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Leuk dat je interesse hebt voor een woning in Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk! In fase 2a 
komen in totaal 42 woningen. Het nieuwe aanbod sluit aan op de woningen zoals die ook in de 
eerste fase van Westvaartpark worden gerealiseerd. Ze zijn duidelijk familie van elkaar en hebben 
een eigen uitstraling. In deze brochure lees je meer over de tweede fase van de splinternieuwe wijk 
boordevol oer-Hollands karakter. Ook nemen we je mee in de omgeving van de woningen.  

Voel je welkom in Westvaartpark; hier kun je eigentijds wonen op historische gronden. Bij de entree van 

Hazerswoude-Rijndijk, in een karakteristiek waterrijk en groene omgeving, komt de nieuwe woonwijk 

Westvaartpark. Omringd door een uniek polderlandschap, woon je hier in een van de duurzaam 

ontwikkelde moderne woningen. 

In fase 2a van de gebiedsontwikkeling Westvaartpark komen naast 8 rij- en 4 hoekwoningen, 9 

verandawoningen, 20 twee-onder-een-kapwoningen in twee groottes en één unieke geschakelde villa. 

In de wijk zie je zadeldaken met karakteristieke overstekken en houten nokverfraaiingen, veranda’s 

en erkers, en warme kleuren baksteen met lichte kozijnen. De sfeer van de nieuwe wijk past bij het 

authentieke karakter van Hazerswoude-Rijndijk. 

Wil je meer weten over het woning- en voorzieningenaanbod in Westvaartpark? In deze brochure lees 

je er alles over. Voor de uitgebreide informatie verwijzen wij je graag naar de speciale projectsite 

www.nieuwbouwwestvaartpark.nl. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de verkopende 

makelaars; hun gegevens tref je achterin deze brochure aan. 

Ligt hier ook jouw woontoekomst? We laten je graag zien wat je van Westvaartpark mag gaan 

verwachten. 

Veel leesplezier! 

SYNCHROON 

BESTE BELANGSTELLENDE,
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Genieten van wat de omgeving je biedt? Van het weidse polderlandschap of de 

streekproducten? Vanuit Westvaartpark kun je alle kanten op. Op de fiets, met 

een bootje of wandelend, trek je dit deel van het Groene Hart in. Om een stukje 

boerenkaas te halen, de lammetjes geboren te zien worden of appels te plukken voor 

je zelfgebakken appeltaart.

UITZONDERLIJKE LIGGING
Westvaartpark sluit aan bij het dorpse van Hazerswoude-
Rijndijk. Tegelijkertijd ligt de nieuwe wijk centraal in 
het Groene Hart op nog geen 15 min. van de gezellige 
historische binnenstad van Leiden. 

Westvaartpark is met de auto via de N11 en de 
Gemeneweg uitstekend bereikbaar. En als het nieuwe 
treinstation op de lijn Utrecht - Leiden er komt dan ligt 
Westvaartpark nog centraler. 

Nog dichterbij, binnen enkele minuten lopen en fietsen, 
ben je in het centrum van Hazerswoude-Rijndijk met 
allerlei voorzieningen. 

Naast een Jumbo en een Hoogvliet kan je hier 
terecht bij een van de winkeliers of bij de weekmarkt 
voor de dagelijkse benodigdheden. Er zijn veel 
sportmogelijkheden van tennis tot aan bootcamp. 

Ook qua gezondheid is alles aanwezig van huisarts 
tot tandarts en van fysio tot dierenarts. Hazerswoude-
Rijndijk heeft een basisschool in het centrum en de 
middelbare school is slechts op enkele kilometers 
afstand. 

Kortom; in principe hoef je het dorp niet uit. Maar mocht 
je toch nog iets missen dan zijn Leiden en Alphen aan 
den Rijn om de hoek.

9

PUUR Hollands genieten

8

Autoreistijd vanaf 
Westvaartpark (uur)

Station Alphen aan den Rijn 0:10
Centrum van Leiden 0:14

Centrum van Zoetermeer 0:16
Centrum van Den Haag 0:20
Strand van Katwijk 0:24
Schiphol 0:27



11

Wonen op 
historische gronden 

Even een stukje geschiedenis van de plek. Zo’n 2000 jaar geleden lag de 
noordgrens van het Romeinse Rijk dwars door het Groene Hart, langs de 
loop van de rivier de Rijn (nu de Oude Rijn, Kromme Rijn en Nederrijn). 

Restanten van deze grens liggen verborgen in de bodem. 

Het Latijnse woord ‘limes’ (spreek uit ‘lie-mes’) betekende oorspronkelijk 
‘grenspad’ maar werd later synoniem voor grens. De Romeinse limes is dus 

de grens van het Romeinse Rijk en loopt vlak langs Westvaartpark. 

En is dat nou zo bijzonder? Ja, want de Nederlandse overheid beschouwt 
de Romeinse limes als groot archeologisch monument en heeft deze 
voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Bovendien maakt 
de Romeinse limes deel uit van de officiële Canon van de Nederlandse 

geschiedenis. Dat is met recht wonen op historische gronden!

