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Welkom in Dammehof

Verscholen achter twee monumentale
boerderijen en grenzend aan de polder,
ligt de Dammehof. Zes karakteristieke
villa’s met opvallend grote kavels, geheel
passend bij de landelijke ligging, met
zelfs ruimte voor een boomgaard.
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HISTORISCH EN LANDELIJK
Op steenworp afstand van het einde bebouwde kom bordje
en op de grens van de open polder, ligt de Dammehof. De
entree van de hof is aan de Dammekant, een historische route
waar vroeger de Romeinen al gebruik van maakte. Nu is het
De villa’s in de Dammehof grenzen aan dezelfde watergang als dit Rijksmonument. De watergang omzoomt het
hele plan.

een rustige en lommerrijke weg langs de Oude Rijn. Maar
nog altijd is de bereikbaarheid uitstekend. Zo woont u hier
heerlijk landelijk en tegelijkertijd zijn de uitvalswegen naar de
bruisende steden dichtbij. Op fietsafstand aan de overkant
van de Oude Rijn ligt het gezellige centrum van Bodegraven.

Landelijke uitstraling
De bouwlocatie is nu agrarisch landelijk gebied. De invulling
moet bijdragen aan de instandhouding van het landelijke
karakter. Daarom heeft een deel van de villa’s een rieten dak
en de vorm van de villa’s verwijst naar de langgerekte bouwvolumes op boerenerven. De kavels worden gescheiden
door water en groene beukenhagen. Bij bouwnummer 1 tot
en met 4 heeft in het beeldkwaliteitsplan het achterste deel
van het kavel de bestemming landelijke weide. Hier worden
op de grens met het water knotwilgen aangeplant.

De toegangsweg
Er is gekozen voor klinkers voor de bestrating. Dit past
uitstekend in de boerentraditie, is duurzaam en blijft altijd
De twee rijksmonumenten uit de 18e eeuw, een boerderij
en een hofstede, op de grens van Bodegraven.
De Dammehof ligt hier achter, grenzend aan de polder.
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De toegang van de Dammehof ligt aan de Dammekant,
vandaag de dag een rustige straat met een apart fietspad
en bomen aan weerszijden.

mooi. Een hoogwaardig bestratingsmateriaal dat rustig toont.
De grastegels voor de openbare parkeerplekken versterken
het groene karakter en de halfverharde opritten voor de villa’s

Net als oude boerderijen liggen de villa’s op langgerekte kavels met lange stroken water. Dankzij de ligging op het zuidwesten en
de diepe achtertuin is er altijd zon.

refereren aan het klassieke boerenerf.
5

OVERZICHT

Het aanbod in een oogopslag

Type

m 2 Totale
oppervlakte

m 2 Woonoppervlak

m 2 Inpandige
bergruimte

m 2 Totaal

m 2 Land

m 2 Water

Vide

Dak

Pag

Bouwnr 1

A1

180

169

11

2032

1945

87

X

Riet

10

Bouwnr 2

A2

184

173

11

1567

1337

230

Pan

14

Bouwnr 3

A2

184

173

11

1684

1374

310

Riet

14

rechts staat de grootste woning, bouwnummer 6, direct

Bouwnr 4

A1

180

169

11

1804

1429

375

Pan

10

bij de entree van de Dammehof. Daarachter ligt tegen-

Bouwnr 5

B

168

157

11

702

656

45

Pan

18

Bouwnr 6

C

221

197

24

736

634

102

Pan

24

X

X

Alle maten zijn circa maten.

Op deze pagina’s vindt u een mooi overzicht van het
aanbod. Op de grote vogelvlucht links ziet u in een
oogopslag de ligging van de zes villa’s. Helemaal

over het centrale groene veldje bouwnummer 5. Daarna
volgen nummer 4 tot en met 1, met hun opvallend
diepe achtertuinen, waarvan de laatste direct aan de
polder grenst. Alle woningen grenzen aan het water.

Opties
N

Dammehof biedt verschillende kopersopties om de ideale woning samen te stellen. Bijvoorbeeld een

W

uitbouw, een overkapping, een carport of een buitenberging. En we denken ook graag mee over levens-

O
Z

loopbestendige oplossingen of andere indelingsvarianten.

1
TYPE A1

De situatiekaart geeft gedetailleerd de ligging weer van de woningen en de omvang van de kavels (witte
stippellijn). De kavels worden gescheiden door water of een beukenhaag. Bij de oplevering zijn de hagen
en beschoeiingen inbegrepen. De optionele carports en/of buitenbergingen zijn met donkere stippellijnen
aangegeven.

