38 RIANTE PARKWONINGEN

H E B J E A LT I J D A L R OYA A L W I L L E N W O N E N I N H E T
GROEN? OP EEN PRACHTIGE LOCATIE AAN DE
KASTANJELAAN IN LEUSDEN WORDEN 38 RIANTE
WONINGEN GEREALISEERD IN HET LOMMERRIJKE
PLAN PRINCENPARC. EEN UNIEK EN DUURZAAM
WOONCONCEPT MET EEN BUITENGEWOON
LUXUEUZE EN NATUURLIJKE UITSTRALING.
DE WONINGEN LIGGEN HEERLIJK RUSTIG AAN
EEN PARK, WAARDOOR JE JE DIRECT THUIS VOELT!

Natuurlijk ontmoeten & wonen

Groen rondom
De omgeving is adembenemend mooi. Leusden ligt tenslotte deels op de
Utrechtse Heuvelrug, deels in de Gelderse Vallei waar je eindeloos kunt
wandelen en fietsen. Het heeft de gemakken van een stad én het gemoedelijke
van een dorp. En naast al deze pluspunten die wonen in PrincenParc je biedt,
ben je vanaf deze centrale plek in het land ook gewoon in no-time waar je wilt
zijn, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

A1

A28
AMSTERDAM
45 MINUTEN

Natuurlijk ga je
voor Leusden!
LEUSDEN IS EEN ONGELOOFLIJK FIJNE EN SFEERVOLLE WOONPLAATS, WAAR GEREGELD GEZELLIGE EVENEMENTEN WORDEN
GEHOUDEN. VANUIT PRINCENPARC FIETS JE IN ZES MINUTEN
NAAR HET GEZELLIGE WINKELCENTRUM EN NAAR DE TERRASJES.

STATION
20 MINUTEN

AMERSFOORT
15 MINUTEN

AFAS Theater

A28

Jumbo/Lidl

2 MINUTEN

N266
UTRECHT
25 MINUTEN

LEUSDEN CENTRUM
6 MINUTEN

IJsbaan
Sportcomplex
en zwembad

Winkelcentrum

LANDGOED DEN TREEK
10 MINUTEN

Mooi centraal

Locatie met toekomst
Princenhof is de naam van het transformatiegebied waar PrincenParc gerealiseerd
wordt. Het ligt direct aan het Park Princenhof. Omwonenden maken regelmatig
een ommetje door dit leuke parkje met vijver dat binnenkort een upgrade krijgt
van de gemeente. Op loopafstand vind je de futuristische koepel van het AFAS theater;
een echte blikvanger op deze locatie, die rondom modern is aangelegd.
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LTV Tennisvereniging
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38 RIANTE WONINGEN GELEGEN
A A N P A R K P R I N C E N H O F. E E N H E E R L I J K E
NIEUWE STIJLVOLLE WOONPLEK.

Prinsheerlijk
wonen
06

In dit unieke concept liggen de woningen ‘gedrapeerd in het

Het parkeren is ingericht aan een kant van het plan, waardoor

groen’. Doordat het naastliggende park zoveel mogelijk het

er geen verkeer voor je woning langsrijdt. Lekker rustig dus!

plan in wordt getrokken, geniet je hier van alles om je heen;

Bovendien is de opstelling van de woningen zo dat je je eigen

de vogels en de vlinders, heerlijk geurende bloemen voor je

privacy op kunt zoeken en tegelijkertijd ook de kans krijgt

huis en prachtig verkleurende bladeren in de herfst.

om elkaar te ontmoeten. Net wat je wilt!
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Vorstelijk de ruimte
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Akelei

type A

Waar wil jij wonen?