Meer weten over de geschiedenis van je nieuwe omgeving? 

Plan dan een bezoek aan Archeon in Alphen aan den Rijn.

Het is om de hoek!
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ZEER BIJZONDERE VONDSTEN
LANGS DE LIMES IN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

Ontdekkingen aan de oostzijde van de limes (in Leidsche Rijn bij Utrecht) leerden ons al dat 
er tussen de verschillende castella ook nog andere militaire installaties aanwezig zijn geweest, 
zoals wachttorens en mogelijke ook enkele grotere wachtposten. Voor het westelijke deel van 
limes waren er nog weinig concrete aanwijzingen. Totdat bij de verbreding en verlegging van 
sloten aan de rand van Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk in het najaar van 2021 grote 
hoeveelheden Romeins aardewerk en metalen voorwerpen werden gevonden. 

Al snel werd duidelijk dat het om een indrukwekkende vindplaats met een Romeins-militaire 
achtergrond ging. De aard van een deel van het materiaal doet vermoeden dat er langs een 
geul een militair steunpunt was gelegen. Waarschijnlijk gaat het om een minifort waarover nog 
weinig bekend was. De rijke oogst aan Romeinse vondsten gaan hier in één klap verandering 
in brengen. De gehele constructie, het schoonmaken en analyseren van de vele vondsten gaat 
nog wel enige tijd in beslag nemen. 

Voor meer info over de opgravingen lees je op: 
https://www.vestigia.nl/opgraving-hazerswoude-
in-samenwerking-met-het-rijksmuseum-van-
oudheden-en-de-gemeente-alphen-aan-den-rijn/
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HAZERSWOUDE NU.
terug naar het heden

Terug naar het heden. Hoe ligt Hazerswoude nu? 

Nou om heel eerlijk te zijn: ideaal! 

Hazerswoude ligt midden in het Groene Hart

tussen de Oude Rijn, N11 en

spoorlijn Leiden-Alphen.. 

GEMOEDELIJK dorps
Hazerswoude-Rijndijk hoort samen met omliggende 
dorpen als Hazerswoude-Dorp, Koudekerk aan den Rijn, 
Zwammerdam en Boskoop tot de gemeente Alphen aan den 
Rijn. In Hazerswoude-Rijndijk zelf is alles aanwezig om 
te midden van al die prachtig natuur eigentijds te kunnen 
wonen. Van scholen tot supermarkten, van sportvereniging 
tot speeltuin en sociale activiteiten. In principe hoef je het 
dorp niet uit. 

Maar mocht je toch nog iets missen dan is Alphen aan den 
Rijn natuurlijk om de hoek. Of zit je met 15 minuten heerlijk 
op een terras aan de grachten van Leiden!

GROENE HART
Het westelijke deel van het Groene Hart, het gebied 
tussen Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn, heeft 
een rijke historie wat zichtbaar is in het landschap. 

De landbouw heeft er een centrale rol en het agrarische 
weidelandschap, de koeien, hoogteverschillen tussen 
water en land, weidevogels, molens en kleine dorpskernen 
bepalen de typisch Zuid-Hollandse identiteit. 

LANDELIJK (BE)LEVEN
De Oude Rijn speelt ook nu nog een belangrijke rol in 
het landschap. De rivier is een belangrijke recreatieve 
trekker waarop je kan varen en langs kan wandelen en 
fietsen. Langs de Oude Rijn loopt nog een deel van het 
oude jaagpad dat vroeger tussen Leiden en Utrecht liep. 

De woningen aan de Rijndijk geven ook een fraai beeld 
van de handel en wandel langs deze oude dijk. Kijk maar 
eens goed. Je zult zien dat de prachtige oude 
woningen aan de Rijndijk model hebben gestaan voor de 
architectuur in Westvaartpark. 

In de omgeving van Hazerswoude valt veel te 
ontdekken. Trek er eens op uit en ontdek de heerlijkste 
streekproducten. Beleef de natuur aan de hand van de 
vier seizoenen en koop lokaal bij de boer. 

We hebben een aantal van onze favoriete suggesties en 
tips voor leuke wandel- of fietsroute door het gebied voor 
je op een rijtje gezet.

•  Ommetje Spookverlaat:
 https://www.fietsenwandelweb.nl/route/view/291207/ 
 wandelroute-ommetje-spookverlaat.nl

• Boerenlandpaden: West- en Oostvaartroute,
 Hondsdijkroute via https://wandelnet.routemaker.nl/

•  https://wandelnet.routemaker.nl/ en zoek op  
 Hazerswoude

•  Groenehart.nl

12 13
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in Westvaartpark



NATUURLIJK BUITENSPELEN
Kleine kinderen ravotten en spelevaren dichtbij huis in de wijk. Een 
fijn en veilig idee. Aan de rand van de wijk is een ruime, groene, 
waterrijke zone waar plek is voor een natuurlijk vormgegeven avonturen 
speelplaats voor de oudere kinderen. 