2
TYPE A2

Ten zuidwesten van de groene stippellijn in het kavel bouwnummer 1 tot en met 4 ligt het gebied dat is
bestemd als landelijke weide. Dat betekent dat dit deel van de tuin blijvend groen moet worden ingericht. Met
bijvoorbeeld een weide, een boomgaard of en moestuin. Bijgebouwen zijn achter de stippellijn niet mogelijk.
Daarmee behouden we voor alle kopers het landelijke
karakter.

3
TYPE A2

4
TYPE A1

5
TYPE B

6
TYPE C

Het gebied binnen de oranje stippellijn is mandelig.
De zes kopers worden gezamenlijk eigenaar. De
toegangsweg wordt compleet opgeleverd, na de
oplevering hebben de kopers volledige zeggenschap.

De grote kavels en de landelijke uitstraling maken dit project uniek.
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Een impressie van de achterzijde van bouwnummer 3, type A2.

TYPE A VIER VILLA’S MET EEN ROYAAL ACHTERERF
Deze villa’s liggen op bijzonder ruime kavels. Ze liggen op

uitvoeringen voor het dak, pannen of riet. Om de variatie

mooie natuurlijke grens. Waar geen water is, wordt een

een rij, ver van elkaar en speels verspringend. Zo heeft elke

en de eigenheid te benadrukken zijn ze ook gespiegeld ten

beukenhaag geplant als erfgrens.

villa zijn eigen unieke plek en uitstraling. De variatie komt

opzichte van elkaar.
De villa’s beschikken over een ruime inpandige berging.

ook terug in het ontwerp. Zo heeft u de keuze uit een villa
met een indrukwekkende vide in de woonkeuken (type A1)

De circa 30 tot 40 meter diepe achtertuin wordt aan het

De buitenberging is optioneel, net als de carport boven de

of een extra kamer op de eerste verdieping (type A2).

einde begrensd door een brede watergang met een natuur-

twee parkeerplaatsen op eigen terrein. Voor gasten is er

vriendelijke oever en een rijtje knotwilgen. Dit versterkt de

altijd nog plek op de gemeenschappelijke parkeerplaatsen

landelijke uitstraling. Het water tussen de kavels vormt een

van het hofje.

Beiden typen worden gebouwd met twee verschillende

Bouwnummer 1, type A1
Met vide en rieten kap
Bouwnummer 2, type A2
Zonder vide met pannendak
Bouwnummer 3, type A2
Zonder vide met rieten kap
Op pagina 9 afgebeeld

Bouwnummer 1 grenst direct aan deze open polder.
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Bouwnummer 4, type A1
Met vide en pannendak
Op pagina 11 afgebeeld
9

TYPE A1 EXTRA LICHT EN RUIM DANKZIJ DE VIDE
Deze villa’s liggen aan weerszijden van het
plan. De één grenst aan een klein weilandje
en de andere aan de open polder. Vanuit de
vide kijkt u uit over het groen. De vide geeft

De spectaculaire vide van type A1 en C.
Hier afgebeeld bouwnummer 4.

de villa een zeer luxe uitstraling. Ook vanaf de
overloop op de eerste verdieping heeft u een
prachtig uitzicht. Bovendien heeft u zo makkelijker contact met de leefruimtes op de begane
grond.
Over leefruimtes gesproken. In deze villa heeft
u echt ruimte om te leven. De living en grote
woonkeuken zijn zeer riant te noemen. Ook de
entree is royaal. Vanuit de hal leiden dubbele
openslaande deuren je naar de grote en lichte
leefkeuken.

Master bedroom
Boven vindt u een zeer riante master bedroom
met een eigen badkamer. De deels schuine
plafonds geven een intieme sfeer terwijl het
vele glas in de achtergevel een mooi uitzicht
biedt over het diepe achtererf. Verder vindt u
op deze verdieping nog twee andere kamers
en een tweede badkamer. De villa’s worden
standaard met zeven dakramen opgeleverd.
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De grote glaspartijen in de achtergevel en de vide zorgen voor veel licht
en een aangenaam contact met de groene omgeving. Afgebeeld bouwnummer 4.
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Plattegronden type A1, afgebeeld bouwnummer 1.
Bouwnummer 4 heeft een pannen dak en is gespiegeld, verder is de woning identiek.

