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Stap vanuit je tuin zo in je
bootje en vaar naar het
centrum van Leiden of verder.

Geschiedenis komt tot leven

Psssst… kun je een
geheimpje bewaren?

We laten de oude Vliet weer door de buurt meanderen en op prach-

wel in een schitterend gloednieuw huis waarvan het ontwerp duidelijk

tige wijze krijgen vondsten uit het Merovingische tijdperk (560-725 na

geïnspireerd is op de bebouwing van het oude Rijnsburg. En wie goed

Chr.) een rol in het nieuwbouwplan. Archeoloog Emile ten Broeke

kijkt ziet dat hier op eigentijdse wijze een twist aan is gegeven,

vertelt je in deze brochure meer over de oude korenmolen uit de 17

e

In het meest noordelijke puntje van Rijnsburg - tussen de Vliet en het
Oegstgeesterkanaal - komt De Horn. Een heel bijzonder
nieuwbouwplan dat met geen ander plan te vergelijken is. Hier wordt
niet alleen met respect voor de historie gebouwd, hier komt de

eeuw, waarvan het fundament ontdekt is.
Spreekt dit toekomstbeeld je aan? Dan heb je de goede brochure in
Stel je toch eens voor dat je hier straks woont. Aan het Merovechpark,

handen. Met plezier vertellen we je over het best bewaarde geheim

een statige laan of aan het water, zodat je vanuit je tuin via de nieuwe

aan de Vliet. Heb je vragen of wil je hulp met het vinden van jouw

Vliet zó het Oegstgeesterkanaal opvaart richting Leiden, de Kagerplas-

droomhuis in De Horn fase 2? Neem contact met ons op. We staan

sen of verder. Ondertussen geniet je van het dorpse leven, maar dan

voor je klaar en helpen je graag verder.

In deze impressie zijn diverse meerwerkopties verwerkt.

geschiedenis tot leven.

waardoor De Horn een geheel eigen karakter krijgt.

Met dank aan Museumgenootschap “Oud Rijnsburg”.
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Wonen in De Horn

De historie van De Horn in het Merovechpark
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Ook zo
verknocht aan
Rijnsburg?

Sassenheim

Voorschoten

mensen elkaar in Rijnsburg. Ze staan voor elkaar klaar. Kortom, een

Een dorps sfeertje met een moderne twist en een
rijke historie

prettige dorpse sfeer. Het is dan ook niet zo vreemd dat wie in

De Horn krijgt een harmonieus dorps karakter dat naadloos aansluit

Rijnsburg en omgeving woont, er nooit meer weg wil. Puur genieten

bij het oude Rijnsburg en haar bewoners. Hoe we dat doen? We

van wonen in de mooie bollenstreek met Leiden, water en de kust

voeren het dorpse woonconcept door op alle niveaus. In de opzet

binnen handbereik.

van de wijk, het landschap, de inrichting van de openbare ruimte, de

Door het rijke verenigingsleven en de hechte gemeenschap kennen

Bron: Paul de Kort, Parklaan Landschapsarchitecten

architectuur en de woningtypes. Alleen op die manier bereik je dat je

Alles lekker dichtbij

hier straks rondloopt en dat het lijkt alsof dit stukje dorp er altijd is

Woon je straks in De Horn, dan gaan de kinderen fietsend naar

geweest. Natuurlijk ontstaan, gegroeid en omarmd.

school in Rijnsburg. Met zeven basisscholen en twee middelbare
scholen is er een ruime keuze. Nog snel een kopje koffie voordat je

Eenheid in verscheidenheid

naar de markt gaat in het centrum? Vanaf je huis is dat maar een paar

De architectuur laat een duidelijke samenhang zien, terwijl eigenlijk

minuten fietsen. Op de terugweg nog even langs winkelcentrum de

geen huis gelijk is door de variatie aan rijke details. En net als in elk

Hoftuin en een paar winkeltjes in de buurt. Omdat De Horn onder-

dorp krijgt ook De Horn een paar specials die bijzondere plekken

deel van Katwijk is en vlakbij Leiden ligt, zijn alle voorzieningen heel

markeren. De architect vertelt je er alles over in deze brochure.

dichtbij. Wel zo prettig.

De puntige vorm van
het gebied doet
denken aan die van
een hoorn. Hier
dankt De Horn zijn
naam aan.

6

Zwaardkraal
Bron: Paul de Kort, Parklaan Landschapsarchitecten
Gouden gesp van Rijnsburg

“Mam, mogen we
even naar het park?”

Kralenketting uit grafveld

Het is een mooie dag, uurtje of vijf in de middag.

uit de Merovingische periode (560-725 na Chr.)? Deze kralen zijn

“Mam, mogen we nog even naar het park?” Je zegt

uitvergroot en vormen een kunstwerk dat zich als een kronkelend

zonder enige aarzeling ‘ja’. Je weet dat je kinderen
daar altijd zo’n lol hebben. Soms ga je mee en lees je

spoor door het park uitstrekt. Zo krijgt de archeologische rijkdom van
dit gebied op unieke wijze een plek in De Horn.

een boek op één van de bankjes onder een boom of

Ook de gouden gesp van Rijnsburg is een waardevol object dat hier

maak je een praatje met je buren.

bij opgravingen naar boven is gekomen. Een bron van inspiratie voor
het ontwerp van de bankjes in de buitenring van het Merovechpark.
Ontdek hoe het patroon in het mozaïek dezelfde belijningen heeft

Voel, zie en beleef de historie in het park

als de gesp en zelfs in de beplanting terugkomt. Niet alles is

Een woonwijk gaat extra leven als er veel groen is, bijvoorbeeld een

trouwens opgegraven. Om de resterende archeologische schatten te

park. De Horn krijgt het Merovechpark. Met heerlijk grote bomen,

beschermen, wordt de grond opgehoogd. Het resultaat is een park

bankjes en speelobjecten. In dit park wordt de historie van het

met hoogteverschillen, glooiende grasvelden en mooie vergezichten

gebied zichtbaar en zelfs tastbaar gemaakt. Wist je bijvoorbeeld dat

richting wijk en water. Omringd door bomen. Een verstilde rust die

bij opgravingen 13 kralenkettingen en een zwaardkraal gevonden zijn

uitnodigt om te ontmoeten en te spelen.
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Archeoloog Emile ten Broeke aan het woord

Daar bij
die molen…
Ik weet een heerlijk plekje grond
Daar waar die molen staat
Waar ik mijn allerliefste vond
Waarvoor mij ‘t harte slaat
Ik sprak haar voor de eerste keer
Aan d’oever van den vliet
Emile ten Broeke

Het is goed mogelijk dat de
molen, in dit lied uit 1935, heeft
gestaan in De Horn. Aan het
kanaalpad langs de Oude Vliet bij
Rijnsburg stuitten archeologen op
de funderingen van een
17 -eeuwse korenmolen, De
e

Daar bij die molen tekst/muziek: J. van Laar/uitvoering: Bert van Dongen 1935, Willy Derby 1936

Vlinder. Emile ten Broeke vertelt
uiteinde van een oude strandwal. Dat is een soort natuurlijke

er meer over. Hij werkt als
archeoloog bij Econsultancy. Dit

verhoging van het land. Waarschijnlijk om zo nog beter beschermd
Baksteen fundering korenmolen

te zijn tegen perioden van hoogwater. Van de molenaarswoning zijn

bureau onderzoekt of er
archeologische resten in de
bodem zitten voordat ergens een
bouwproject van start gaat.

