het
ineens allemaal heel eenvoudig.

Jaren ‘30 architectuur gewild
Overal waar u kijkt mooie details. De prachtige
bouwstijl van weleer, en toch van deze tijd.

Wat u altijd al wilde is er nu
gewoon. Een sfeervol huis dat
modern comfort verenigt met

Valt er nog iets te wensen?
De Jonge Veenen is opvallend compleet
afgewerkt. Maar er valt nog genoeg te kiezen.

traditionele eigenheid. Fris en
hagelnieuw, en toch warm en
geborgen. Een huis dat veel

Alles dichtbij
De dagelijks boodschappen, school en sport.
Recreatie en de A12.

ruimte biedt, zowel binnen als
buiten, én financieel, zodat u
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Overzicht
Maak kennis met de grote variatie in het plan.
Vind uw ideale woning op de kaart.

Herenhuizen
Zelfs de meest voordelige woningen kunnen
we gerust herenhuizen noemen.

Hoekwoningen
Extra ramen, een kerker, een zij-entree of een
uitbouw? Kiest u maar.

Twee-onder-eenkap
Klassiek of speels robuust, vrijstaand of
geschakeld? Altijd extra ruim.

plezierig kunt leven.
Vrijstaand
Prachtige vrijstaande villa’s of een eigen
ontwerp. Eigenlijk is alles mogelijk.

met het comfort van nu

De koop
Ervaren of starter, het blijft bijzonder.
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Het Groene Hart is altijd beschermd gebied geweest. Juist daarom oefent het

Een nieuwe wijk in het Groene Hart.

een enorme aantrekkingskracht uit. Nu mag er eindelijk gebouwd worden. Uiteraard
bescheiden aan de rand. Naast het oude karakteristieke dorp Moerkapelle.
Hier verrijst een compleet nieuwe woonwijk, met zicht op de weidse groene polders.
De klassieke architectuur doet recht aan de historische polders. De huizen zijn opvallend
gevarieerd, waardoor het eruit ziet alsof de wijk natuurlijk gegroeid is.

Wonen in een groene wijk is ook
gezond wonen, minder CO²,
minder fijnstof en vooral meer
zuurstof.

De polder waar gebouwd wordt en het
oude dorp worden gescheiden door grote
volwassen bomen en de voormalige sloot
wordt een singel.

Granen, spruitjes, paarden, schapen, zomer, winter, avond, ochtend, de polder
verrast altijd.
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Een volwassen nieuwe wijk

De romantiek van vroeger

Belangrijke voorzieningen vindt u direct in de nieuwe wijk. Zoals de twee basis-

Veel groen en ruimte om je heen. Kinderen die heerlijk buiten kunnen

scholen die ook naar een nieuw gebouw in De Jonge Veenen verhuizen.

spelen. Minder auto’s in het straatbeeld. Deze worden zo veel mogelijk

Wat is er heerlijker dan uw kind lopend naar school brengen? Hetzelfde geldt

geparkeerd achter groene hagen in de royale binnenhoven. Een architec-

voor de sportverenigingen. Een gloednieuwe accommodatie voor de tennis- en

tuur waarin het ouderwetse vakmanschap nog duidelijk zichtbaar is in de

voetbalvereniging, direct om de hoek. En het centrale park waar alles samenkomt.

details. En aan het einde van de straat, de Hollandse polder.

Niet ver van De Jonge Veenen ligt de oorsprong
van de Rotte, gemarkeerd door dit voor de
streek kenmerkende Rijksmonument.

Groene speelveldjes, een besloten
park, veilige binnenhoven, autovrije zones, de polder, hier kunnen
kinderen ongestoord spelen.

de jonge veenen
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Een nieuwbouwhuis heeft belangrijke voordelen. Alles is hagelnieuw en fris, u kunt het naar eigen smaak
inrichten en voorlopig heeft u geen onderhoudskosten. Daar staat tegenover dat een oud huis vaak meer
sfeer heeft. In De Jonge Veenen is er alles aan gedaan om deze voordelen te verenigen en te versterken.
U heeft vele keuzemogelijkheden en de gewilde jaren dertig stijl is in alle facetten doorgevoerd. Zelfs op
wijkniveau: het project is ruim opgezet met veel groen en kent een, naar nieuwbouw begrippen,
ongekende variatie die doet denken aan oude historisch gegroeide wijken. Van de goedkoopste woning tot
de duurste woning, nergens is er een concessie gedaan aan de kwaliteit van de details.

Veel bijzondere details

Architect Ron van Leent kan het

Overal waar je kijkt zie je mooie details. De variatie in steenkleur en

‘Architectuur jaren dertig
gewild.’

beamen: “De jaren dertig stijl is onver-

metselverbanden, met staande stenen, verdiept of juist opliggend

minderd populair. Opdrachtgevers vragen

metselwerk. De profilering (randjes) van de boeilijsten bij het dak en

het vaak. ‘Doe maar iets in de jaren

de luifels. De gootplinten (andere kleur steen en spekrand onder de

dertig stijl en schuine kappen’. Bij de Jonge

goot). De raamverdeling met zelfs uitstekende spijlen. Zelfs de schoor-

Veenen was ‘t niet anders. Maar met één

stenen zijn onder architectuur ontworpen.

groot verschil. De ontwikkelaar en bouwer
hebben er zelf ook over nagedacht en zijn

De kenners zien dat het voegwerk niet alleen verdiept, maar ook extra

bereid om heel ver te gaan voor het zo

donker is en dat de ventilatieroosters zijn verborgen achter het metsel-

authentiek mogelijk realiseren van deze

werk boven de kozijnen, een ventilatiesleuf vermomd als groef.

geliefde stijl.