Statige kopwoningen
Bouwnummers 1, 9, 19 en 29

De Akelei (Aquilegia) is een opvallende, exotisch ogende bloem, die je in Nederland
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gewoon in het wild kunt tegenkomen. In PrincenParc wordt hij aangeplant in de parkeerstraat met de gemengde laan. De plant oogt niet heel spectaculair, maar de geknikte
bloemen met de vijf karakteristieke gepunte kroonblaadjes en de drielobbige bladeren
maken dat ruimschoots goed. Deze mooie nectarrijke bloem is een waar feestmaal
voor bijen, vlinders en hommels! Bloeitijd ca. april tot juli.
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Houd je van veel licht in huis? Dan

veranda. Vanuit de ruime woonkamer

is deze royale kopwoning met

heb je prachtig uitzicht op de tuin.

moderne grote raampartijen precies

Daar krijg je toch een vakantie-

wat je zoekt. En dat is nog lang niet

gevoel van? Boven vind je 3 ruime

alles! Dit woningtype ligt aan de

slaapkamers en op zolder zijn nog

rand van het autoluwe plan. Je komt

2 extra kamers te realiseren. Je bad-

de woning opzij binnen en ook de

kamer wordt compleet opgeleverd

buitenberging is hier. Vanaf de grote

met dubbele wastafel en sanitair van

veranda aan de voor- en zijkant

Villeroy & Boch en kranen van Grohe.

geniet je van de gemeenschappelijke

En je woning is zeer energiezuinig!

tuin en zit of sta je mooi droog als

Onder meer dankzij het zonnedak

het regent. De woonkeuken is heerlijk

op het zuiden, warmtepomp en

licht en heeft een schuifpui naar de

de hoogwaardige isolatie.
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Badkamer compleet met
sanitair van Villeroy & Boch
en kranen van Grohe
21 full black pv-panelen
Lucht-water-warmtepomp
met vloerverwarming en koeling
Triple glas

type C

Ruime tussenwoningen

Stijlvolle tussenwoningen

Bouwnummers 2, 3, 14, 15, 22, 23, 34 en 35

Bouwnummers 4 t/m 6, 10 t/m 13, 16, 20, 21, 24 t/m 26, 30 t/m 33 en 36

De vlinderstruik (Latijn Buddleja davidii ‘Black Knight) heeft van oorsprong grote paarse bloempluimen
die bijna een halve meter lang zijn. Er zijn in de loop van de tijd meer dan honderd rassen ontstaan
die verschillen in kleur; van wit, geel, rood tot paars. De bloemen ruiken heerlijk en bloeien overvloedig
en langdurig in augustus en september. De naam vlinderstruik komt van de vele vlinders die de plant
lokt met al zijn geur en kleur: koolwitjes, citroenvlinders, kleine vossen en atalanta’s. En ook andere
nectarverzamelende insecten komen op de vlinderstruik af. In PrincenParc wordt hij aangeplant
in de parkeerstraat met gemengde laan.

De Castanea is een boom die uiteindelijk tot wel 12 meter hoog kan worden. Hij krijgt een plekje
in de hoven in het verlengde van het park. Als de bestuiving van de vrouwelijk bloemen in het
voorjaar plaatsvindt ontstaan de bekende stekelige ronde vruchtdozen. In de herfst vallen deze
af of breken al open aan de boom, waarna de rijpe tamme kastanjes naar beneden vallen.
De Castanea komt van oorsprong uit het gebied rond de Middellandse Zee. De fijne witte
bloempjes die bloeien in trossen verspreiden een herkenbare geur!
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4

115 t/m 138

137

4

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

De tuindeuren openzetten en zo je

en een schuifpui naar de veranda.

veranda op stappen? Klinkt goed

Boven is alles even riant ingedeeld,

toch? Bij dit type tussenwoning

met maar liefst 3 slaapkamers op de

vormt de veranda de entree tot je

eerste verdieping en een 4 slaap-

woning, hier ontmoet je elkaar en

kamer met groot dakraam op de

maak je een praatje wanneer je zin

tweede verdieping. De badkamer op

hebt. Binnen gaat een wereld voor

de eerste verdieping is standaard

je open. Door de knik in de woning

al voorzien van sanitair van Villeroy

is de achtergevel een meter breder

& Boch en kranen van Grohe. En

en dat voel je direct. De woonkamer

je woning is zeer energiezuinig!

kijkt uit op je eigen tuin en ook de

Onder meer dankzij het zonnedak

woonkeuken aan de voorzijde is

op het zuiden, warmtepomp

heerlijk licht dankzij grote glaspartijen

en de hoogwaardige isolatie.