alleen resten van gebruiksvoorwerpen overgebleven, zoals scherven
“Vroeger wemelde het in ons land van de

bepaald patroon waren gemetseld. Bij de

van aardewerken borden, potten en grapen (driepotige kookpot-

wind- en watermolens. De meeste zijn al

sloop van De Vlinder in 1935 hebben ze het

ten).”

lang verdwenen. Maar soms zijn er nog

fundament maar laten zitten, waarschijnlijk

resten van terug te vinden, zoals in De Horn.

omdat dit te zwaar en te groot was.”

veel archeologisch onderzoek nodig. Toen

Bijzondere vondst

Het ontwerp van Vlieteiland is zelfs aangepast om deze historische

we de archieven indoken, ontdekten wij dat

“Het is een bijzondere vondst, omdat dit

vondst voor iedereen zichtbaar te maken. De gemeente denkt na

aan de Oude Vliet bij Rijnsburg in de 17

type molen, de grondzeiler, niet zo vaak

over een monument en kijkt hoe de fundering en de vondsten op

eeuw een korenmolen heeft gestaan, met

voorkwam. Ook zijn er maar weinig resten

een mooie manier hun plek kunnen krijgen. Tussen de woningen

daar tegenover een molenaarswoning. Dan

van overgebleven. Tot nu toe weten we dat

wordt een looppad van natuurlijk materiaal aangelegd naar De

kun je niet wachten om te kijken of er nog

er in Nederland 373 molens van dit type

Vlinder toe. Een prachtige combinatie van oud en nieuw!”

iets van overgebleven is. Met een graafma-

hebben gestaan. De Vlinder was de enige in

chine zijn we toen laagje voor laagje de

Rijnsburg. De grondzeiler is een stenen

bodem gaan afschrapen. Al op dertig

windmolen die je vanaf de grond kon

Nice to know

centimeter diepte was het raak en kwamen

bedienen en waarvan de wieken de bodem

Claude Monet, de beroemde Franse impressionistische kunst-

we de rondlopende fundering van een

bijna raakten. Deze werd gebruikt om koren

schilder, was vaak in Nederland te vinden. Hij kwam hier om

korenmolen tegen. Om de hevige krachten

te malen voor de bakkers in de regio. Graan

inspiratie op te doen. Molens waren zijn favoriete onderwerp.

die op de molen beuken aan te kunnen,

en meel werden via wegen, maar ook vaak

Ook van De Vlinder in Rijnsburg heeft hij een schilderij gemaakt.

bestond zo’n fundering uit robuuste

over water vervoerd. Vandaar de ligging aan

(bron: P. van Driel, mei 2017)

bakstenen die voor de stevigheid in een

de Oude Vliet. De molen stond daar op het

e

8

Historie terug in wijk
“Het is geweldig dat het fundament onderdeel wordt van De Horn.

Omdat hier een hele nieuwe wijk komt, was

Fragment porselein schotel

Fragment Nederrijns bord
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Stedenbouwkundige André Langenberg aan het woord
Beeldkwaliteitsplan

gebied van verkeer en civiele techniek, voor

“Ik heb meegewerkt aan de verdere

de bruggen en de wegen. Samen is de

Jaagpad

uitwerking van het stedenbouwkundig plan

basisopzet verder uitgewerkt. Want uiteinde-

“Voldoende wandelroutes maken een wijk

van De Horn. Dus voor de deelgebieden

lijk moeten alle onderdelen op hun plekje

eveneens aantrekkelijk. Daarvoor was een

Vlietmeander (fase 1), Vliet en Vlieteiland

vallen, zodat een mooie en leefbare wijk

jaagpad langs het water bedacht achter een

(fase 2). In het plan is aangegeven hoe de

ontstaat.”

rij woningen in deelplan Vliet. Dit pad wordt
doorgetrokken naar het Oegstgeesterkanaal

bebouwing en de openbare ruimte er in

ENT
MONUM
MOLEN

grote lijnen uit komen te zien en waar alles

Groenplekken en archeologie

aan de noordkant van De Horn. Hiermee

komt. Het beeldkwaliteitsplan is er ook

“Voor een mooie en leefbare wijk zijn

zorg je niet alleen voor een nog beter

onderdeel van. Dit beschrijft de eisen aan de

groenplekken als parkjes en grasveldjes heel

geheel, maar tegelijk voor een perfecte plek

vormgeving van de bebouwing én de

belangrijk. Als stedenbouwkundige bepaal

om te vissen én buurtgenoten te ontmoe-

inrichting van de openbare ruimte. Alles

je samen met anderen binnen de gemeente

ten!”

wordt erin opgenomen, van de architectuur

waar deze moeten komen, hoe ze worden

van de woningen, inclusief het kleur- en

ingericht en welk groen erbij past. Daarbij

Boom

materiaalgebruik en de verschillende

stel je ook de locaties van speelplekken vast.

“Ontmoetingsplekken vormen namelijk ook

soorten gevels, tot de hoogte van de

Vanwege de oudheidkundige vondsten kan

een belangrijk uitgangspunt van het

panden en tuinafscheidingen.”

een deel van De Horn niet bebouwd

stedenbouwkundig plan. Zo bestaat het

worden. Deze archeologische vindplaatsen

midden van Vliet uit een driehoek met

Veel partijen

worden door de Rijksdienst voor Cultureel

woningen, met aan het uiteinde een pleintje.

“De basisopzet voor het stedenbouwkundig

Erfgoed bewaakt en die grond mag je niet

In het midden daarvan wordt een grote

plan is ontwikkeld door de Gemeente

‘beroeren’. Daarom is het zo bijzonder dat

boom geplant, met een ronde bank erom-

Katwijk. De opzet voor het gebied is al

het Merovechpark er toch mocht komen,

heen.”

enkele jaren terug vastgelegd, net als een

min of meer over de opgravingen heen. Dat

aantal uitgangspunten zoals het terugbren-

geldt ook voor de inpassing van het funda-

De kleinste details

gen van het water van de Vliet. Samen met

ment van de oude korenmolen in Vlieteiland

Aan alles in deze wijk wordt veel zorg en

BPD is de gemeente toen verder gegaan en

aan de Vliet. Vanaf het hofje ervoor wordt

aandacht besteed. Zelfs aan de kleinste

is de architect gekozen. Daarnaast hadden

tussen de woningen door een looppad

details. Hiervoor worden alleen maar

verschillende andere partijen eveneens

aangelegd naar het historisch monument.

natuurlijke materialen gebruikt, prachtig

invloed op het ontwerpproces. Zoals de

De landschapsarchitect maakt hiervoor een

toch!”

landschapsarchitect en deskundigen op het

mooi ontwerp.

Schetsontwerp architect.

Veelzijdig stedenbouwkundig plan
André Langenberg heeft, als
Gemeente Katwijk, meegewerkt aan
het maken van De Horn. Fase 2
bevat enkele bijzondere elementen.
André vertelt hoe deze in het plan
zijn opgenomen.

André Langenberg werkt vanuit zijn eigen bedrijf
BERGcs, een Amsterdams bureau dat zich bezighoudt met stedenbouwkundig ontwerp, analyse en
onderzoek.
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In deze impressie zijn diverse meerwerkopties verwerkt.

stedenbouwkundige voor de
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Architect Richard van Tiggele aan het woord

Ook fase 2 van
De Horn heeft
een eigen sfeer
en identiteit
Richard van Tiggele van Venster Architekten heeft het
ontwerp van de woningen in De Horn gemaakt. Hij
heeft ook geholpen met het realiseren van de opzet
van de wijk. De nieuwste fase bestaat uit de
deelgebieden Vliet en Vlieteiland.