Een aardig detail zijn de in de architectuur opgenomen bloembakken.
U ziet ze overal terug in de hoekwoningen type E2. In de herenhuizen
type B is een betonnen bloembak geïntegreerd in de balkonrand.

Vakmanschap
In de praktijk is dat niet zo eenvoudig. Ten eerste vergt het een
grotere inspanning van de bouwer. Al die details en bijzondere
afwerkingen. Het vergt vakmanschap en tijd. Gelukkig is die bereidheid er, dat maakt het een feest om aan dit project te werken. Mooie
details die het vaak niet halen bij de realisatie, ziet u straks gewoon
terug als u door de wijk loopt. Neem de gootklossen, echt zo’n detail
dat het verschil maakt. Net als de schoorstenen, die maken het echt af.
Strengere eisen

Gootklossen en profielen

Voortuinen

Een ruime dakoverstek is natuurlijk mooi. Maar wat dacht u hiervan:

Typisch jaren dertig zijn de voortuintjes met een gemetseld muurtje aan de

ouderwetse gootklossen en profielen in het houtwerk. Het zijn dit soort

straatkant. De ruime opzet van de wijk met veel groen draagt ook sterk bij

details die de sfeer van weleer oproepen. En het zijn dit soort details die

aan het prettige karakter van de wijk.

Het betekent overigens niet dat je klakkeloos kunt kopiëren. We
ontwerpen een compleet nieuwe wijk in een nieuwe tijd. De regelgeving is natuurlijk ook enorm veranderd. Neem bijvoorbeeld de
erkers. Vroeger werden die heel slank ontworpen. Tegenwoordig
ontkom je er niet aan om ze wat robuuster te ontwerpen, vanwege

de woningen in De Jonge Veenen verrijken.

de isolatienormen en strengere garantie-eisen. Ik heb ooit een tijdje

Entree in stijl

Compleet en nieuw

De geverniste houten deuren met een smal verticaal raam komen overal

Het royale dakoverstek met witte gootklossen, de dakkapellen, de erkers,

terug in het plan. Kenmerkend zijn ook de raampjes die de deur omlijsten.

het balkon met een gemetselde reling, verschillende kleuren metselwerk

Bovendien zijn de witte luifels standaard voorzien van een lichtpunt met

en de witte belijning. Al deze elementen vindt u terug in De Jonge Veenen.

armatuur. Opvallend is de afwisseling in metselverbanden met onder

Maar dan fris, nieuw en duurzaam gebouwd volgens de allernieuwste

andere verticaal metselwerk tussen de voordeuren. De vaklieden hebben

bouwvoorschriften.

in dit project echt eer van hun werk.
< Een impressie van type A aan de singel met rechts hoekwoning type E3.
De zo kenmerkende steile dakhellingen en horizontale witte belijning ziet
6
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u overal terug in het plan. Net als de topgevels met slanke ramen en
bijzonder metselwerk op de zolderverdieping.

in een jaren dertig wijk gewoond. Daar ging geen weekend voorbij
zonder het geluid van een schuurmachine. Dat kan echt niet meer.
Deze huizen vergen nauwelijks onderhoud.
Minder poreus
Dat is ook de reden waarom we hebben gekozen voor een hogere
kwaliteit steen. Deze is minder poreus, neemt daardoor minder water
en vuil op. Na 5 jaar ga je dat verschil echt zien. We hebben veel aandacht besteed aan het metselwerk, dan wil je ook dat het mooi blijft.”

Standaard bij de koopsom inbegrepen

Valt er nog iets te wensen?

• Eén of meerdere dakkapellen
Uitgezonderd type F en J.
• Glazen pui met dubbele openslaande deuren naar
de tuin
• Volledig sanitair, badkamer en toilet
• Royale erker aan voorzijde en/of achterzijde
• Berging in de achtertuin
• Erfafscheiding onder architectuur, muurtje,
hedrascherm, heg
• Luifel boven voordeur met lichtpunt en armatuur
• Luxe geverniste voordeur met profilering
• Onzichtbare ventilatieroosters

Kies uit de volgende varianten zonder meerkosten

D

Dankzij de rijke architectuur en royale afwerking zijn de meeste dromen al vervuld. Maar er blijft altijd wel
iets te wensen over, zoals een uitbouw aan de achterzijde, of extra kamers op zolder. Uiteraard kan dat.
Voor of achter wonen
Er zijn zelfs keuzemogelijkheden die geen extra geld kosten. Zoals drie slaapkamers of twee extra ruime
slaapkamers op de eerste etage. En bij alle herenhuizen kunt u kiezen voor een keuken achter of een keuken voor. Net als in de jaren dertig een zithoek aan de voorkant en lekker ontbijten voor de openslaande
deuren naar de tuin. Of liever breeduit zitten aan de achterkant en kokkerellen met uitzicht op het park.
Aan u de keuze.

• Wonen voor en keuken achter of
wonen achter en keuken voor
• Drie slaapkamers en badkamer voor of
twee slaapkamers badkamer in het midden

Breeduit aan de achterkant…

Lekker veel kamers…

…of ouderwets gezellig voor, zoals het in de jaren dertig was. Kies uw eigen indeling.

Of juist 2 hele grote kamers op de eerste verdieping, en eventueel de optionele inbouw

De royale beukmaat maakt alles mogelijk.

van ☻één of twee slaapkamers op de zolderverdieping.