De bruggen in deze zone zijn zo vormgegeven dat je er onderdoor 
kan schaatsen en varen. Dat is gegarandeerd buitenpret in elk 
seizoen! Fiets je graag? Dan is het goed te weten dat de fietsroutes 
in Westvaartpark op vanzelfsprekende manier aansluiten op het 
omliggende regionale fietsnetwerk. 

HERKENBAAR EN TOCH UNIEK
Eenheid in verscheidenheid is het motto in Westvaartpark. De 
architectuur in de wijk vormt een sterk en herkenbaar geheel waarbij 
elke woning eigen specifieke elementen krijgt. Door een beperkt 
aantal oranje en rood paarse kleuren voor de baksteen te gebruiken 
en kozijnen, horizontale rollagen en dakranden in basis wit te maken, 
ontstaat eenheid. De keramische dakpannen zijn matzwart van kleur. 

Een veranda, erker, bijzondere dakkapel of topgevel zorgen voor 
een individueel karakter. En wist je dat een makelaar niet alleen 
iemand is die woningen verkoopt? De verfraaide nok van een huis, 
boerderij of schuur heet ook makelaar. Een aantal woningen in 
Westvaartpark krijgt ook zo’n nokverfraaiing. Typische oudhollandse 
architectuurelementen in een nieuw jasje dus. Herkenbare kleuren 
en materialen die op een nieuwe unieke manier in Westvaartpark 
terugkomen. Op deze manier ontstaat een splinternieuwe wijk met 
dorpse karakteristieken.

De identiteit van Westvaartpark past bij het dorpse 
karakter en de landelijke omgeving van Hazerswoude. 
Westvaartpark kenmerkt zich door ruimte en groen. Het 
plan begint bij de typische dijk en breidt zich uit in 
de polder. Geïnspireerd door het oude slagenlandschap 
met watergangen en knotwilgen, ligt de nadruk op de 
landelijke sfeer. Op deze plek ontmoeten natuur en 
dorps wonen elkaar. 

Dennis van den Bosch en Marleen Graas (Bureau 
070 architecten) namen als leidraad de typologie 
van de Nederlandse Hoeve, evenals de kenmerkende 
materialisatie van oudhollandse woningen. 

De woningen in het plan hebben verschillende formaten, 
maar vormen een samenhangend geheel. De kleuren 
van de bakstenen passen bij de omliggende bebouwing; 
Dennis en Marleen kozen voor rustige en warme tinten 
als basis. Vervolgens geven de lichte kozijnen en 
accenten hierbij een klassiek contrast. 

In het plan voeren woningen met zadeldak de boventoon, 
significante plekken in het stedenbouwkundig ontwerp 
worden benadrukt door een dwarskap toe te passen. 

De kappen hebben een karakteristiek overstek, vaak 
met houten ornamentatie in de nok. Dit soort details 
zijn essentieel voor de landelijke sfeer en voor het 
waarborgen van de menselijke maat. 

Als je door het plangebied wandelt kom je kappen tegen 
met verschillende oriëntaties, wat een afwisselend beeld 
geeft. De twee-onder-een-kapwoningen zijn verrijkt 
door speelse dwarskappen, mooie tuitgevels en speelse 
dwarskappen in verschillende maten en verhoudingen. 

De eengezinswoningen hebben alternerend een 
dwarstuit met kap, ornamentiek of betimmering. Ook 
wordt er variatie in de gevels gebracht door deze hier en 
daar naar voren te laten springen. Zo krijgen de gevels 
een prettig ritme. 

Vanuit de woningen is er optimaal zicht op het 
openbaar gebied. De voortuinen hebben voldoende 
maat die uitnodigt om het groen in te richten. En 
erfafscheidingen in de vorm van hagen versterken 
het landelijke beeld. Deze landelijke stijl werkt 
samen met het open karakter van het plan waarin 
water, lanen en velden de leidraad zijn

Dennis van den Bosch Marleen Graas

NATUURLIJK dorps wonen
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Traditioneel WONEN
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VOOR IEDER WAT WILS
in Westvaartpark

Westvaartpark zal worden gebouwd aan de westzijde van de Gemeneweg 

in Hazerswoude-Rijndijk. Het geheel wordt gekenmerkt door een typische 

oudhollandse bouwstijl in een nieuw jasje. In de wijk zullen elementen uit de 

Rijndijk bebouwing terugkeren, maar ook nieuwe elementen worden toegevoegd 

die typerend en daarmee uniek zijn voor Westvaartpark. Op deze manier ontstaat 

een splinternieuwe wijk boordevol oer-Hollands karakter. We laten je graag zien 

wat je van Westvaartpark mag gaan verwachten. 