Eenheid en verschil

vonden het te ‘goedkoop’ om letterlijk Romeinse architectuur toe te

“De architectuur van de plandelen, Vlietmeander, Vliet en Vlieteiland

passen of een echt amfitheater te ontwerpen. We hebben dit opgelost

wordt gevarieerd maar vormt toch één geheel. Omdat elk deelgebied

door speelse verwijzingen naar dat tijdperk op te nemen. Het apparte-

wel een aparte sfeer en identiteit moest krijgen, hebben we veel

mentengebouw in de vorm van een amfitheater met de tuinachtige

verschillende typen woningen ontworpen. Ook in deze tweede fase

groene ruimte ervoor in deelgebied Vliet, vonden we een mooie

“Samen met BPD en de Gemeente Katwijk hebben we de uitgangs-

vinden oud en nieuw elkaar weer. Pittoreske en dorpse onderdelen

indirecte link naar het verleden. Dit geldt ook voor de opzet van

punten voor het stedenbouwkundig plan van De Horn geformuleerd. Ik

worden afgewisseld met supermoderne elementen. Toen we begonnen

Vlieteiland in relatie tot het fundament van de oude korenmolen De

noem er een paar. Niet alleen moest de hele wijk een pittoresk,

hadden we bijvoorbeeld een traditioneel beeld van het metselwerk

Vlinder, die daar aan de Vliet ontdekt is. Het ontwerp van dit plandeel

harmonieus en dorps karakter krijgen en passen bij de schaal van

voor ogen. Niet al te grote stenen met lichte voegen, veel lijsten en

was al in een vergevorderd stadium toen de resten van de molen

Rijnsburg. Ook moest de bijzondere geschiedenis van de locatie in het

plinten van bijvoorbeeld natuursteen. Heel dorps allemaal.

gevonden werden. In samenspraak met de gemeente en BPD hebben

ontwerp meegenomen worden. Bovendien wilden we zoveel mogelijk

we het plan toen aangepast. Tussen twee woningen in komt nu een

woningen laten profiteren van het slingerende water van de Vliet en

We hebben allerlei studies gedaan naar het metselwerk en de dakpan-

wandelroute met een groene ‘arcade’ naar de bijzondere overblijfselen

vonden we veel groen en ruimte in het plan nodig om te zorgen dat

nen. Maar ook naar het kleurgebruik van de ramen, voordeuren en

van de molen. Een prachtige oplossing!”

mensen er prettig kunnen wonen.”

luiken. Deze zijn volledig op elkaar afgestemd. Net als in de eerste fase
hebben we soms ultramoderne elementen in dit deel van de wijk
verwerkt, zoals glas, staal en hout en komt er ook nu weer één hypermoderne vrijstaande woning. Alsof de tijd met het plan gespeeld heeft
en De Horn als vanzelf gegroeid is.”

Mooie buurtjes
“Verder wilden wij graag dat al die woningen mooie buurtjes, in vaktaal
‘stedenbouwkundige ruimtes’, met elkaar zouden vormen. Allemaal
met een ander karakter. Daarom loopt bijvoorbeeld nergens een
straatje recht. Door deze gebogen vormen kan overal een intieme en
geborgen sfeer ontstaan.

Inspiratie door archeologische vondsten
“Tot slot vormden de archeologische vondsten uit de Merovingische
periode een inspiratie voor ons. We wilden er iets mee doen, maar

“Omdat elk deelgebied
een aparte sfeer
en identiteit moest
krijgen, hebben we
veel verschillende
woningtypen ontworpen.”

Schetsontwerp architect.
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Vanuit De Horn het Oegstgeesterkanaal op en verder

‘Waterstadje’ aan de nieuwe Vliet
Elke keer een nieuwe route
Kachelduin

Je zit lekker op je loungebank en geniet van het zicht op het water.
Het is nog vroeg maar de warmte spreekt een belofte uit, het wordt

De Horn ligt tussen de oude Vliet en het Oegstgeesterkanaal. Door

een prachtige zomerdag. Dit is precies waar jullie altijd van droom-

de nieuwe Vliet zijn de wateren aan weerszijden verbonden met de

NieuwVennep

wijk. Je woont hier aan open vaarwater. Je vaart zo naar het centrum
den. Je belt je man. “Zullen we, als je thuiskomt, nog even een stukje
Malotedal

Keukenhofbos

Noordwijkerhout

gaan varen?” Hij hoeft niet overtuigd te worden en je weet dat de

van Leiden en de Kagerplassen. Daarmee ben je verzekerd van een

kinderen net zo enthousiast zullen zijn. Ze vinden het altijd heerlijk.

heerlijke dag met wisselende vergezichten en leuke restaurantjes die

Je neemt nog een slok koffie en bedenkt wat je gaat makenTrimbaan
om de

je ‘pad’ kruisen. Je kunt het ook nog verder van huis zoeken, want via

picknickmand te vullen.

het Oegstgeesterkanaal vaar je door tot aan de Noordzee kust. Elke

Lisse

Venneperhout

Verken de leukste wateren
van de Duin- en Bollenstreek
vanuit je eigen wijk.

Noordwijkkeer een nieuwe route. Je raakt nooit uitgekeken. Veel plezier!
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Alphen aan
den Rijn

Situatie De Horn fase 2

Waar zie
jij jezelf
wonen?
De Horn ligt in het noordelijkste puntje van Rijnsburg. Je
woont hier vlak bij de A44, de N449 en de N206, waardoor
je zo in Leiden, Den Haag, Katwijk aan Zee en Amsterdam
bent. In het dorp kun je alles op de fiets doen en als je
een bus nodig hebt, vind je die op loopafstand van je huis.

Zo kom je thuis
We nemen je even mee in de toekomst. Via de statige
Oegstgeesterweg kun je op twee manieren De Horn
binnen rijden. Rustig vervolg je je weg over de schitterende laan of langs het park en over de gebogen wegen.
Je ziet spelende kinderen langs de waterkant en in het
park zitten je buren te genieten van de zon op een bankje.
Je voelt de rust. Dit is thuis!

Het aanbod is echt heel gevarieerd
De, van origine, middeleeuwse Vliet meandert weer door
de wijken en zorgt voor een natuurlijk scheiding tussen de
kleinschalige buurtjes: Vlietmeander, Vliet en Vlieteiland.
De Horn fase 2 bevat 53 woningen in deelplan Vliet en 6 op
Vlieteiland. Hier kun je kiezen voor een schitterende
hofwoning, laanwoning, karakteristiek herenhuis, tweeonder-een-kapwoning of vrijstaande villa met tuin aan het
water. Overal zijn grasveldjes en leuke pleintjes waar
kinderen veilig buiten kunnen spelen.
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Hofwoningen (p. 22)

Laanwoningen (p. 34)

Herenhuizen (p. 48)

Twee-onder-een-kapwoningen (p. 58)

Vrijstaande villa’s (p. 70)

Bnrs. 116 t/m 122

Bnrs. 91 t/m 115

Bnrs. 46 t/m 56

Bnrs. 57 t/m 61, 65 en 66

Bnrs. 63, 64 en 123 t/m 128
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Hofwoningen en Laanwoningen | Gevelaanzichten

Laanwoningen | Gevelaanzichten

Hofwoningen

Bnr.