Kopersopties
• Uitbouw aan de achtergevel
• Zolderverdieping inbouw van één of twee slaapkamers
(bij type H standaard)
• Extra dakkapellen
• Extra dakramen
• I.p.v. garage een uitbouw met slaapkamer en
badkamer (type E4 en H)

Tegenwoordig is in nieuwbouw de keuken meestal aan de voorkant gesitueerd. In De Jonge
Veenen zijn de woningen echter breed genoeg om ook aan de voorzijde een aantrekkelijke
zithoek te creëren. In de jaren dertig was dit de standaard. In dit plan heeft u zelf de keuze.
Met de grote voortuin en een mooi uitzicht is het een aanlokkelijk gedachte. Meer contact met
de omgeving en zicht op de spelende kinderen. Een veilig idee.

In de apart bijgeleverde technische brochure vindt u de
tekeningen van de verschillende opties per woningtype.

Ideale inrichting
Maar het belangrijkste is de ruimte die de woningen zelf bieden. Dankzij de royale beukmaat – zelfs bij het
voordeligste type – heeft u alle mogelijkheden om de ideale inrichting te vinden.
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Met weidse uitzichten vrij in het groen. Tegelijkertijd is alles dichtbij.
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Wonen in De Jonge Veenen is landelijk wonen.

Rottemeren
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N2

BERGSCHENHOEK

N

MOORDRECHT
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GOUDERAK

Zevenhuizerplas

Net als de twee basisscholen liggen
de tennis- en voetbalvereniging op een
balworp afstand binnen de wijk.

NIEUWERKERK
AAN DEN
IJSSEL

TERBREGGE

h e IJsse
l

A20

H

A16

Het Bentwoud blijft groeien. Het Bentwoud is een van de jongste natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Het ligt vlakbij
De Jonge Veenen. Het is prachtig om te zien hoe het elk jaar verder groeit. Er is nu al veel te beleven. Zo kun je er heerlijk
wandelen, de hond uitlaten en op excursie gaan. Door het hele gebied mag je van de paden af en lekker struinen.

CAPELLE
AAN DEN
IJSSEL

sc

A20

Het centrum van Moerkapelle ligt op vijf minuutjes lopen
afstand. Daar vindt u alles voor de dagelijkse boodschappen.
De grote nieuwe Plusmarkt trekt klanten uit de hele regio.
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HAZERSWOUDEDORP

Gouwe

Landelijk en centraal gelegen.

WESTEINDE

Strategisch gelegen
Moerkapelle is strategisch
gelegen. Vlakbij Zoetermeer
met al haar grote stadsvoorzieningen en aan de andere
kant de gezellige stad Gouda.
Via de nabijgelegen A12 of
de regionale wegen bent u zo
in Den Haag, Leiden of
Rotterdam. In een iets grotere
cirkel rond Moerkapelle
liggen de andere grote steden:
Amsterdam en Utrecht. Zelfs
het strand is maar een half
uur rijden.

BERKENWOUDE

nd
olla

OUDERKERK
AAN DEN
IJSSEL

Nieuwe golfbaan
Ten noorden van De Jonge Veenen ligt een prachtige nieuwe golfbaan. Golfbaan
Bentwoud biedt vele mogelijkheden voor ervaren en beginnende golfers. Een sport
die steeds populairder wordt.

Kinderplezier bij Stal Mistral
Bij Stal Mistral in Moerkapelle kun je niet
alleen leren paardrijden. Het is ook de
ideale plek voor een kinderfeestje.

Langs de Rotte. Ten zuiden van Moerkapelle liggen op korte fietsafstand het recreatiegebied de Rottemeren, de beroemde
molenviergang uit 1722 en de nieuwe internationale Willem Alexander Roeibaan in de Eendragtspolder.
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126 m2			5,4 m		124 / 176 m2
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B			

132 m2			

5,7 m		

138 / 164 m2

18

			

C			

153 m2			

5,7 m		

132 / 142 m2

20

			

D			

151 m2			

5,7 m		

171 m2

24

		

E1, E2, E3, E4		

150 / 152 m2		

5,7 m		

197 / 272 m2

26

			

F			

151 m2			

5,7 m		

298 / 310 m2

28

			

G1, G2		

159 / 181 m2		

6 m		

217 / 314 m2

32

			

H1, H2			

198 / 206 m2		

6,6 m		

298 / 331 m2

36

5

6

7

8

9

10 11

12

Twee-onder-eenkap

Vrijstaande woningen
Verkoop in fases
De woningen worden verkocht in fases. Op de website
jongeveenen.nl vindt u altijd de laatste stand van zaken
en kunt u precies zien welke woningen worden aangeboden. De makelaars kunnen hier ook meer over vertellen.

			

I			

198 m2					436 / 523 m2

42

			

J			

216 m2					556 m2

44

				

Vrije kavels							

Globaal zal de volgorde van verkoop zijn: eerst de
woningen ten zuiden van het park, dan linksboven en
vervolgens het rechterdeel ten noorden van het park.
Met de klok mee als het ware.

				Huurwoningen

32

26 27 28 29 30

2

A, Ak			

100

58

1

			

Hoekwoningen

102

60

bepalen het straatbeeld en niet de auto’s. Deze worden zo
veel mogelijk ingepakt in het groen en staan altijd maar
aan één kant van de straat. Standaard worden de woningen
opgeleverd met Hederaschermen als scheiding tussen de
straat en de tuin aan de achterzijde. En aan de voorzijde
een laag gemetseld tuinmuurtje of haag. Zo blijft de hoogwaardige uitstraling van de wijk gewaarborgd.’’

Pag.

Z

overzicht.

Het park is het verbindende element in de wijk.
Tijl Hekking, verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig
plan, is blij dat het uiteindelijk overeind is gebleven.
‘‘Het geeft zoveel kwaliteit aan de nieuwe wijk. Een groen
hart in het Groene Hart. In het hele plan is hier veel aandacht aan besteed. Dat sluit aan bij het dorpse karakter met
herkenbare individuele woningen. De royale voortuinen

Kavelgrootte

Herenhuizen

O

woningtypen. Op deze pagina’s vindt u een

J U L IA N

Beukmaat

W

twee kavels. Er zijn maar liefst 16 verschillende

107

Overzicht.