Ten oosten van de eerste fase van Westvaartpark, deels grenzend aan de noord-

zuid lopende vaart komt fase 2a met 42 woningen. De kleuren, verschijningsvorm, 

de rijke architectuur en de woningtypes zijn herkenbaar uit de eerdere fase. De 

woningen zijn als familie van elkaar en vormen een samenhangend geheel. 
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EENGEZINSWONING
traditioneel wonen
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begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

Toelichting bnrs. 59 t/m 62

Stoere Hollandse herenhuizen in een kort rijtje. Zo zijn deze woningen te typeren. 
Oranje metselwerk met antracietkleurige voeg, witgrijze rollagen, een zwartbruine plint 
en klassieke dakkapellen. Wat een oer-Hollands plaatje!

De eengezinswoningen zijn ook van binnen helemaal af: vanuit de keuken kijk je uit op 
de kenmerkende vaart en de woonkamer sluit aan op de ruime tuin op het oosten. Er 
zijn drie goede slaapkamer op de eerste verdieping en een ruime badkamer met aparte 
tweede wc. De tweede verdieping is naast de wasmachineruimte en een ruimte voor de 
techniek vrij in te delen. Kortom: dit een perfect huis voor een (aankomend) gezin!

EENGEZINSWONING (TUSSEN)
bouwnummers 59 t/m 62

Zie voor de uitvoering per bouwnummer www.nieuwbouwwestvaartpark.nl
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Interieurimpressie bnr. 61
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begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

Toelichting bnrs. 58 & 63

De hoekwoningen zijn net iets breder dan de 
tussenwoning en hebben daardoor ook een bredere tuin. 
Elk huis beschikt in de tuin uiteraard over en praktisch 
schuurtje met achterom. Handig voor de fietsen en de 
tuinspullen! 

Bouwnummer 58 heeft een speelse zijgevel met veel 
ramen waardoor de woonverdiepingen lekker licht zijn. 
Parkeren kan dichtbij huis in het tussenstraatje. 

EENGEZINSWONING (HOEK)
bouwnummers 58 & 63
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Zie voor de uitvoering per bouwnummer www.nieuwbouwwestvaartpark.nl
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EENGEZINSWONING
klassiek en statig wonen
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begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

Toelichting bnrs. 79 t/m 82

Vrij uitkijken over de karakteristieke vaart? Een 
heerlijke tuin op het westen met achterom en schuur? 
Dit stoere blokje van zes woningen wordt gekenmerkt 
door oranje genuanceerde stenen met afwisselend 
extra witte rollagen, houten dakkappelen en fraaie 
makelaars. Nee, dat zijn niet de mensen die je het 
huis verkopen maar een bijzondere nokverfraaiing. 
Door deze verrassende uitvoering hebben de woningen 
de uitstraling van een herenhuis.

EENGEZINSWONING (TUSSEN)
bouwnummers 79 t/m 82
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Zie voor de uitvoering per bouwnummer www.nieuwbouwwestvaartpark.nl
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begane grond eerste verdieping tweede verdieping

EENGEZINSWONING (HOEK)
bouwnummers 78 & 83

Toelichting bnrs. 78 & 83 (hoek)

De architectuur van hoekwoning 78 en 83 komt overeen met 
de tussenwoningen van het rijtje. Van binnen zijn ze op een 
paar aspecten na, de hoekwoningen zijn breder en hebben de 
mogelijkheid van zijramen, ook vergelijkbaar. Op de begane 
grond keuken en woonkamer en op de eerste verdieping drie 
slaapkamers en ruime badkamer met mogelijkheid van douche 
en bad. De wc is apart. De zolderverdieping is naar hartenlust 
zelf in te delen. Behalve de praktische wasruimte en een 
technische ruimte; die zijn al ingetekend!

Rijndijk

Gemeneweg

838281807978

585960616263

113 112 109 108

106

107

104

105
99

9897

96

95

84

85

86

87

88

94

93

92

91

90

89

101

100

103

102

111 110

Zie voor de uitvoering per bouwnummer www.nieuwbouwwestvaartpark.nl
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VERANDAWONING
romantisch wonen
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begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

VERANDAWONING (TUSSEN)
afgebeeld bouwnummer 90

Toelichting bnr. 90

Op zoek naar een bijzondere woning? Waar binnen en buiten in elkaar overlopen? Dan is deze verandawoning echt 
de moeite waard eens goed te bekijken. Aan de zonnige voorzijde heeft dit huis een gezellige veranda. Je drinkt er 
’s middags een kopje thee of een borreltje met de buren. Door de dubbele openslaande deuren in de achtergevel 
verleng je de woonkamer richting tuin. Op de verdieping drie slaapkamers met een grote badkamer met plek voor 
zowel een bad als douche en dubbele wastafel. De tweede wc is fijn apart. De tweede verdieping is naar eigen 
smaak aan te passen. Nu meteen bij de bouw of later als de woonwensen veranderen. 