Laanwoningen

116

117

118

119

120

Bnr.

Laanwoningen

Bnr.

18

121

122

Bnr.

99

100

101

102

103

104

Laanwoningen

91

92

93

94

95

96

97

98

Bnr.

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115
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Herenhuizen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande villa’s | Gevelaanzichten

Herenhuizen

Vrijstaande villa’s

56

Bnr.

55

54

53

52

51

50

49

48

47

Twee-onder-een-kapwoningen

Bnr.

57

20

65

46

Bnr.

Vrijstaande villa’s

123

Bnr.

124

Vrijstaande villa’s

58

Twee-onder-een-kapwoningen

Bnr.

Vrijstaande villa’s | Gevelaanzichten

59

60

Vrijstaande villa

66

Bnr.

61

62

Vrijstaande villa

64

Bnr.

63

Bnr.

125

126

Vrijstaande villa’s

Bnr.

Vrijstaande villa’s

127

Bnr.

128
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Hofwoningen (bnrs. 116 - 120)

Charmante hofwoningen
met uitzicht op groen.
Wat wil je nog meer?

Hofwoning (hoekwoning, bnr. 116) | begane grond met tuin

Hofwoning (hoekwoning, bnr. 116) | begane grond

Karakteristieke
hofwoningen
aan een groen
plantsoen
In het hart van deelplan Vliet komen 7
prachtige hofwoningen. We tonen je de
plattegronden van de hofwoning op
bouwnummer 116, een charmante
woning met prachtige uitbouw. Met
achter de achtertuin een veilige, besloten
‘binnentuin’, waar kinderen ongestoord
kunnen spelen.
Dit huis heeft een spectaculaire uitbouw
alsof die er later aangebouwd is en een
extra brede voortuin op het zuidwesten.
De woonkamer heeft een oppervlak van
meer dan 46 m². Hier heb je ruimte
genoeg om lekker te kunnen leven.
	gelegen midden in deelplan Vliet
omgeven door groen
woonoppervlak circa 98 - 116 m²
	voor en achter openslaande deuren
met fraaie tuitgevel
zonnepanelen op het dak
	voor- en achtertuin met groene
haag en gemetselde muur
achtertuin met berging
tuingerichte woonkamer met grote
glazen pui en openslaande deuren
2 slaapkamers
badkamer met douche, wastafel
en 2e toilet
vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden

Afgebeeld bouwnummer 116
Bekijk de website voor
de plattegronden van alle
verschillende hofwoningen.

Niet op schaal

24

Niet op schaal

25

Hofwoning (hoekwoning, bnr. 116) | 1e verdieping

Hofwoning (hoekwoning, bnr. 116) | 2e verdieping

Niet op schaal

26

Niet op schaal

27

Hofwoningen (bnrs. 121 en 122)

Achter de woningen kunnen je
kinderen veilig spelen in de
gezamenlijke ‘binnentuin’.

Hofwoningen (tussenwoning, bnr. 117) | Begane grond met tuin

Hofwoningen (tussenwoning, bnr. 117) | Begane grond

Wonen in
heerlijke,
centraal
gelegen
hofwoningen
Precies tussen 2 groengebieden in komen
7 karakteristieke hofwoningen. Deze
woningen zijn ruim van afmeting en
hebben veel bergruimte. De gezamenlijke
‘binnentuin’ waarop de achtertuinen
uitkomen, zorgt voor dat échte ‘hofjesgevoel’. We tonen je de plattegronden van
bouwnummer 117.
gelegen midden in deelgebied Vliet
groen aan voor- en achterzijde
woonoppervlak circa 98 - 116 m²
zadeldak met fraaie dakkapellen
zonnepanelen op het dak
voortuin met groene haag

diepe achtertuin voorzien van berging
tuingerichte woonkamer met grote
glazen pui en openslaande deuren

2 slaapkamers
badkamer met douche, wastafel
en 2e toilet

veel bergruimte (zolder en
berging achtertuin)
vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden

Afgebeeld bouwnummer 117
Deze plattegronden zijn tevens indicatief
voor bouwnummers 118 t/m 120.
Bekijk de website voor de plattegronden
van alle verschillende hofwoningen.

Niet op schaal

30

Niet op schaal

31

Hofwoningen (tussenwoning, bnr. 117) | 1e verdieping

Hofwoningen (tussenwoning, bnr. 117) | 2e verdieping

Niet op schaal

32

Niet op schaal

33

Laanwoningen (bnrs. 99 - 104)

In deze impressie zijn diverse meerwerkopties verwerkt.

Lekker ruim wonen met
de nieuwe Vliet bijna in
je achtertuin.

Laanwoning (hoekwoning, bnr. 99) | Begane grond met tuin

Laanwoning (hoekwoning, bnr. 99) | Begane grond

Ontspannen
wonen in royale
laanwoningen
In deelgebied Vliet komen 25 bijzondere
Laanwoningen, verdeeld over 3 rijen. We
tonen je de plattegronden van
bouwnummer 99. In deze meer dan
royale laanwoning woon je tussen water
en groen. De achtertuin grenst aan het
jaagpad langs de nieuwe Vliet. Dit huis is,
qua ligging, heel bijzonder. Deze
laanwoning met de pittoreske luiken staat
compleet gedraaid ten opzichte van de
andere woningen en heeft zo’n
schitterende, supermoderne uitbouw.
Hier kun je heerlijk ontspannen wonen.
gelegen aan de noordelijke rand
van deelplan Vliet
omgeven door water en groen
mooi zadeldak met dakkapellen
en zonnepanelen

2
woonoppervlak circa 118 - 122 m
2
(bnr. 99 is 132 m )

grote voor-, zij- en achtertuin met
groene haag
achtertuin met berging en trap
naar jaagpad
2
	riante woonkamer (ca. 43 m ) in
bijzondere vorm, met glazen pui

en dubbele openslaande deuren
3 slaapkamers
	badkamer met douche, wastafel
en 2e toilet

vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden

Afgebeeld bouwnummer 99
Bekijk de website voor de plattegronden
van alle verschillende laanwoningen.

Niet op schaal

36

Niet op schaal

37

Interieurimpressie Laanwoning (bnr. 99)

Wat een zee van licht heb
je hier! En dan dat uitzicht!
A room with a view.

Laanwoning (hoekwoning) (bnr. 99) | 1e verdieping

Laanwoning (hoekwoning) (bnr. 99) | 2e verdieping

Niet op schaal

40

Niet op schaal

41

In deze impressie zijn diverse meerwerkopties verwerkt.

Laanwoningen (bnrs. 105 - 113)

Oud Rijnsburger
woningen met
een moderne twist.