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
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TYPE A2 HEEL VEEL RUIMTE OP DE VERDIEPING
Wat is er mooier dan een riant achterf van tientallen

Op de bovenverdieping bieden deze woningen extra

meters diep? Een living met veel glas en openslaande

ruimte onder het sfeervolle schuine dak. Hier vindt u vier

deuren om uit te kijken over het achtererf. Net als type

slaapkamers en twee badkamers. Het vele glas in de

A1 beschikt A2 over veel leefruimte met een riante living

voor- en achtergevel en maar liefst tien dakramen zorgen

en een grote woonkeuken, stijlvol gescheiden door een

voor veel licht. Alles bij elkaar op één verdieping, licht en

muurtje in het midden. Dit is overigens een prachtige plek

ruim, dat voelt luxe. Vooral de masterbedroom met eigen

voor de optionele open haard. Zodat u in beide ruimtes

badkamer is ruim bemeten. Omlijst door het schuine dak

kunt genieten van een warm haardvuur.

aan twee zijden biedt de kamer een mooi uitzicht over het
achtererf.

Hier ziet u de villa op haar ruime kavel, bedenk dat u nu nog niet eens de helft van het kavel ziet (bouwnummer 3).

De riante living met overhoekse ramen van vloer tot plafond is een heerlijke lichte ruimte. Afgebeeld bouwnummer 2.
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Plattegronden type A2, afgebeeld bouwnummer 3.
Bouwnummer 2 heeft een pannen dak en is gespiegeld, verder is de woning identiek.

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
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TYPE B UNIEKE VILLA MET INPANDIG TERRAS
Op het eerste gezicht lijkt het een klassieke villa. Aan de

De tuin links op de impressie ligt op het noord-oosten en

achterzijde zit de verrassing, een inpandig terras. Een

leent zich uitstekend voor de bouw van een optionele

heerlijk beschutte plek om buiten te zitten. Op de volgende

berging en/of carport. De tuin aan de andere zijde is

pagina’s ziet u hoe het de woonkamer een spannend

nog een stuk ruimer en ligt prachtig op het zuidwesten.

extra element geeft. De villa heeft een grote inpandige

Aan de achterzijde grenst het kavel aan water.

berging en aan twee zijden een royale tuin. Het huis is
ook breder dan de andere types. Daardoor is de nokhoogte
groter en heeft deze woning als bonus een royale vliering.

BOUWNUMMER 5

Een impressie van de voorzijde van type B (bouwnummer 5).
Met aan weerszijden veel ruimte voor het buitenleven.
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Een impressie van de royale woonkamer met een speelse vorm die uitnodigt tot aantrekkelijke inrichtingsvarianten.

TYPE B
Het is de meest bescheiden woning in Dammehof, toch

zorgt bovendien voor een natuurlijke scheiding tussen het

heeft de woning een bijzonder ruime woonkamer. Met

woon- en kookgedeelte. Het inpandige terras is een

op de verdieping nog vier kamers heeft u hier alle ruimte.

aantrekkelijke uitbreiding van de woonkamer. En met de

Dankzij de bijzondere vorm en het inpandige terras biedt

twee schuifdeuren haalt u buiten makkelijk naar binnen.

de woonkamer veel aantrekkelijke ruimtes en doorkijkjes
zoals deze zithoek. De speelse vorm van de woonruimte

20
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Plattegronden type B, afgebeeld bouwnummer 5

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
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TYPE C DE GROOTSTE VILLA OP DE EERSTE RIJ
Type C is de meest royale villa in het plan en ligt het dichtste
bij de Dammekant, naast de toegangsweg voor Dammehof.
Tussen de Dammekant en de villa ligt een watergang die
een vertakking heeft en naast het huis doorloopt. De tuin
loopt ook rondom en is aan de zuidwestzijde het meest
ruim. Zo heeft u de hele dag zon en is het grootste deel van
de tuin het meest zonnig. Het is de ideale villa voor wie bij
type A niet kan kiezen tussen de vide en de extra kamer.
Hier heeft u het allebei en bovendien nog extra bergruimte
en een kantoor. Ideaal voor de thuiswerker.