De wit houten veranda is maar een van de vele details die deze woningen kenmerken. Zie je de karakteristieke 
overstek, de houten ornamentatie in de nok en de charmante profielen in het bovenraam? Dit soort details passen 
bij de landelijke sfeer en geven een romantische uitstraling aan de woningen. 
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Zie voor de uitvoering per bouwnummer www.nieuwbouwwestvaartpark.nl
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Interieurimpressie bnr. 91
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VERANDAWONING (HOEK)
afgebeeld bouwnummer 89

Toelichting bnr. 89

De verandawoningen die op de beide hoeken liggen zijn net 
iets breder dan de buren. Bouwnummer 97 heeft bovendien 
een speelse erker aan de zijkant. De plattegronden van zowel 
de tussen- als de hoekwoningen zijn gelijk; een gezellige 
woonkeuken aan de voorzijde en de woonkamer aan de tuinkant. 
Op de verdieping drie slaapkamers, een badkamer en een aparte 
wc. De tweede verdieping is al praktisch ingedeeld met een 
aparte wasruimte en technische ruimte waarbij er met gemak 
nog twee slaapkamers bij gemaakt kunnen worden. Met recht 
een echt familiehuis! 

begane grond eerste verdieping

tweede verdieping
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Zie voor de uitvoering per bouwnummer www.nieuwbouwwestvaartpark.nl
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2-ONDER-1-KAPWONING L
klassiek & statig wonen
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begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

2-ONDER-1-KAPWONING L
afgebeeld bouwnummer 100

Toelichting bnr. 100

De twee-onder-een-kapwoningen L zijn uitgevoerd in oranje 
en roodpaars getinte bakstenen met antracietkleurige voeg 
en witte horizontale accenten. De woningen zijn geschakeld 
over de garage en hebben allemaal een ruime tuin op het 
zuiden. Voor de garage, op eigen terrein, kun je één of twee 
auto’s neerzetten. De voordeur zit aan de zijkant waardoor 
je speels in het midden van de woning binnenkomt. Aan 
de voorzijde een ruime leefkeuken en de woonkamer aan 
de tuinzijde. Op de eerste verdieping drie slaapkamers en 
de badkamer met aparte wc. De tweede verdieping met een 
speels dakraam is naar hartenlust zelf in te delen.
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Interieurimpressie bnr. 103
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eerste verdieping

tweede verdieping

2-ONDER-1-KAPWONING L
afgebeeld bouwnummer 103

begane grond

tweede verdieping

Toelichting bnr. 103

Bouwnummer 103 is de eindwoning. Dit huis is qua 
plattegrond hetzelfde als de andere twee-onder-een-
kapwoningen van dit rijtje. Alleen heeft bouwnummer 
103 geen garage naast het huis, maar een mooie ruime 
berging achterin de tuin. De woning heeft ook een 
mooie praktische zijtuin die overgaat naar de ruime tuin 
op het zuiden. Vanuit de leuke erker in de woonkamer 
heb je zicht op een van de kenmerkende watergangen 
omzoomd met knotwilgen in Westvaartpark. Dat is nog 
eens groen en waterrijk wonen!
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2-ONDER-1-KAPWONING XL
klassiek & statig wonen
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begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

Toelichting bnr. 87

Op zoek naar een extra grote twee-onder-een-kapwoning? Dan is dit type 
misschien een schot in de roos. Deze woningen zijn bijna 11 meter diep 
en hebben de woonkamer aan de voorkant van het huis. De eetkeuken 
ligt lekker handig direct aan de tuin op het zonnige zuiden. De woningen 
zijn geschakeld over de garage en hebben twee parkeerplaatsen op eigen 
terrein. De grootste slaapkamer op de 1ste verdieping ligt bij dit type aan de 
voorkant en de kinderkamers aan de rustigere achterkant. De twee-onder-
een-kapwoning XL komt voor in twee verschillende kleuren baksteen en is 
gedetailleerd met fris wit en grijze accenten.

2-ONDER-1-KAPWONING XL
afgebeeld bouwnummer 87
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Interieurimpressie bnr. 84
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2-ONDER-1-KAPWONING XL
klassiek & statig wonen
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begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

Toelichting bnr. 106

Dit blokje van slechts 4 woningen is bijzonder omdat de diepe tuin op het noorden grenst aan een watergang met 
daarachter een eilandje vol groen. En het leuke is dat je vanuit de eetkeuken met openslaande dubbele deuren zo 
de tuin inloopt. De woonkamer van de middelste twee woningen heeft een gezellige erker aan de voorkant met een 
witte nokverfraaiing. Op de eerste verdieping zijn drie goede slaapkamers, een ruime badkamer met de wc apart. 
De tweede verdieping heeft een praktische technische ruimte waar ook de wasmachine e/o droger geplaatst kunnen 
worden. 

Voor de garage kun je je auto parkeren. De woningen zijn uitgevoerd in een warm oranje en rood paarse baksteen en 
door de vele ramen in de zijgevel komt er lekker veel licht binnen.  