Laanwoningen (tussenwoning, bnr. 111) | Begane grond met tuin

Laanwoningen (tussenwoning, bnr. 111) | Begane grond

Wonen in
het groen in
een laanwoning
Hier woon je helemaal tussen het groen.
In deze laanwoning met prachtige
tuitgevel heb je het gevoel van heerlijk
buiten zijn. Je achtertuin grenst aan het
jaagpad langs het water. Lekker een
hengeltje uitgooien in het weekend? Een
wandelingetje maken bij zonsondergang?
Dat is hier allemaal prima te doen.
gelegen aan de noordelijke rand van
deelplan Vliet
omgeven door water en groen
woonoppervlak van circa 118 - 122 m²
(bnr. 99 is 132 m2)

voor- en achtertuin
achtertuin met berging en
trapje naar jaagpad

pittoreske tuitgevel
zonnepanelen op het dak

tuingerichte woonkamer met grote
glazen pui en openslaande deuren
3 slaapkamers
badkamer met douche, wastafel
en 2e toilet

vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden

Afgebeeld bouwnummer 111
Deze plattegronden zijn tevens indicatief
voor de bouwnummers 91 t/m 97, 100 t/m
103, 105 t/m 114.
Bekijk de website voor de plattegronden
van alle verschillende laanwoningen.
Niet op schaal

44

Niet op schaal

45

Laanwoningen (tussenwoning, bnr. 111) | 1e verdieping

Laanwoningen (tussenwoning, bnr. 111) | 2e verdieping

Niet op schaal

46

Niet op schaal

47

Herenhuizen (bnrs. 56 - 46)

In deze impressie zijn diverse meerwerkopties verwerkt.

Leuk zo’n Delfts stoepje voor
de deur. Kun je heerlijk op je
bankje de krant lezen.

Herenhuizen (tussenwoning, bnr. 52) | Begane grond

Herenhuizen (tussenwoning, bnr. 52 | Begane grond met tuin

Je eigen droomherenhuis met
een zee aan
ruimte
Precies tussen twee bochten van de
nieuwe Vliet in komen deze fantastische
ruime herenhuizen in een rij van 11. We
tonen je de plattegronden van de woning
op bouwnummer 52. Openslaande
deuren met ramen met roedes naar de
achtertuin en naar het Delftse stoepje
voor je deur. Lees rustig je krant op je
bankje voor de deur of maak een praatje
met de buren die langslopen. Eindelijk
wordt je droom werkelijkheid.
gelegen op de noordelijke rand van
deelplan Vliet, naast Vlieteiland
woonoppervlak circa 151 - 170 m²
openslaande deuren met ramen
met roedes naar Delftse stoep
voor de deur
zonnepanelen op het dak
bijna 16 meter diepe achtertuin

afgesloten door muur met tuindeur

grote berging achterin de tuin
tuingerichte woonkamer met

openslaande deuren met roedes in de
ramen
4 slaapkamers

royale badkamer met douche,
wastafel en 2e toilet
afgesloten technische ruimte op de
zolderverdieping met aansluiting voor
de wasmachine
vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden
parkeren op eigen terrein (bnrs. 47
– 56) of in openbaar gebied (bnr. 46)

Afgebeeld bouwnummer 52
Deze plattegronden zijn tevens indicatief
voor bouwnummer 51.
Bekijk de website voor de plattegronden
van alle verschillende herenhuizen.
Niet op schaal

50

Niet op schaal

51

Herenhuizen (tussenwoning, bnr. 52) | 2e verdieping

Herenhuizen (tussenwoning, bnr. 52) | 1e verdieping

Niet op schaal

52

Niet op schaal

53

Herenhuis (tussenwoning, bnr. 54) | Begane grond met tuin

Herenhuis (tussenwoning, bnr. 54) | Begane grond

Heerlijk wonen
in je eigen
herenhuis
In een rij van 11, gelegen in het
noordoostelijke deel van Vliet, vind je
prachtige herenhuizen. We tonen je de
plattegronden van bouwnummer 54. Een
heerlijk huis met een diepe tuin. En wat
dacht je van de vele grote ramen en het
gezellige Delftse stoepje voor de deur?
gelegen op de noordelijke rand van
deelplan Vliet naast Vlieteiland
woonoppervlak circa 151 - 170 m²
zonnepanelen op het dak
fraaie luiken en met roedes in ramen
aan de voorzijde
Delftse stoep voor de deur
bijna 16 meter diepe achtertuin

afgesloten door muur met tuindeur

grote berging achterin de tuin
tuingerichte woonkamer met

openslaande deuren met roedes

e
3 slaapkamers (3 op 1 verdieping)
riante vrij indeelbare zolderverdieping

met afgesloten technische ruimte met
aansluiting voor de wasmachine

badkamer met douche, wastafel
en 2e toilet
vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden
parkeren op eigen terrein (bnrs. 47
– 56) of in openbaar gebied (bnr. 46)

Afgebeeld bouwnummer 54
Deze plattegronden zijn tevens indicatief
voor bouwnummers 48 t/m 50, 53 en 54.
Bekijk de website voor de plattegronden
van alle verschillende herenhuizen.

Niet op schaal

54

Niet op schaal

55

Herenhuis (tussenwoning, bnr. 54) | 2e verdieping

Herenhuis (tussenwoning, bnr. 54) | 1e verdieping

Niet op schaal

56

Niet op schaal

57

Twee-onder-een-kapwoningen (bnrs. 57 t/m 60)

Karakteristieke
villa’s aan een
prachtige laan.

Twee-onder-een-kapwoningen (bnr. 60) | Begane grond met tuin

Twee-onder-een-kapwoningen (bnr. 60) | Begane grond

Comfortabele
tweekappers
aan de nieuwe
Vliet
Aan de zuidoostzijde van deelplan Vliet
liggen op een van de mooiste plekjes 8
comfortabele twee-onder-een-kapvilla’s.
We tonen je de plattegronden van
bouwnummer 60. De afmetingen van
deze tweekapper is riant, de afwerking is
luxueus. De schitterende achtertuin op
het zuidoosten grenst aan het water van
de nieuwe Vliet. Stap zó je bootje in om
te gaan varen in de waterrijke Duin- en
Bollenstreek.
schitterend gelegen aan de
zuidoostelijke rand van deelplan Vliet
berging/garage met kanteldeur en
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
ruime voortuin, mooi aangelegd met
grind, hagen en bomen
ruime achtertuin op het zuidoosten
openslaande deuren naar de
achtertuin
griffioen beplanting langs de
waterkant en aangelegd talud met
doorlopende vlonder voor het
aanleggen van een bootje
zonnepanelen op het dak
houten luiken naast ramen in
voor- en zijgevel

woonoppervlak circa 168 - 173 m²
royale entreehal aan de voorzijde

e
3 slaapkamers op de 1 verdieping,
waarvan een woningbrede

masterbedroom van bijna 20 m²
r iante vrij indeelbare zolderverdieping
en technische ruimte met aansluiting
voor de wasmachine en droger
grote
badkamer met ligbad, douche,

extra brede wastafel (separaat 2e toilet)
vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden

Afgebeeld bouwnummer 60
Deze plattegronden zijn tevens indicatief voor de bnrs. 57, 62 en 65.
Bekijk de website voor de plattegronden van alle verschillende
twee-onder-een-kapwoningen.

Niet op schaal

60

Niet op schaal

61

Twee-onder-een-kapwoningen (bnr. 60) | 1e verdieping

Twee-onder-een-kapwoningen (bnr. 60) | 2e verdieping

Niet op schaal

62

NIet op schaal

63

Twee-onder-een-kapwoningen (incl. optie uitbouw van 2,4 m en tuinkamer)

“Dit is toch uniek. Een
9 meter brede living met
uitzicht op het water.”