De Jonge Veenen telt 93 koopwoningen en

509/ 582 m2

Woonoppervlak: het totaal aan bruikbare meters vloeroppervlak exclusief tuinberging en garage.
Ook de ruimte onder schuin plafond lager dan anderhalve meter telt niet mee.
Beukmaat: de totale breedte van de woning.

Alle woningen hebben een royale voortuin. De woningen met een achtertuin op het noord westen hebben een extra diepe achtertuin zodat ook hier van de zon kan worden genoten.

Kavelgrootte: voor de exacte grootte per bouwnummer verwijzen we u naar de apart bijgeleverde technische brochure.
Een deel van de woningen in het plan is gespiegeld.
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De Jonge Veenen maakt mooi en ruim wonen betaalbaar. Zelfs de voordeligste

Royale eengezinswoningen
voor elk budget.

woning heeft al een woonoppervlak van 126 m2. De schitterende jaren dertig stijl
zonder concessies ziet u ook terug in de eengezinswoningen. Geen knipoog naar de
jaren dertig maar een volledige omarming van de rijk gedetailleerde architectuur waar
deze stijl zo geliefd door is geworden. Erkers, dakkapellen, sierlijsten, alles vindt u
terug in deze woningen. Zelfs de ventilatieroosters zijn onzichtbaar gemaakt om het
mooie beeld niet te verstoren.

De meeste herenhuizen van het type B zijn gelegen aan het centrale park.

Type A

Type B

Type C

Een impressie van de royale
woonkamer van type B. Hier
is gekozen voor de indelings14 de jonge veenen

Een aantal woningen van type A ligt aan de brede groenstrook met singel die de grens vormt

variant met de keuken achter

tussen De Jonge Veenen en het bestaande Moerkapelle. De topgevel in het midden is type B.

en de woonkamer voor.
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Type A - Starterswoningen met uitstraling
Deze woningen zijn moeilijk in een hokje te plaatsen.
Qua prijs zijn het zonder twijfel starterswoningen, maar qua
uitstraling en afmetingen zijn het royale eengezinswoningen.
Daarom noemen wij het brutaal herenhuizen.
Kijk maar naar het royale dakoverstek, de brede luifel boven
de voordeur en zelfs een erker.
Binnen heeft u 126 m² leefruimte plus een berging en de
woning heeft een voor deze prijsklasse uitzonderlijke beuk-

maat van 5,4 meter. Dat bepaalt of u plaats heeft voor een
fatsoenlijke eettafel voor 6 personen en een slaapkamer waar
je nog gemakkelijk rond een tweepersoonsbed kunt lopen.
Type Ak zijn de woningen waar het rijtje wordt doorsneden. Deze vier woningen (bouwnummer 61, 62, 102
en 103) zijn dus eigenlijk hoekwoningen. Ze hebben een
raam in de kopgevel, maar zijn verder geheel gelijk aan
type A.

Dankzij de voor deze prijsklasse uitzonderlijke beukmaat van 5,4 meter is de woonkamer heerlijk breed en biedt het veel inrichtingsmogelijkheden.

Een deel van de herenhuizen type A ligt aan het park.

Standaard
•
•
•
•
•
•

126 m² nuttig woonoppervlak plus berging
Een royale beukmaat van 5,4 meter
Dubbele openslaande deuren naar de tuin
Brede erker met zijraam aan de voorzijde
Drie royale slaapkamers plus vrij indeelbare zolder
Dakkapel aan de voorzijde

Begane grond

Eerste verdieping

Links. Rode baksteen met bruine gootplint en antraciet dak.
Bouwnummers: 32, 33, 34, 35, 36

Keuzemogelijkheden zonder extra kosten

Midden. Bruine baksteen met rode gootplint en herfstdak.
Bouwnummers: 27, 28, 29, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79

• Wonen voor / keuken achter of
wonen achter / keuken voor
• Badkamer in het midden met twee slaapkamers of
badkamer aan voorzijde met drie slaapkamers
Opties
•
•
•
•

Uitbouw aan de achtergevel
Inbouw slaapkamer op zolder
Twee dakramen achter
Extra dakkapel aan achterzijde

Zolder

Rechts. Rode baksteen met antraciet dak.
Bouwnummers: 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 100,
101, 102, 103, 104, 105
De twee keuzevarianten:
Begane grond: keuken voor en
wonen achter.
Eerste verdieping: twee grote
slaapkamers in plaats van drie.
Zie ook pagina 8/9.
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Standaard
•
•
•
•
•
•
•

132 m² nuttig woonoppervlak plus berging en balkon
Een royale beukmaat van 5,7 meter
Dubbele openslaande deuren naar de tuin
Brede erker met zijraam aan de voorzijde
Drie royale slaapkamers plus vrij indeelbare zolder
Dubbele openslaande deuren naar het balkon
Dakkapel aan de voorzijde

Keuzemogelijkheden zonder extra kosten
• Wonen voor / keuken achter of
wonen achter / keuken voor
• Badkamer in het midden met twee slaapkamers of
badkamer aan voorzijde met drie slaapkamers
Opties
•
•
•
•

Uitbouw aan de achtergevel
Inbouw slaapkamer op zolder
Twee dakramen achter
Extra dakkapel aan achterzijde
Begane grond

Impressie van type B in de uitvoering met crèmekleurige baksteen en een bruine gootplint. De balkons boven de erkers versterken de jaren dertig uitstraling.