e
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Badkamer compleet met
sanitair van Villeroy & Boch
en kranen van Grohe
21 full black pv-panelen
Lucht-water-warmtepomp
met vloerverwarming en koeling
Triple glas

Deze mooie woningen onderscheiden

beschikt over 3 slaapkamers op

zich van andere rijwoningen door

de eerste verdieping en nog een

hun stijlvolle uitstraling. En wie kan

slaapkamer met groot dakraam

er zeggen dat hij op zo’n unieke

op de tweede verdieping. De bad-

locatie woont, in een schitterende

kamer aan de voorzijde is luxueus

parksetting met zoveel groen rond-

uitgevoerd met sanitair van Villeroy

om? Vanuit je lichte woonkeuken met

& Boch en kranen van Grohe. En je

grote ramen en schuifpui stap je zo

woning is zeer energiezuinig! Onder

op je grote veranda aan de gemeen-

meer dankzij het zonnedak op het

schappelijke tuin. En ook vanuit je

zuiden, warmtepomp en de hoog-

speels ingedeelde woonkamer heb

waardige isolatie.

je geweldig uitzicht naar buiten. Je
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Badkamer compleet met
sanitair van Villeroy & Boch
en kranen van Grohe
21 full black pv-panelen
Lucht-water-warmtepomp
met vloerverwarming en koeling
Triple glas

Castanea

Buddleja

type B

type E

Prominente parkwoningen

Moderne parkwoningen

Bouwnummers 7, 17, 27 en 37

Bouwnummers 8, 18, 28 en 38

Vingerhoedskruid of Digitalis zien we vaak in tuinen, maar ook veel in het wild. Dat laatste
meestal op verstoorde bodems, waar vrij recent bomen gekapt zijn in het bos en op andere
ruige terreinen. Omdat ze ook op moeilijke plaatsen nog goed willen groeien, worden ze vaak
in siertuinen gezaaid op schaduwrijke plekken, tussen bomen en struiken waar het niet te droog
is. Nadat hommels of bijen de bloemen hebben bestoven vormen zich zaaddozen met tientallen
zaadjes die zich massaal verspreiden door de tuin. De Digitalis wordt in PrincenParc aangeplant
in de hoven in het verlengde van het park in sierborders.

Echinacea

Digitalis

type D

De rode zonnehoed, Echinacea purpurea, is een geliefde tuinplant. De karakteristieke
margrietachtige bloemen zien er heerlijk zomers uit en trekken veel vlinders, bijen en
hommels aan doordat ze veel nectar bevatten. Ze zijn gewild voor de nazomerborder
en hun bolle hart en bijna horizontaal afstaande bloemblaadjes doen een beetje denken
aan een klassieke zonnehoed. Ook na de bloei blijven de bloemen mooi om te zien.
In PrincenParc worden ze aangeplant in de parkeerstraat met gemengde laan.
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Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

Kavelopp. (in m2)

Woonopp. (in m2)

Slaapkamers

In deze prominente parkwoningen pro-

en uitzicht over het park. De badkamer

fiteer je van het mooiste uitzicht en de

op de eerste verdieping heeft sanitair

meeste privacy. Voel je er wel wat voor

van Villeroy & Boch met standaard een

eerste rang te zitten? Laat je verrassen

dubbele wastafel en kranen van Grohe.

door het fenomenale woongevoel

Ook is er een afzonderlijk toilet.

op deze plek! Vanuit je eigen tuin, op

De tweede verdieping telt nog 2 ruime

je veranda op het oosten of vanaf je

slaapkamers en een extra badkamer.

balkon geniet je van het mooie uitzicht.