BOUWNUMMER 6

De prachtige open gevel aan de achterzijde met veel glas om het licht door te laten en uitzicht te bieden op de royale achtertuin.
24
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TYPE C
Van binnen biedt deze villa zeer veel ruimte. Op de begane

Boven vindt u als eerste de lichte overloop met zicht op de

grond vindt u de riante leefruimte met links de woonkeuken

vide. Van hieruit zijn alle kamers bereikbaar. De villa heeft

met spectaculaire vide en rechts de lichte living. Alsof

vier slaapkamers waarvan de master bedroom zeer ruim

dit nog niet genoeg is heeft u op de begane grond ook

is en een eigen badkamer heeft. Achter de zeven deuren

nog een kantoor met eigen deur naar buiten en een extra

aan de overloop bevinden zich nog een extra berging,

grote berging die zowel van buiten als vanuit de hal

de tweede badkamer en een aparte wc.

bereikbaar is.

De impressie biedt een mooi zicht op zowel de spectaculaire
vide als de lichte living. De optionele open haard is een aardig
idee om de twee ruimtes op een speelse manier te verbinden.
26
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Plattegronden type C, afgebeeld bouwnummer 6

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
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DUURZAAM EN COMFORTABEL
Bij wonen in het groen hoort een groene woning. De

verwarmt een goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, constanter

komende jaren worden er steeds hogere eisen gesteld aan

en energiezuiniger. De brine/ water warmtepomp levert

de energiezuinigheid van woningen. Dammehof is daar

daarvoor genoeg warmte. Om de warmte uit de grond te

al helemaal op voorbereid. Zo bent u nu al klaar voor de

halen wordt een verticale bodemwarmtewisselaar toege-

maatregelen die gaan komen. Het is niet alleen goed voor

past, een lange buis in de grond. De pomp krijgt mede

het milieu en uw portemonnee, het maakt de woningen ook

energie van de pv-panelen.

comfortabeler en luxer.
De luxe van
vloerverwarming
op elke
verdieping,
warme voeten
en een koel
hoofd.

BENG
BENG staat voor bijna energieneutrale gebouwen en
wordt berekend met drie energieprestatie-indicatoren:

aan koude tocht en filtert de lucht die uw woning inkomt

energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik en aandeel

vele malen beter: constant verse, schone lucht. Waarbij de

hernieuwbare energie. De BENG-eis is dit jaar ingegaan

warmte niet verloren gaat. Het systeem wordt aangestuurd

en vervangt de oude EPC-norm. De zes luxe villa’s voldoen

door CO2-meters, zodat er altijd geventileerd wordt wan-

aan de nieuwe BENG-eisen.

neer dat nodig is.

Meer comfort
Van gas naar warmtepomp

Elke verdieping in de woning is standaard voorzien van

Zo krijgen we het voor elkaar:
•

Goede isolatie van het dak, de buitenwanden en
begane grondvloeren

•

Krachtige brine/water warmtepomp

•

Triple HR glas

vloerverwarming. Nooit meer koude voeten. Vloerverwarming zorgt voor een meer gelijkmatige temperatuurver-

De gasgestookte cv-ketel maakt plaats voor een warmte-

deling in huis. Naast verwarmen kunt u in de zomer ook

pomp. De conventionele ketel met radiatoren bevat heet

koelen met deze vloerverwarming. Hierdoor kan het in

water tot wel 80°C. Warmtepompen hebben een minder

de zomer tot circa twee graden koeler in uw woning dan

•

Vloerverwarming (met koelfunctie)

hoge temperatuur maar leveren warmte over een langere

normaal worden.

•

WTW-ventilatiesysteem

•

330 watt pv-panelen
(aantal afhankelijk van type woning)

periode. Dat combineert uitstekend met een vloerverwarming.
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Een heerlijk
comfortabel
binnenklimaat
zonder vervelende tocht.

Dit is een zogeheten lagetemperatuur-verwarming met een

De roosters boven de kozijnen maken plaats voor een

watertemperatuur van maximaal 45°C. De vloerverwarming

gebalanceerd wtw-ventilatiesysteem. Dit maakt een einde

31

PITTORESK BODEGRAVEN
Bodegraven ligt middenin het Groene Hart. Het is onderdeel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De slogan

Kerk en Kaas, de trots van Bodegraven

Sportclubs en scholen

van deze gemeente is ‘Buiten Gewoon’. Het buitenleven is

Bodegraven kent ook een rijk verenigingsleven en er zijn

hier belangrijk. Natuurlijk zijn de inwoners trots. Het is heer-

vele sportclubs. Voor de kinderen heeft u de keuze uit maar

lijk wonen in de groene polders. Bodegraven is een van de

liefst negen basisscholen. Maar het fijnst voor de kinderen

weinige dorpen waar je nog echt landelijk en gemoedelijk

is de ruimte die ze hier hebben. Lekker ravotten in de

kan wonen maar toch alle belangrijke voorzieningen bij de

natuur, de beste leerschool.

hand hebt.