Eerste verdieping

Type B - Herenhuis XL
Een onmiskenbare jaren dertig uitstraling. Met rijk gedetailleerd metselwerk en sierlijsten. Een geheel in baksteen
uitgevoerd balkon waarin zelfs een solide bloembak is
opgenomen. Via het zijraam in de erker heeft u zicht op de
stijlvol verdiepte entree.
De extra breedte van de woning vertaalt zich in een groter
woonoppervlak. De royale woonkamer met open keuken
meet maar liefst 40 m². En net zoals in type A en C kunt
u kiezen voor een keuken voor of achter.
De riante breedte van de woning en de aantrekkelijke
ligging aan het park maken een zithoek aan de voorzijde
een interessante keuze.

Zolder

Links. Crème baksteen met bruine gootplint en antraciet dak.
Bouwnummers: 46, 47, 49, 50, 51, 52, 108, 109, 110, 113,
114, 115.
Rechts. Bruine baksteen met rode gootplint.
Bouwnummers: 135, 136, 137.

De heerlijk lichte woonkamer. Hier is gekozen voor de zithoek aan de
voorzijde met uitzicht op het park, waar kinderen veilig kunnen spelen.

De twee keuzevarianten:
Begane grond: keuken voor en
wonen achter.
Eerste verdieping: twee grote
slaapkamers in plaats van drie.
Zie ook pagina 8/9.
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Net als de hoekwoningen heeft type C een opvallende kopgevel. Niet alleen fraai van buiten, ook binnen het voordeel van extra ruimte.
Rechts zien we type C aan de singel liggen, uitgevoerd in een klassieke rode baksteen met een prachtig antraciet dak.

Standaard
•
•
•
•
•

153 m² nuttig woonoppervlak plus berging
Een royale beukmaat van 5,7 meter
Dubbele openslaande deuren naar de tuin
Drie royale slaapkamers plus vrij indeelbare zolder
Op zolderverdieping raampartij voor en achter

Begane grond

Eerste verdieping

Links. Crème baksteen met antraciet dak.
Bouwnummers: 48

Keuzemogelijkheden zonder extra kosten

Type C - De kroon op de rij
Dit is een zeer exclusieve woning. Op drie plekken in het
plan wordt een rijtje herenhuizen onderbroken door deze
markante verschijning. De topgevel torent overal boven uit
en zorgt voor extra ruimte op de hoogste verdieping.
De opvallende raampartij en hoge schuine kap geven veel
sfeer en ruimte aan deze volwaardige extra verdieping.

Bovendien is de woning extra diep (10,5 meter). Samen met
de royale breedte van 5,7 meter zorgt dit voor een totaal
nuttig woonoppervlak van maar liefst 153 m2.
Aan de buitenzijde springen de twee doorlopende goten in
het oog. Een typisch jaren dertig detail dat de kwaliteit van
de architectuur onderstreept.

Zolder

Rechts. Roodbruine baksteen met antraciet dak.
Bouwnummers: 60, 63

• Wonen voor / keuken achter of
wonen achter / keuken voor
• Badkamer in het midden met twee slaapkamers of
badkamer aan voorzijde met drie slaapkamers
Opties
• Uitbouw aan de achtergevel
• Inbouw twee slaapkamers op zolder

De twee keuzevarianten:
Begane grond: keuken voor en wonen achter.
Eerste verdieping: twee grote slaapkamers in
plaats van drie. Zie ook pagina 8/9.
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Wonen op de hoek heeft veel voordelen. Een extra grote tuin, meer licht en

Hoekwoningen. Extra licht,
extra ruimte en extra karakter.

extra zicht door de zijramen en vaak ook meer leefruimte binnen. Of ruimte
voor een garage, een markante zij-entree of een uitbouw. De Jonge Veenen
biedt een grote variatie aan hoekwoningen met elk hun eigen kenmerken.
Zo kunt u zelf kiezen wat voor u het belangrijkste is.
Type D heeft een statige zij-entree.

Type F is de meest imposante hoekwoning in het plan.
Helemaal in de sfeer van de jaren dertig.
Mede dankzij de prachtige ligging aan het park.

In een hoekwoning komt het licht van meerdere kanten, dat schept een heerlijk woonklimaat.

Type D
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Type E1 en E2 liggen voornamelijk aan het park. Ze zijn zeer bepalend voor de kenmerkende jaren dertig uitstraling.

Type E

Type F
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Een markante verschijning op de hoek, gelegen aan een rustig binnenhof.

Type D - Stijlvolle zij-entree en binnen alle ruimte

Standaard

Bij deze hoekwoning is gekozen voor een stijlvolle zij-entree.
De luifel boven de entree heeft hetzelfde hoge afwerkingsniveau als de rest van de woning. Geen rechte planken
maar sierlijk houtwerk met meerdere randen.
De ruime en lichte hal geeft toegang tot de woonkamer met
open keuken van maar liefst 45 m2. Deze biedt veel indelings-

•
•
•
•
•
•

mogelijkheden en een aantrekkelijk licht woonklimaat.
De oplopende raampartij markeert het trappenhuis.
Van binnen heerlijk licht en van buiten een mooie verwijzing
naar de architectuur van weleer. De doorlopende dakgoot in
de voorgevel geeft de woning extra allure.