2-ONDER-1-KAPWONING XL
afgebeeld bouwnummer 106

Rijndijk

Gemeneweg

838281807978

585960616263

113 112 109 108

106

107

104

105
99

9897

96

95

84

85

86

87

88

94

93

92

91

90

89

101

100

103

102

111 110
Zie voor de uitvoering per bouwnummer www.nieuwbouwwestvaartpark.nl



64 65

Interieurimpressie bnr. 106
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Interieurimpressie bnr. 106
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2-ONDER-1-KAPWONING XL
klassiek & statig wonen
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2-ONDER-1-KAPWONING XL
afgebeeld bouwnummer 110

begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

Toelichting bnr. 110

Met recht zijn dit zes vrijstaande twee-onder-een-kapwoningen met garage 
zoals je ze nog maar zelden ziet. De ruime achtertuinen grenzen aan het water 
en voor de garage kunnen bovendien twee auto’s naast elkaar geparkeerd 
worden. De gezellige eetkeuken aan de tuinkant en de woonkamer uitkijkend 
op het water van de vaart maken ook dat deze woningen op een bijzondere 
plek in het plan liggen. In het oranje en rood paarse metselwerk zijn fris witte 
accenten opgenomen. De vele ramen met oudhollandse roedeverdeling, de 
verdraaiing in de kap met sierornamenten en de speelse dakramen, geven 
veel licht en karakter aan de woningen. Dat is XL wonen in al z’n facetten!
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Interieurimpressie bnr. 111
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GESCHAKELDE VILLA
klassiek & statig wonen
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Interieurimpressie bnr. 88
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begane grond eerste verdieping

tweede verdieping

Een half-vrijstaande woning zou je bouwnummer 88 ook kunnen noemen. Met z’n oranje 
bakstenen, zwartbruine horizontale rollagen, nokverfraaiing, en kleine dwarskap op zolder 
is dit het pareltje van fase 2a. Alles is net even anders aan deze woning: een erker in de 
woonkamer, een speelse indeling van de slaapkamers en op de tweede verdieping voldoende 
ruimte om nog twee of drie kamers te maken. Bij dit huis kan je je woondroom waar 
maken! Net als naastgelegen twee-onder-een-kapwoning heeft de villa een aangebouwde 
garage met daarvoor plek om twee auto’s te parkeren op eigen terrein. Reuze handig als 
je met de boodschappen en de kinderen tegelijk thuiskomt. De royale tuin rondom de 
woning ligt heerlijk op het zuiden. En vanuit de erker aan de zijkant kijk je leuk weg over 
het water met de mooie knotwilgen er langs. Wat een genot om hier te wonen!

GESCHAKELDE VILLA
bouwnummer 88

Rijndijk

Gemeneweg

838281807978

585960616263

113 112 109 108

106

107

104

105
99

9897

96

95

84

85

86

87

88

94

93

92

91

90

89

101

100

103

102

111 110

Zie voor de uitvoering per bouwnummer www.nieuwbouwwestvaartpark.nl



80 81

De keuken. Voorheen de plek waar het eten bereid werd, vandaag de dag het kloppend 

hart van de woning. De plek waar je gezin samenkomt om de dag te bespreken. Waar 

vrienden gezellig aan de eettafel aanschuiven bij een spontaan bezoek. En waar belangrijke 

onderwerpen onder het genot van een kop koffie of een glas wijn ter tafel komen.  

De woningen in fase 2a in Westvaartpark worden inclusief keuken opgeleverd. In de 

koopsom is een complete keuken met apparatuur begrepen. Vanzelfsprekend kun je de 

keuken ook volledig naar eigen smaak en inrichting maken, zowel bij projectleverancier 

Bruynzeel als bij een leverancier van je eigen keuze.

80 81

Keukeninspiratie
THUIS IN JE KEUKEN 

De juiste ingredienten
voor de mooiste keuken



Badkamerinspiratie
Baden in luxe 

Jouw ideale badkamer, hoe ziet die eruit? Alle woningen in de 

tweede fase van Westvaartpark hebben ruime badkamers. Een 

heerlijke douche, (optioneel) een fijn bad, dubbele wastafel, 

mooie wand- en vloertegels? Het allemaal mogelijk. 

De badkamers zijn standaard voorzien van luxe sanitair 

fabricaat Villeroy & Boch, type Subway 2.0, kleur wit en 

kranen van Hans Grohe.

De vloer- en wandtegels worden uitgevoerd in fabricaat Mosa 

Residential. De vloertegels zijn koelgrijs met de afmeting 450 

x 450 mm. De wandtegels zijn wit glanzend met de afmeting 

300 x 450 mm. De tegels worden liggend verwerkt. 

In de toiletten is het wandtegelwerk tot 1,5 meter en in de 

badkamer tot een hoogte van 2,1 meter.

Heb je andere wensen voor je sanitair en/of tegelwerk? Dan 

kan je badkamer hier vanzelfsprekend op aangepast worden. 

De plek om
je te onthaasten

8282 83
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Duurzaam

Duurzaamheid betekent onder meer het zinvol omgaan met schaarse 

middelen, zoals energie. Zorg voor het milieu gaat daarbij hand in hand 

met kostenbesparing en comfort voor de toekomstige bewoners. Een 

aangenaam klimaat in uw nieuwe woning staat hierbij centraal.