Fietsen en wandelen
In de omgeving zijn talloze wandel- en fietspaden om te
genieten van het groen. Ook zijn er genoeg mogelijkheden
in de buurt voor watersport. Denk aan de bekende
Reeuwijkse Plassen. En Bodegraven is trots op haar
ambachten. Er zijn verschillende kaasboerderijen en andere
ambachtelijke bedrijven die streekproducten verkopen.

Gezellig centrum
Het gezellige centrum van Bodegraven is vlakbij. Hier
kun je lekker shoppen in de vele winkels of je dagelijkse
boodschappen doen bij een van de supermarkten. Op
dinsdagochtend is er een grote markt op het Raadhuisplein,
De Oude Rijn loopt dwars door het centrum van Bodegraven.
Zo hoeft u vanuit huis alleen het water te volgen om bij de
winkels en gezelligheid uit te komen.
32
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De bekendste molen van Bodegraven is tegenwoordig een
ambachtelijke brouwer. En u kunt er ook lekker eten op het
zonnige terras.

De oude kern van Bodegraven staat vol met pittoreske
gevels. Zoals hier tegenover de kerk aan de gelijknamige
straat.

op vrijdag en zaterdag is er een kleinere markt. En bij de
vele horecagelegenheden staan de terrassen al uitnodigend
klaar.
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HET VERANTWOORDELIJKE TEAM
Harde werkers. Dat verbindt de mensen uit dit team. Samen

de juiste mensen om zich heen. Zoals hij ook voor zijn bedrijf

beleving van de bewoners. Hij ontwerpt huizen waar

zorgen dat het voor elkaar komt. Zo hebben ze de recente

altijd de juiste mensen wist te vinden, echte vakmensen. Peter

mensen zich fijn voelen. En altijd met een luxe twist.

grote crisis overleefd. En zijn ze juist in deze periode

zweert bij directe lijnen. Geen algemeen nummer. Iedereen

gegroeid. Door altijd de kansen te zien en die te grijpen.

is direct aanspreekbaar en voelt zich verantwoordelijk.

Mike Bijl heeft de eer om de woningen te mogen verkopen.
Mike is een van de hardst werkende makelaars in de

Door te doen wat er moet gebeuren. Dat klinkt simpel. Maar
Ron van Leent is de architect voor Dammehof. Hij is gespe-

omgeving. En bij Gouwestad Makelaars zijn ze allemaal zo

cialiseerd in luxe vrijstaande woningen voor particulieren en

gek. Voor klanten is dat heerlijk. Ze doen niet moeilijk over

Van der Vlist Aannemingsbedrijf is de grote aanjager van

heeft al veel villa’s opgeleverd in de regio. Vaak doet hij de

kantoortijden. En als iets snel moet gebeuren, doen ze het

deze ontwikkeling. Peter van der Vlist kon dit mooie stuk land

hele woningen inclusief de inrichting. Dat zie je terug in de

ook snel. Zo heeft Mike het geluk dat hij al heel wat mensen

kopen en wist dat er vraag zou zijn naar landelijke villa’s op

architectuur, veel oog voor detail. Ron ontwerpt niet alleen

blij heeft mogen maken.

grote kavels. Voor het ontwerp en de verkoop verzamelde hij

een mooie buitenkant. Hij is vooral geïnteresseerd in de

bij deze mannen en vrouwen is het ook vanzelfsprekend.

ONTWIKKELING EN BOUW

ARCHITECT

VERKOOP

Disclaimer: Deze brochure is met grote zorg samengesteld.
De afgebeelde 3D-visualisaties zijn echter impressies,
evenals de ingerichte plattegronden. Het is geen precieze
weergave van de werkelijkheid. Genoemde maten zijn circa
maten. De brochure is uitsluitend bedoeld om een goede
indruk van de woningen te geven. De brochure is geen contractstuk en hieruit kunnen geen rechten worden ontleend.
De koperscontractmap is het contractstuk. Deze bevat de
exacte tekeningen en plattegronden. Het is belangrijk om
deze goed te bekijken voordat u de woning koopt.
Uitgave juni 2021.
Colofon:
Tekst en vormgeving Het Rotterdamse
3d-impressies Zes x Zes Visuele Communicatie
Druk Impressed Print & DSign
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Tot ziens
in Dammehof