Begane grond

Eerste verdieping

Zolder

151 m² nuttig woonoppervlak plus berging
Een royale beukmaat van 5,7 meter
Dubbele openslaande deuren naar de tuin
Drie royale slaapkamers plus vrij indeelbare zolder
Op zolderverdieping raampartij voor en achter
Dakkapel aan zijkant

Opties
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• Inbouw twee slaapkamers op zolder
• Twee dakramen aan de zijkant
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Type E - Veel vierkante meters en veel variatie
Hoekwoning type E komt in vele variaties. De hier afgebeelde plattegronden zijn van type E3. Deze woning heeft
aan de zijkant een royale erker met daarboven een balkon.
Type E1 heeft aan de zijkant een raam op de begane grond.
Type E2 is uitgevoerd met extra ramen aan de zijkant op de
eerste verdieping. Type E4 heeft een garage en optioneel
een uitbouw met daaraanvast nog een luxe uitgevoerde

badkamer en slaapkamer (bij bouwnummer 26 is deze optie
niet mogelijk). De grote zolderverdieping met ramen aan de
voor- en achterkant zorgt bij alle varianten voor extra vierkante meters. De sfeerplattegronden op de pagina hiernaast
zijn van het type E3. In de technische brochure vindt u ook
alle plattegronden van de overige types E.

De heerlijk lichte woonkamer van type E3.
De hoekwoningen vormen een prachtig slotakkoord op elk rijtje.

Standaard
• 150 m² tot 152 m2 woonoppervlak plus berging
afhankelijk van type
• Een royale beukmaat van 5,7 meter
• Dubbele openslaande deuren naar de tuin
• Drie royale slaapkamers plus vrij indeelbare zolder
• Op zolderverdieping raampartij voor en achter
• Dakkapel aan zijkant
Opties
• Inbouw twee extra slaapkamers op zolder
• Twee dakramen aan de zijkant (alleen bij type E4)
• In plaats van een garage een uitbouw met slaapkamer en badkamer.

Begane grond type E3

Eerste verdieping type E3

Zolder type E3

Links. Crème baksteen met bruine gootplint en antraciet dak.
Bouwnummers: 45, 111, 112
Midden. Roodbruine baksteen met antraciet dak.
Bouwnummers: 55, 68, 99
Rechts. Bruine baksteen met rode gootplint en herfstdak.
Bouwnummers: 26, 30, 69, 74, 75, 80
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Standaard
•
•
•
•
•
•

151 m² nuttig woonoppervlak plus berging
Een royale beukmaat van 5,7 meter
Dubbele openslaande deuren naar de tuin
Drie royale slaapkamers plus vrij indeelbare zolder
Op zolderverdieping raampartij voor en achter
Dakkapel aan zijkant

Opties
• Inbouw twee slaapkamers op zolder
• Twee dakramen aan de zijkant

De brede voorgevel en statige kap geven de woning een imposant aanzien.
De woonkamer biedt bijzonder veel leefruimte.

Begane grond

Eerste verdieping

Zolder

Links. Roodbruine baksteen met antraciet dak.
Bouwnummers: 106
Rechts. Crème baksteen met antraciet dak.
Bouwnummers: 53, 107, 116

Type F - Schitterende living dankzij royale uitbouw
Aan de buitenkant is type F al een imposant huis, eenmaal
binnen wordt die indruk nog eens versterkt. Een riante living
waar het licht van alle kanten komt. De woonkamer met
open keuken telt maar liefst 54 m2. Boven is de ouder-

slaapkamer extra breed en sfeervol dankzij de schuine kap.
De zolderetage is groot en licht en biedt eenvoudig ruimte
aan twee extra slaapkamers. De monumentale schoorsteen
versterkt het stijlvolle jaren dertig beeld.
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D

Dit type woningen was populair in de jaren dertig. En nu nog steeds, vooral

Twee-onder-eenkappers met de
uitstraling van een riante villa.

als ze zijn uitgevoerd in de stijl van die tijd. Met grote kappen in verschillende
richtingen, royale daklijsten en hoge ramen in de zijgevels. En natuurlijk de
eigen oprit naar de garage. Het weelderige groen in de tuin rondom maakt
het beeld compleet.

De royale beukmaat van 6 meter ziet u terug in de woonkamer.
Zowel voor als achter een heerlijk ruime leefruimte.
Het schitterende straatje in het zuiden van het plan. Twee-onder-een-kappers type G
afgewisseld met vrijstaande villa’s.

Type G
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Een impressie van de achterzijde van type H. Het voordeel van deze huizen is dat ze niet
alleen zelf breed zijn, ook de kavel is zeer breed, waardoor een riante tuin ontstaat.

Type H
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De woning links met de grote erker op de hoek is type G1s. De kleine s
staat voor gespiegeld. Bij type G1 ligt de woning rechts. Net als de royale
erker is ook de dakkapel in de impressie standaard.

Standaard

Type G1 - Veel ruimte onder een klassieke schuine kap
Met bijna 160 m² is de kleinere woning van de twee, links
op de impressie, nog zeer royaal te noemen. Met op de
begane grond een heerlijke leefruimte van meer dan 50 m²
inclusief de open keuken. De prachtige raampartij met een

klassieke erker zorgt voor extra lichtinval. De slanke ramen
in de zijgevel zijn een bijzonder stijlelement. Ze verbinden
de eerste verdieping met de zolder en zorgen voor een licht
trappenhuis.

•
•
•
•
•
•
•

159 m² woonoppervlak plus garage
Een royale beukmaat van 6 meter
Brede erker aan de voorzijde
Dubbele openslaande deuren naar tuin op het zuiden
Drie royale slaapkamers plus vrij indeelbare zolder
Op zolderverdieping raampartij voor en achter
Dakkapel voor en achter

Begane grond

Eerste verdieping

Zolder

Opties
• Inbouw twee extra kamers op zolder
• Meerdere opties in overleg
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Type G2 - Veel ruimte onder een klassieke schuine kap
Met een beukmaat van 6 meter en een diepte van 12 meter
biedt deze woning nog meer ruimte. De luxe van ruimte
vind je overal terug. In de riante woonkamer van 48 m2 met
een prachtig hoekraam aan de voorzijde en openslaande

deuren naar de op het zuiden gerichte tuin, in de ouderslaapkamer van 24 m2 en in de kolossale zolder met een
hoge kap. Deze leent zich ook uitstekend voor een indeling
met extra kamers.