Twee-onder-een-kapwoningen (bnr. 66) | Begane grond met tuin

Twee-onder-een-kapwoningen (bnr. 66) | Begane grond

Vrij uitzicht in
twee-onder-eenkapwoningen
Deze magnifieke twee-onder-eenkapwoning op bouwnummer 66 heeft het
allemaal. Landelijk gelegen aan het water
op het meest zuidelijke plekje in deelplan
Vliet. Uitgevoerd in roodbruin
metselwerk, met bijzonder veel ruimte en
vrij uitzicht, alsof je helemaal buiten
woont. Een unieke kans om hier te
kunnen wonen.
fraai gelegen op het meest zuidelijke
plekje in deelplan Vliet
berging/garage met kanteldeur en
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
leuke voortuin met dubbele
openslaande deuren, mooi aangelegd
met grind, hagen en bomen
diepe achtertuin op het zuidoosten
met groene haag aan zijkanten
doorlopende vlonder waar bootje
aangelegd kan worden, met trapje
via achtertuin te bereiken
zonnepanelen op het dak
karakteristieke elementen zoals

pittoreske gietijzeren muurankers en
een zwarte hardstenen plint

woonoppervlak circa 168 - 173 m²
zijentree met royale hal
openslaande deuren naar de
achtertuin

griffioen beplanting langs de
waterkant en aangelegd talud met
doorlopende vlonder voor het
aanleggen van een bootje
e
3 slaapkamers op de 1 verdieping,
waarvan een woningbrede

masterbedroom van bijna 20 m²
riante vrij indeelbare zolderverdieping
en technische ruimte met aansluiting
voor de wasmachine en droger
grote
badkamer met ligbad, douche,

extra brede wastafel (separaat 2e toilet)

Afgebeeld bouwnummer 66

vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden

Deze plattegronden zijn tevens
indicatief voor de bnrs. 58, 59 en 61.
Bekijk de website voor de
plattegronden van alle verschillende
twee-onder-een-kapwoningen.

Niet op schaal

66

Niet op schaal

67

Twee-onder-een-kapwoningen (bnr. 66) | 1e verdieping

Twee-onder-een-kapwoningen (bnr. 66) | 2e verdieping

Niet op schaal

68

Niet op schaal

69

Vrijstaande villa’s in Vliet (bnrs. 64 en 63)

Prachtig wonen
alsof het elke
dag vakantie is.

Vrijstaande villa (bnr. 63 | Begane grond met tuin

Vrijstaande villa (bnr. 63) | Begane grond

Imposante vrijstaande villa’s
met fenomenale
ligging
2 vrijstaande villa’s met een mooie ligging
aan het water, vind je aan de zuidoost kant
van deelgebied Vliet. We tonen je de
plattegronden van bouwnummer 63. Met
een riant woonoppervlak is deze villa wel
het neusje van de zalm. In deze imposante
woning met de grote, moderne en strak
uitgevoerde raampartijen baad je in een
zee van licht. Een genot om hier te wonen.
ligging
aan het water

garage/berging
met kanteldeur en


2 parkeerplaatsen op eigen terrein
 rote voortuin, mooi aangelegd met
g
grind, hagen en bomen
ruime
achtertuin op het zuidoosten

aan de nieuwe Vliet
griffioen
beplanting langs de water
kant en aangelegd talud met door
lopende vlonder voor het aanleggen
van een bootje
zonnepanelen
op het dak

luiken
naast
ramen
aan voor-,


zij- en achtergevels

s ierlijsten boven de ramen
woonoppervlak
circa 187 - 189 m²


z ijentree met royale hal
grote
woonkamer met lichte open

keuken

dubbele
openslaande deuren naar de

achtertuin
e
3
 slaapkamers op de 1 verdieping,
waarvan een woningbrede masterbe-

droom van circa 22 m²
r iante vrij indeelbare zolderverdieping
en technische ruimte met aansluiting
voor de wasmachine en droger
grote
badkamer met ligbad, douche,

extra brede wastafel (separaat 2e toilet)
v loerverwarming op de begane grond
diverse
uitbreidingsmogelijkheden


Afgebeeld bouwnummer 63
Bekijk de website voor de plattegronden van
alle verschillende vrijstaande villa’s.
Niet op schaal

72

Niet op schaal

73

Vrijstaande villa (bnr. 63) | 1e verdieping

Vrijstaande villa (bnr. 63) | 2e verdieping

Niet op schaal

74

Niet op schaal

75

Vrijstaande villa’s op Vlieteiland (bnrs. 123 t/m 125)

Vrijstaand wonen
op een
historische locatie.

Vrijstaande villa (bnr. 124) | Begane grond met tuin

Vrijstaande villa (bnr. 124) | Begane grond

Vrijheid in unieke
vrijstaande villa
aan het water
Je zal er maar wonen. In deze unieke villa’s
aan het water in het prachtige deelgebied
Vlieteiland. We tonen je de plattegronden
van bouwnummer 124. Hier leef je in alle
vrijheid. Opvallend zijn de lengteligging van
de villa en de rijke detaillering. Een woning
waar je met recht trots op kunt zijn.
aan de achterzijde prachtig uitzicht op
het water
garage/berging met kanteldeur en
parkeerplaats op eigen terrein
grote voortuin, mooi aangelegd met
grind, hagen en bomen
zeer royale achtertuin aan de nieuwe
Vliet
griffioen beplanting langs de waterkant
en aangelegd talud met doorlopende
vlonder voor het aanleggen van een
bootje
karakteristieke elementen zoals een
tuitgevel met speelse elementen en
zwarte, hardstenen plint
zonnepanelen op het dak
woonoppervlak van circa 184 en 188 m²
royale entreehal aan de voorzijde
openslaande deuren naar de voor- en
achtertuin

grote woonkamer met open keuken, in
totaal circa 60 m²
e
3 slaapkamers op de 1 verdieping,
waarvan een woningbrede masterbed

room van 22 m²
riante vrij indeelbare zolderverdieping
en technische ruimte met aansluiting
voor de wasmachine en droger
grote badkamer met ligbad, douche,
brede wastafel (separaat 2e toilet)
vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden

Afgebeeld bouwnummer 124
Deze plattegronden zijn tevens indicatief
voor bnr. 127.
Bekijk de website voor de plattegronden
van alle verschillende vrijstaande villa’s.
Niet op schaal

78

Niet op schaal

79

Vrijstaande villa bnr. 125 (incl. optie uitbouw van 2,4 m en zijerker)

Buiten leven terwijl we
binnen zijn. Deze villa
maakt die belofte waar.

80

81

Vrijstaande villa (bnr. 124) | 1e verdieping

Vrijstaande villa (bnr. 124) | 2e verdieping

Niet op schaal

82

Niet op schaal

83

Vrijstaande villa’s op Vlieteiland (bnrs. 123 t/m 128)

Statige villa’s met schitterende
details. Hier geniet je in alle
vrijheid van het goede leven.

Vrijstaande villa (bnr. 126) | Begane grond met tuin

Vrijstaande villa (bnr. 126) | Begane grond

Vrijstaande villa
op een unieke
plek
Deze vrijstaande villa (bouwnummer 126)
op prachtig Vlieteiland staat op een hele
bijzondere plek, pal naast het fundament
van de oude korenmolen. En heeft aan
twee kanten uitzicht op het water. De
gigantische houten vlonder aan de
waterzijde is fantastisch. Je eigen
paradijsje, op een riante kavel!
ligging aan de nieuwe Vliet
garage/berging met kanteldeur en
parkeerplaats op eigen terrein

grote voortuin, mooi aangelegd met
grind, hagen en bomen
achtertuin aan het water bestaand uit
grote houten vlonder met trapje naar
water, deels met griffioen beplanting
langs de waterkant
karakteristieke elementen zoals een
tuitgevel met speelse elementen en
zwarte hardstenen plint
zonnepanelen op het dak
woonoppervlak circa 184 m²

royale entreehal aan voorzijde
openslaande deuren met roedes naar
achter- en zijtuin

enorme woonkamer met open
keuken, in totaal circa 60 m²
e
3 slaapkamers op de 1 verdieping
waarvan een masterbedroom van

ruim 22 m²
riante vrij indeelbare zolderverdieping
en technische ruimte met aansluiting
voor de wasmachine en droger
grote badkamer met ligbad, douche,
brede wastafel (separaat 2e toilet)
vloerverwarming op de begane grond
diverse uitbreidingsmogelijkheden

Afgebeeld bouwnummer 126
Deze plattegronden zijn tevens indicatief
voor bnr. 125.
Bekijk de website voor de plattegronden
van alle verschillende vrijstaande villa’s.