Energie neutrale Gebouwen (ENG)

Toekomstige woningen moeten gebouwd worden onder de 

energieprestatie-eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). 

Dit is een verzameling eisen, zoals de maximale energiebehoefte 

voor verwarming en koeling en een aandeel duurzame energie. In 

Westvaartpark  wordt al voorgesorteerd op de toekomst en wordt een 

groot deel van de woningen nu al te gebouwd conform de ENG-eisen. 

(Energie Neutraal Gebouw). 

De voordelen voor u als bezitter van een BENG of ENG wonen zijn 

onder andere de lagere energierekening en het wooncomfort. Een (B)

ENG woning is energiezuinig. Dit zorgt voor een lager energieverbruik, 

daarmee lage energielasten en een reductie van Co2. 

De woningen worden als volgt uitgevoerd:
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Energie Neutraal Gebouw (ENG)
Eengezinswoningen 58 t/m 63 en 78 t/m 83

2-1-kapwoningen XL & geschakelde villa 84 t/ 88

Verandawoningen 89, 91, 92, 94, 95 en 97

2-1-kapwoningen L 98 t/m 103

2-1-kapwoningen XL 108, 109, 111, 112 en 113

Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)
2-1-kapwoningen XL 104, 105, 106, 107 en 110

Verandawoningen 90, 93 en 96

Bodemwarmtewisselaar met individuele 

warmtepompen 

In Westvaartpark  wordt “gasloos” 

gebouwd. In plaats van de bekende CV-

ketel zal uw woning worden verwarmd met 

een individuele warmtepompinstallatie. 

Deze installatie bestaat uit twee belangrijke 

onderdelen: 1. Een warmtepomp voor de 

verwarming en warmtapwaterbereiding en 

2. een gesloten verticale bodemwisselaar. 

Deze gesloten verticale bodemwisselaar is 

een buis die diep in de grond is geboord 

en waar een water/glycol mengsel door 

wordt gepompt. Het watermengsel van de 

bron wordt door de warmtepomp gebruikt 

door er warmte uit te halen. Deze warmte 

wordt vervolgens gebruikt om CV op 

temperatuur te krijgen en/of om de boiler 

op te laden.

Dit is een bijzonder efficiënte en duurzame 

wijze van verwarmen. Hoewel het systeem 

geen airconditioning is, kan het systeem ’s 

zomers ook zorgdragen voor beperkte (ver)

koeling.

Laagtemperatuur vloerverwarming 

Bij vloerverwarming komt de warmte in uw 

woning  niet meer van radiatoren aan de 

muur, maar van de vloer onder uw voeten. 

Heerlijk comfortabel! Bovendien zijn er 

geen radiatoren meer nodig, wat ruimte 

bespaart en u meer vrijheid geeft om uw 

woning in te delen. Vloerverwarming is 

energiezuiniger dan radiatoren. Dankzij 

het grote verwarmingsoppervlak van de 

vloer kan de warmte namelijk op een 

lagere temperatuur verspreid worden. 

Wat anders is dan bij een traditioneel 

systeem met radiatoren, is dat het systeem 

minder snel reageert. Geadviseerd wordt 

om de ruimtetemperatuur gedurende de 

dag en nacht, zo veel mogelijk gelijk te 

houden. Gedurende de nacht kan  de 

temperatuur ca.  2 - 3°C worden verlaagd. 

Vloerverwarming reageert trager dan 

conventionele verwarming waardoor 

het stookgedrag hierop enigszins moet 

worden aangepast. Om vloerverwarming 

op temperatuur te krijgen is circa 1 a 2 uur 

nodig. Proefondervindelijk is vastgesteld 

dat er meer energie is benodigd voor het 

op temperatuur brengen van een te koude 

vloer dan dat men gedurende de nacht 

de vloerverwarming continu in bedrijf 

blijft. Er wordt in elke verblijfsruimte een 

thermostaat geplaatst zodat in elke ruimte 

de temperatuur nageregeld kan worden. 

Echter is dit geen individuele regeling per 

ruimte.

Goede isolatie 

Goede isolatie werkt als een warme 

deken om uw woning. Daardoor is er 

minder energie nodig om uw woning op 

Voor de woningen in Westvaartpark 
geldt dat een uitgebreid pakket 
aan maatregelen en voorzieningen 
wordt getroffen. Wij noemen u 
hieronder alvast de belangrijkste: 

COMFORTABEL
en duurzaam wonen

temperatuur te houden in de winter. Uw 

muren zijn daardoor ook warmer, wat 

in de winter zorgt voor een aangename 

temperatuur in uw woning. 

Kierdichting 

In veel oude woningen zitten gaten en 

kieren, waardoor koude lucht in de winter 

en warme lucht in de zomer eenvoudig 

de woning binnen dringt. Bij de bouw 

van uw nieuwbouwwoning letten wij 

extra op kierdichting. Dit voorkomt 

ongewenste luchtstromen. Zo bespaart u 

op energiekosten en blijft uw woning in de 

winter lekker warm en in de zomer heerlijk 

koel. 