De riante woonkamer van 48 m2 met aan de achterzijde een lichte glazen pui met openslaande deuren naar de tuin op het zuiden.
Type G2 herkent u aan de karakteristieke tuitgevel die anderhalve meter
naar voren komt en daarmee binnen voor extra ruimte zorgt.

Standaard
•
•
•
•
•
•

181 m² woonoppervlak plus garage
Een royale beukmaat van 6 meter
Dubbele openslaande deuren naar tuin op het zuiden
Drie royale slaapkamers plus vrij indeelbare zolder
Op zolderverdieping topgevel met raampartij voor
Dakkapel achter

Opties
• Inbouw twee extra kamers op zolder
• Twee extra dakramen
• Meerdere opties in overleg

Begane grond

Eerste verdieping

Zolder
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Een impressie van type H. Type H1 is de linker woning. Op de volgende bladzijde vindt u een impressie van de achterzijde.

Standaard

Type H1 - Robuuste architectuur met inhoud
Type H is een geheel andere categorie twee-onder-een-kapwoning binnen De Jonge Veenen. De robuuste architectuur
verwijst veelvuldig naar de jaren dertig en is tegelijkertijd
geheel van deze tijd. Met speelse torenelementen in de
gevel, de prachtige carrékap bekroond met twee klassieke
schoorstenen. Binnen een zee van ruimte. De woonkamer
met keuken telt meer dan 60 m². De grote diepte en breedte
van de woning zie je op alle etages terug. De zolder is een

volwaardige verdieping dankzij de hoge kap en de dakkapellen en ramen rondom. Standaard zijn hier twee extra
slaapkamers ingebouwd. Optioneel kunt u ook de garage
vervangen door een badkamer en een slaapkamer met
openslaande deuren naar de tuin. Dan blijft er zelfs nog
ruimte over voor een royale berging achter de garage
deuren. Zie de technische brochure voor een tekening van
deze optie.

•
•
•
•
•
•

198 m² woonoppervlak plus garage
Garage met deur naar tuin en hal
Een beukmaat van maar liefst 6,6 meter
Dubbele openslaande deuren naar tuin op het zuiden
Vijf royale slaapkamers en bergruimte
Dakkapellen aan elke zijde (3 stuks)

Opties
• I.p.v. garage: een slaapkamer, badkamer en berging
• Overige opties in overleg

Begane grond

Eerste verdieping

Zolder
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Type H2 - Meer ruimte dankzij extra torenelement
Deze woning is in essentie gelijk aan type H1. Ook hier de
prachtige kap in carrévorm en binnen een zee van ruimte.
De living telt maar liefst 63 m2 en heeft openslaande deuren
naar de tuin op het zuiden. Een opvallend verschil met type
H1 is het torenelement in de voorgevel. Dit zorgt binnen
voor meer ruimte, onder andere in de vorstelijke masterbedroom van meer dan 30 m2. Ook op de zolderetage levert

het een aantrekkelijke tweede uitbouw op. Net als type H1
heeft de woning standaard twee slaapkamers ingebouwd op
de zolderetage. Optioneel kunt u ook de garage vervangen
door een badkamer en een slaapkamer met openslaande
deuren naar de tuin. Dan blijft er zelfs nog ruimte over voor
een royale berging achter de garagedeuren. Zie de technische
brochure voor een tekening van deze optie.

De riante woonkamer van type H2.
De twee-onder-een-kapwoningen van type H zijn alle zes vrijstaand.
Zo heeft u een breder kavel en is het mogelijk om een pad te maken van
de voortuin naar de heerlijke grote achtertuin op het zuiden.

Standaard
•
•
•
•
•
•

206 m² woonoppervlak plus garage
Garage met deur naar tuin en hal
Een beukmaat van maar liefst 6,6 meter
Dubbele openslaande deuren naar tuin op het zuiden
Vijf royale slaapkamers en bergruimte
Dakkapellen aan elke zijde (3 stuks)

Opties
• I.p.v. garage: een slaapkamer, badkamer en berging
• Overige opties in overleg

Begane grond

Eerste verdieping

Zolder
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D

De vrijstaande woningen zijn schaars. Het plan telt er slechts drie. In twee
verschillende types die sterk van elkaar verschillen. Zo heeft u nog een echte

De luxe van een tuin rondom.

keuze. En wie op zoek is naar ultieme vrijheid, kan kiezen voor een kavel.
In het midden van het plan liggen twee kavels (509 m² en 582 m²) prachtig
gelegen aan het centrale park.

Type J is letterlijk uniek binnen het plan. Statig en voornaam. Met een stijlvol antraciete gevel met witte accenten.
Type I. De witte pareltjes in het plan. Twee stuks. Gelegen aan het water en aan het park. Een sfeervol huis dat
aan elke zijde weer een verrassend nieuwe aanblik biedt.

Type I
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De sfeervolle woonkamer van type J.

Type J
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Begane grond

Eerste verdieping

Zolder

Deze luxe villa is bijzonder dankzij de
uitgesproken witte gevel in combinatie
met een ingetogen architectuur.