Niet op schaal
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Niet op schaal
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Vogelvlucht De Horn fase 2

Dit is heel bijzonder.
Een wijk met respect
voor de historie van
Rijnsburg, maar met
een eigentijdse twist.

88

89

Vrijstaande villa (bnr. 126) | 1e verdieping

Vrijstaande villa (bnr. 126) | 2e verdieping

Niet op schaal
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Niet op schaal
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Laanwoningen (bnr. 91 t/m 98)

In deze impressie zijn diverse meerwerkopties verwerkt.

Mijn huis springt eruit.
Opvallend en anders. Voor ons
liefde op het eerste gezicht.

Sfeerimpressie sanitair

Sfeerimpressie keuken

De juiste ingrediënten voor
de mooiste keuken
De keuken is inmiddels veel meer dan de ruimte waar we vluchtig onze
maaltijd bereiden. Het is hart van het huis waar het gezinsleven zich
afspeelt. Waar de gebeurtenissen van de dag besproken worden en
waar gezellig samen gekokkereld wordt. Met elkaar genieten! Kortom,
een belangrijke plek in huis die bijzondere aandacht verdient.
De keuze voor de keukeninrichting is een heel persoonlijke. Vandaar dat
we voor de woningen in De Horn een keukenleverancier hebben
geselecteerd met een grote keuze uit stijlen en uitvoeringen. In de
woningen komt een mooie keuken, perfect passend in de ruimte,
functioneel en eigentijds. De kleur van de frontjes, het werkblad en het
type greepjes kies je zelf, zodat de keuken naadloos aansluit bij jouw
woonstijl. Onze keukenspecialist begeleidt je naar jouw droomkeuken.
En wil je een andere keuken of opstelling? Dan adviseert onze keuken-

De keuken is een
belangrijke plek in huis
die bijzondere aandacht
verdient.

specialist je graag.

Baden in luxe, elke
dag een goede
morgen
Hoe ziet je ultieme badkamer eruit? Is het een functionele basis die
je vooral praktisch bedient of je eigen mini wellnesscenter? De
mogelijkheden voor de badkamer in je nieuwe huis zijn talrijk. Voor
het sanitair in De Horn kiezen we voor kwaliteit. Met Villeroy & Boch
brengen we klasse in je nieuwe huis. Zo hebben we voor de toiletruimte beneden, op de eerste verdieping en in de badkamer
gekozen voor een wandcloset van Villeroy & Boch.
Standaard is de badkamer voorzien van een Villeroy & Boch wastafel
en een betegelde douchehoek. In combinatie met de kranen en
doucheset van Grohe maak je gegarandeerd elke dag een frisse
start in je badkamer.

Andere wensen?
Wil je graag het toilet en de badkamer aanpassen aan je persoonlijke
wensen, dan kan dat uiteraard.
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Waarom
nieuwbouw?
Waarom
nieuwbouw?

10 voordelen
van een nieuwbouwhuis
Levende omgevingen nodigen
ook uit om naar buiten te gaan

BPD creating living environments

Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch ook geen

6. Nieuw is duurzamer

derdehandsschoenen? Kun je deze op het oog gekke

Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen

duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken

die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw

gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel energie-

is. Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat

huis? We zetten de belangrijkste voordelen voor je op

‘groen’. En dat is goed voor het milieu én je portemonnee.

een rij.

7. Nieuw is veiliger
1. Nieuw is onbeschreven

Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een

Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht

professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraak-

helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een

werend hang- en sluitwerk. Je geniet van een veilige

nieuwbouwhuis heeft geen geschiedenis. Het doet niet

omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

denken aan de smaak, keuzes of het leven van de vorige
bewoners.

8. Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar

2. Nieuw is zorgelozer

oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter

Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze

een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en

Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je

zijn ze niet warm te krijgen en in de zomer juist niet koel.

belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen,

geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activitei-

geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het.

Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een

woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen

ten op straat aanmoedigen. Waar iedereen, van jong tot

Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je

aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar.

waarin wij actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Naar

oud, met veel plezier kan wonen en samenkomen.

de eerste jaren vrijwel niet.

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder

die woonwensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan

goed geïsoleerd. Zo heb je in de winter warme voeten en

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwikkelen.

Bouwen is voortbouwen

3. Nieuw is energiezuiniger

De meeste van ‘onze’ bewoners zullen het niet weten, maar

Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daarbij denken

Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger geworden,

wij hebben aan de wieg gestaan van hun huizen en buurten.

we niet alleen aan het verminderen van CO²-uitstoot en

computers stukken sneller. Maar ook de bouwwereld heeft

9. Nieuw is bloemrijker

Sinds onze oprichting in 1946 hebben wij de bouw van

lagere energierekeningen voor ‘onze’ bewoners. Een

in de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Zo heeft

Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige omge-

meer dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag

geslaagde woonwijk moet zelf ook duurzaam zijn, letterlijk

een nieuwbouwhuis van nu energielabel A en is daarmee

ving. Een omgeving die ook zelf leeft. Waar bewoners en

wonen ruim een miljoen Europeanen in woonwijken waarin

toekomstwaarde hebben en decennia na oplevering nog

al gauw 30% zuiniger dan een woning die pakweg 25 jaar

bezoekers zich welkom voelen. Want naast de ontwikkeling

onze hand herkenbaar is. Daarmee zijn we letterlijk één van

steeds aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel

geleden is gebouwd.

van huizen zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting

de grootste ‘huismerken’ van ons continent.

elke leefomgeving overleeft zijn eerste bewoners. Aan

is het in de zomer lekker koel.

van het gebied waarin ze staan. Zo komen we tot buurten

ons de taak om verder te denken dan een leven lang is.

4. Nieuw is voordeliger

met altijd voldoende perkjes en parken, met vijvers en speel-

Levende woonomgevingen

En dus kijken we in ons werk niet alleen naar de toekomst,

Als koper van een nieuwbouwhuis heb je een aantal

plaatsen, met scholen, winkels en een goede ontsluiting.

Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van

maar koesteren we ook wat al bestond: de voormalige

financiële meevallers. Bij de koop hoef je bijvoorbeeld

ons levensgeluk. Maar dat plezier vraagt om meer dan een

koekjesfabriek, de karakteristieke boerderij, de slingerende

geen overdrachtsbelasting te betalen en qua energie-

10. Nieuw is persoonlijker

woning alleen. Het vereist ook een woonomgeving waarin

beek of oude beuk. Bouwen is voortbouwen, vinden we.

kosten ben je met een nieuw, duurzaam huis al gauw

Wie een nieuwbouwhuis koopt, heeft alle vrijheid van

mensen zich even fijn en veilig voelen als in hun eigen

In een levende omgeving proef je alle tijden.