Isolatie glas

De ramen bestaan uit meerdere lagen 

(HR++) glas. Hierdoor isoleert het glas 

uitstekend en bespaart u aanzienlijk op het 

energieverbruik van uw woning. 

Het is ook extra comfortabel, omdat er niet 

tot nauwelijks kou van het glas af straalt. 

Zonnepanelen 

Zonnepanelen zetten zonlicht om in 

elektriciteit. Deze elektriciteit kunt u gratis 

in uw huis gebruiken en zorgt voor een 

lagere energierekening. Zo bent u minder 

afhankelijk van uw elektriciteitsleverancier. 

Wanneer de zonnepanelen meer 

opwekken dat u op dat moment nodig 

heeft in uw woning, wordt deze stroom 

aan het elektriciteitsnet terug-geleverd. 

Deze stroom wordt gesaldeerd met 

de stroom die u gebruikt voor de 

warmtepomp en voor het huishoudelijke 

gebruik. De mogelijkheid bestaat dat de 

salderingsregeling komt te vervallen. De 

verwachting is dat hiervoor een subsidie 

regeling terugkomt. Het is wel van belang 

dat u bij het betrekken van uw nieuwe 

woning aan uw energieleverancier opgeeft 

dat u zonnestroom opwekt.

Gebalanceerde ventilatie met 

warmteterugwinning 

Voor een goede luchtkwaliteit moet uw 

huis het hele jaar door geventileerd 

worden. Ventilatieroosters in de kozijnen 

kunnen in de winter onaangenaam zijn. 

Bovendien dient de koude buitenlucht 

door de verwarming op kamertemperatuur 

gebracht te worden. Dit kan slimmer. Met 

een gebalanceerd ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning wordt de warmte 

van de afvoerlucht gebruikt om de verse 

buitenlucht op te warmen. Hierdoor is 

de lucht die in uw woning  komt warmer. 

Dat voelt aangenamer aan en het scheelt 

behoorlijk in de energiekosten om uw huis 

te verwarmen. Met dit systeem zijn er geen 

luchtroosters in de gevel nodig, waardoor 

geluiden van buiten niet eenvoudig de 

woning in kunnen komen. Vanzelfsprekend 

kunt u ook in alle ruimten van uw woning 

ramen openen om te ventileren als u dat 

wenst. 

Douchegoot-wtw

Er wordt gebruik gemaakt van een 

douchegoot WTW waarbij de warmte van 

het wegstromende douchewater wordt 

gebruikt om het koude douchewater alvast 

op te warmen. Hierdoor hoeft er minder 

warmwater gebruikt te worden bij het 

douchen vanaf de warmtepomp. 
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Het kopen van een nieuwbouwwoning is een spannend proces. U koopt immers 

een huis dat alleen nog maar op papier bestaat. U heeft een sterke verbeeldings-

kracht en scherp inzicht nodig om een realistisch beeld te kunnen vormen van uw 

nieuwe thuis. Gelukkig zijn onze ervaren nieuwbouwmakelaars erin gespecialiseerd 

dit voor u inzichtelijk te maken. Zij begeleiden je graag tijdens alle stappen van het 

aankoopproces. 

Wij gaan het Westvaartpark verkopen vanuit twee kantoren, zowel het kantoor in 

Leiden (Fides) als ons kantoor in Alphen aan den Rijn (De Koning)

De Koning makelaars                                        

Europalaan 67                                                   
2408 BJ Alphen aan den Rijn                            

0172 - 42 73 05                                                 
nieuwbouw@dekoningwonen.nl

Fides makelaars
Lammenschansweg 76

2313 DP Leiden
071 - 516 80 88

nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl

De  Ko n i n g  m a ke l a a r s

F i d e s  m a ke l a a r s

UW MAKELAARS

Emiel Weide Albert de Boer

 

86



88

COLOFON
ONTWIKKELING
Synchroon B.V.                                      
Stadsplateau 14                                                   
3521 AZ Utrecht
www.synchroon.nl

BOUW
Knaap Maatwoningen BV
Groeneweg 36                                                   
3059 LC Rotterdam-Nesselande
www.knaapmaatwoningen.nl

ONTWERP
BGSV bureau voor stedenbouw en landschap

Westblaak 51                                                   
3012 KD Rotterdam
www.bgsv.nl

BUREAU070 
Burgemeester van Karnebeeklaan 6                                                   
2585 BB Den Haag
www.bureau070.nl

SYNCHROON

HET GEVOEL VAN TOEN
In een nieuw stukje Nederland

Deze informatiebrochure is bedoeld om u een algemene indruk te geven van de woningen van fase 
2a van Westvaartpark te Hazerswoude-Rijndijk. Voor de uitgebreidere (technische) informatie en 
de verkooptekeningen van de diverse woningen verwijzen wij u graag naar de speciale projectsite.



www.nieuwbouwwestvaartpark.nl