Standaard

Type I - Sfeervol en comfortabel
Type I is de meest vriendelijke van de twee. De witte gevel
met ronde accenten en het veelvormige pannendak laten
zien waarom de jaren dertig architectuur alom geliefd is. Dit
is een woning die gemakkelijk harten breekt. Heerlijk van
binnen door de vele ramen rondom. In de ruime hal is het
fijn binnenkomen. En zelfs buiten voor de deur is het prettig
toeven onder de rijk vormgegeven luifel. Vanuit de riante

living en zelfs vanuit de open keuken is de tuin bereikbaar
middels luxe openslaande deuren. De masterbedroom is
bijzonder ruim met ruimte voor een zitje en een eigen inloopkast. Deze kamer biedt bovendien rechtstreeks toegang tot
een tweede badkamer. Beide woningen van dit type hebben
een tuin met de hele dag zon, ofwel aan het park, ofwel aan
het water.

•
•
•
•
•

198 m² woonoppervlak plus garage
Garage met deur naar tuin en hal
Dubbele openslaande deuren (3x) naar de tuin
Drie slaapkamers elk op een hoek gelegen
Royale zolder met dakramen

Opties
• Opties in overleg
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Begane grond

Eerste verdieping

Zolder

De achterzijde van de villa met
de riante tuin op het zuiden en
aan het water.

Type J - Statig en uitgesproken
Veruit de meest royale woning. Bovendien is er maar één in
het plan. De villa wordt gekenmerkt door krachtige verticale
en horizontale elementen, omlijst door een reusachtige kap.
Het antracietkleurige metselwerk versterkt het statige karakter.
Door de Z vorm van de living (meer dan 70 m2) ontstaan
er binnen de zee van ruimte aantrekkelijke hoekjes.

Dit wordt versterkt door de lichtval van alle kanten. Ook de
schuine kap vanaf de eerste verdieping zorgt voor veel sfeer.
Deze woning heeft geen kleine kamers, alle kamers zijn
bijzonder ruim. De tuin ligt aan het water en is op het zuiden
georiënteerd.

Standaard

Opties

•
•
•
•

• Opties in overleg

216 m² woonoppervlak plus garage
Garage met deur naar tuin en bijkeuken
Dubbele openslaande deuren naar de tuin
Vijf slaapkamers met licht van meerdere kanten
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De koop.

D

De beslissing tot aankoop van een woning is geen
eenvoudige zaak. Het is een grote stap zowel
financieel als emotioneel. Dan is het in ieder geval
fijn dat er een aantal zekerheden zijn ingebouwd.

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
De woningen worden gebouwd onder de garantie- en
waarborgregeling van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, die een GIW-garantie geeft op de afbouw en
op de kwaliteit.

Duurzaam
Bij nieuwbouw ligt de lat steeds hoger ten aanzien van de
energiezuinigheid. In korte tijd is de norm 100 procent
strenger geworden. Deze woningen voldoen aan de huidige
strenge eisen. In de praktijk betekent dat een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) van 0,6. Daar hoort een energielabel
A++ bij. Goed voor het milieu en voor uw portemonnee.
Technische informatie
Meer gedetailleerde informatie over de woningen met
tekeningen inclusief complete maatvoering vindt u in de
brochure met technische informatie. Die brochure vormt
onderdeel van de contractstukken. De sfeerbrochure die nu
voor u ligt, is vooral gemaakt om een goed beeld van het
plan en de woningen te krijgen. Mocht u nog opmerkingen
of vragen hebben, laat het ons weten via de makelaar.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
De woning voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Dat betekent onder andere dat het hang- en sluitwerk
inbraakwerend is. En het maakt het eenvoudiger om uw
woning goed te verzekeren.

Starterslening
De gemeente Zuidplas verstrekt startersleningen aan
startende huizenkopers binnen de gemeente. Met een
starterslening kunt u het verschil overbruggen tussen de
maximale hypotheek die u kunt krijgen en de verwervingskosten van de woning die u wilt kopen. De starterslening is
de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. Kijk voor meer
informatie op onze website dejongeveenen.nl

Gouwestad Makelaardij
Waddinxveen
0182 - 63 60 21

De makelaars
Zoetermeer
079 - 323 88 38

Perdijk ERA Makelaardij
Zevenhuizen
0180 - 63 16 55

Ontwikkeling en realisatie

Gedeelde trots
Het project heeft al een lange geschiedenis. Bob Braak,
Projectleider gemeente Zuidplas: “Binnen de gemeente
zijn we al jaren bezig met dit project. De ambitie was en
is, goede en betaalbare woningen realiseren. De weg
daar naar toe was soms niet makkelijk, maar we zijn er
altijd in blijven geloven. Die gedrevenheid is sterk aanwezig, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Nu vertaalt zich dat
in een gedeelde trots. De start verkoop is een feit en er
ligt een schitterend plan.”
Meer dan je verwacht
“Het zijn opvallend betaalbare woningen. Gekoppeld
aan de kwaliteit die we hier realiseren is dat heel
bijzonder. Met een fatsoenlijke beukmaat en diepte, en
onder architectuur gebouwd. Dat is meer dan je verwacht
voor de prijs die je betaalt. De gedrevenheid van alle
betrokken partijen om echt iets moois neer te zetten passend bij de vraag vanuit de markt. Daar is dit mooie plan
het resultaat van.”

www.dejongeveenen.nl

Disclaimer. Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De afgebeelde 3D-visualisaties van interieurs en exterieurs zijn echter impressies, evenals de ingerichte plattegronden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
De brochure is uitsluitend bedoeld om een goede indruk van de woningen te geven. Uitgave maart 2014.

I

‘Ik had om grote huizen gevraagd.
Die heb ik gekregen.
Voor de prijs van kleine huizen.’
Wethouder Rinus Bosman, gemeente Zuidplas

140 ouderwets voordelige woningen in een nieuwe groene wijk

Ineens heb je de ruimte!

www.dejongeveenen.nl