€ 800,- per jaar goedkoper uit.

de wereld. Je kiest je eigen badkamer, je eigen keuken
en als je een extra kamer wenst, kan dat meegenomen

huis. Daarom maken we ons bij BPD, voorheen bekend als
Bouwfonds Ontwikkeling, sterk voor het verwezenlijken van

5. Nieuw is stiller

worden tijdens de bouw. Een oud huis wordt nooit

‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten?

Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust te komen.

helemaal van jezelf. Of in elk geval, duurt het jaren

leven. Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar op

Kijk op www.bpd.nl

Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. Zeker in een

voor je dat bereikt. Je blijft breken en verbouwen om

nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de modernste

het precies op maat en smaak te krijgen.

isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een
druk land als Nederland zeer weldadig kan zijn. De stilte.

Daarom nieuwbouw!

Duurzaam wonen

Advertentie Rabobank

* Bij oplevering van de woning

Wie slim is koopt nieuw!

Nieuwe bewoner van De Horn
in Rijnsburg? Profiteer bij ons
van voordeel.
Rabobank Leiden-Katwijk
•
•

Een nieuwbouwhuis brengt de energie-

Het resultaat: een comfortabel huis met

rekening fors omlaag. Het is al snel 30 %

lage energielasten.

Besparing op de
energielasten

geleden is gebouwd. Zo heeft een nieuw-

En wie duurzaamheid of het tegengaan van

Maximaal wooncomfort

bouwhuis van nu standaard energielabel A:

klimaatverandering een warm hart toe-

het energielabel voor de meest energie-

draagt, kan meteen een aardige bijdrage

zuinige woningen. Dat is onder meer te

leveren.

zuiniger dan een woning die pakweg 25 jaar

Een bijdrage aan een
beter milieu

danken aan de goede isolatie en aan het
Een nieuwbouwwoning?

woning van warmte en stroom te voorzien.

Een slimme keuze.

Energielabel

Maak een afspraak of kom langs tijdens een van onze inloopspreekuren.
Kijk op www.rabobank.nl/LeidenKatwijk voor meer informatie.

A

Energielasten**
Jaarlijks

Maandelijks

2015

A

€ 1.306,-

€ 109,-

2000

C

€ 1.826,-

€ 152,-

1990

D

€ 1.986,-

€ 165,-

** Indicatief en berekend met de referentie (tussen)woning van Agentschap NL, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.

Disclaimer
Bij de voorbeeldberekening van de energielasten van (nieuwbouw)woningen met een gasaansluiting wordt gebruik gemaakt van een
wettelijk vastgestelde berekeningsmethode, de NEN 7120 en de Uniforme Bepalingsmethodiek energiekosten nieuwbouwwoningen. Deze
bereke-ning is op basis van gebouweigenschappen en gebouwgebonden installaties, waarbij rekening wordt gehouden met standaard
omstandig-heden, standaard huishouden en bewonersgedrag. Het werkelijke energiegebruik in een woning wordt, behalve door het
gebouwgebonden energiegebruik, ook bepaald door het gebruik van huishoudelijke elektrische apparaten. Beide zijn afhankelijk van de
samenstelling van een huishouden en het gedrag van bewoners. De genoemde energiebesparing is zodoende indicatief.
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•
•
•

* voor de basishypotheek geldt een offertetermijn van 6 maanden

gebruik van nieuwe technieken om de

Bouwjaar

•

Betaal tot € 300,- minder advieskosten door online in het Rabobank Hypotheekdossier
zelf de benodigde documenten te uploaden;
Rente korting van 0,2% wanneer u een betaalpakket heeft waarop uw inkomen wordt
bijgeschreven en waarvan uw hypotheeklasten worden geïncasseerd;
Lagere rente als u kiest voor de basishypotheek: een hypotheek met een lagere rente
en met degelijke solide basisvoorwaarden;
Een offertetermijn van 1 jaar*;
Bouwrente die gelijk is aan de hypotheekrente;
Wilt u snel inzicht in de mogelijkheden van uw hypotheek? U kunt de volgende werkdag
terecht voor een oriënterend gesprek;

B
C

Nieuwbouw
Krediettabel
Wat u aan maandlasten betaalt, hangt onder andere af van de hoogte van uw hypothecaire financiering en de gekozen looptijd. In het rekenvoorbeeld ziet u hoeveel u moet betalen bij
een lening van 350.000,00 en een rente van 1,75 % voor 10 jaar vast. Vóór de afloop van de rentevast-periode krijgt u van de bank een aanbod voor de volgende rentevast-periode. U kunt
dan een keuze maken uit de door de bank dan aangeboden rentetypes tegen het dan geldende rentetarief. Dat tarief kan hoger of lager zijn dan het nu geldende rentetarief. Als zekerheid
voor de bank dient u hypotheek te vestigen op uw woning. Voor deze woning moet verplicht een opstalverzekering worden afgesloten. Daarnaast is het afhankelijk van de gekozen
hypothecaire financiering of u, om hiervoor in aanmerking te komen, een overlijdensrisicoverzekering en/of Spaarrekening Eigen Woning moet afsluiten.

D

Rekenvoorbeeld

E

Het totale door de consument te betalen bedrag1
Termijnbedrag (maand)2

EUR 450.127,00
EUR 1.250,00

Jaarlijkse kostenpercentage (JKP)3
Vaste debetrentevoet4
Duur van de kredietovereenkomst

1,75 %
1,75 %
30 jaar

Totale kredietbedrag

EUR 350.000,00

F
G

1182-0630 [A] De Horn.indd 1

1) Dit bedrag bestaat uit alle termijnbedragen, inclusief het totale kredietbedrag dat u geleend heeft.
2) Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de rente voor een periode van 10 jaar gelijk blijft. Dat komt echter niet voor.
Het vermelde bedrag is dus een indicatie.
3) Het JKP geeft aan wat u jaarlijks aan rente en kosten betaalt voor uw krediet als percentage van het totale kredietbedrag.
4) Gedurende de rentevastperiode van 10 jaar staat deze rente vast.
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Meer weten?
Kijk op www.nieuwbouw-dehorn.nl
EEN ONTWIKKELING VAN

VERKOOP EN INFORMATIE

BPD

BPD

Poortweg 2

Poortweg 2

2612 PA Delft

2612 PA Delft

T (088) 71 22 916

T (088) 71 22 916

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

E verkoop.zuidwest@bpd.nl

AANNEMER

Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld,
aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen
van deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een
voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder
andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of
nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Het ontwikkelen van een nieuwbouwlocatie is een dynamisch
proces dat voortdurend aan verandering en verfijning
onderhevig is. De omgevingsschetsen zijn dan ook niet meer
dan een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de
situering van omliggende bebouwing, groenstroken, voet- en
fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse
nutsvoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook
voordoen.
De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie
van de illustrator en wijken mogelijk af van het standaard
afwerkingsniveau. Aan de impressies, maatvoeringen en
sfeerplattegronden kunnen zodoende geen rechten aan worden
ontleend (ook niet qua kleurstelling). Voor de juiste informatie
wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende
verkooptekeningen en technische omschrijving.
februari 2018

VAN RHIJN BOUW

KATWIJK | NIEUW-VENNEP

Van Rhijn Bouw Katwijk BV

De Leeuw Makelaardij

Valkenburgseweg 62

Rijnsburgerweg 100

2223 KE Katwijk ZH

T (071) 405 16 16

T (071) 401 60 41

E rijnsburg@deleeuw.nl
www.facebook.com/dehornrijnsburg