Op de derde verdieping kun je je

De riante woonkeuken is naar wens in

spullen kwijt. Je woning is verder zeer

te delen en overal is een zee aan licht

energiezuinig, onder meer dankzij het

door de enorme raampartijen. Op de

zonnedak op het zuiden, warmtepomp

eerste verdieping zijn 4 slaapkamers,

en de hoogwaardige isolatie.

waarvan 2 met toegang tot het balkon

Badkamer compleet met
sanitair van Villeroy & Boch
en kranen van Grohe
24 full black pv-panelen
Warmtepomp met bodemlus
met vloerverwarming en koeling
Triple glas

Op deze parkwoning mag je trots zijn!

tot het balkon en panoramaview over

Hij biedt alle ruimte en luxe die horen bij

het park. De badkamer op de eerste

modern wonen en de plek is fantastisch,

verdieping heeft sanitair van Villeroy

je loopt vanuit je woning namelijk direct

& Boch met standaard een dubbele

het park in. Onderhoud aan een tuin

wastafel en kranen van Grohe. Ook is

heb je niet; zo blijft er meer tijd over om

er een afzonderlijk toilet. De tweede

te genieten. De grote glaspartijen geven

verdieping telt 2 ruime slaapkamers

je woning een eigentijdse uitstraling en

en een extra badkamer. Daarnaast is

het uitzicht is fenomenaal en heerlijk

er op de derde verdieping nog een

groen. De zeer ruime leefkeuken deel jij

zolderruimte. Je woning is verder zeer

precies zo in als jij het wilt en je woont

energiezuinig, onder meer dankzij het

hier op-en-top duurzaam. Op de eerste

zonnedak op het zuiden, warmtepomp

verdieping zijn 2 slaapkamers en een

en de hoogwaardige isolatie.

ruime woon/werkkamer met toegang
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Badkamer compleet met
sanitair van Villeroy & Boch
en kranen van Grohe
24 full black pv-panelen
Warmtepomp met bodemlus
met vloerverwarming en koeling
Triple glas
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Plek voor
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EDILIANS HUGUENOT HP10
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ARDOISÉ (ZWART)

21 - LEUSDEN PRINCENHOF

METSELWERK
FABRIKAAT:
ENGELS GUATAVITA
VOEGWERK:
DOORSTRIJKMORTE

ontmoeting

21 - LEUSDEN PRINCENHOF

Elke woning heeft een plek om in de schaduw en om
in de zon te zitten. De ene kant biedt je privacy en is
omzoomd met hagen, de andere kant maakt het mogelijk om elkaar te ontmoeten; even een praatje te maken
en samen te genieten van de gemeenschappelijke tuin.
Door de autoluwe omgeving kunnen kinderen hier
ongestoord spelen. Perfect toch!

STEL JE EENS VOOR: EEN HEERLIJKE NIEUWE EN STIJLVOLLE
WOONPLEK DIE HARMONIEUS OPGAAT IN EEN NATUURLIJKE
OMGEVING. LAAT DAT NU PRINCENPARC TEN VOETEN UIT ZIJN!
HIER GENIET JE VOLOP VAN ALLES OM JE HEEN.

Duurzaam wonen
Vanaf de houten veranda voor jouw nieuwe woning kijk je op de fraai
aangelegde gemeenschappelijke tuin vol kleurrijke bloemen. Het onderhoud
wordt door de gemeente uitgevoerd, daar heb je dus geen omkijken naar
en het pad erdoorheen is grotendeels waterdoorlatend. Op de bergingen
en veranda’s zijn daktuinen aangelegd. Nestkastjes en inheemse plantensoorten laten vogels en vlinders zich hier thuis voelen.
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Dit is MIX
architectuur

Architectuur
die verrijkt!

MIX architectuur ontwerpt
bijzondere en gezonde woonomgevingen, zowel landschappelijk
als stedelijk, en aantrekkelijke
plannen in de zorg en utiliteitsbouw. We maken onderscheidende, eigentijdse en toegankelijke
architectuur die mensen raakt
en de leefomgeving verrijkt.
MIX-architecten Reinier Ubels en
Maarten Venhorst werken aan

IN PRINCENPARC GAAN STEDENBOUW, LANDSCHAP EN ARCHI-

de parkwoningen in PrincenParc.

TECTUUR HAND IN HAND. SAMEN MET LANDSCHAPSONTWERPER
KARIN VAN ESSEN VAN MAAK SPACE ONTWIERPEN WE EEN
INTIEME, AUTOVRIJE WOONBUURT IN HET GROEN.

ULTIEM WOONGENOT IS EEN NATUURLIJKE OMGEVING

Duurzaam en natuurinclusief

voor vleermuizen. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk ge-

Nog een voordeel van de grote overstekken is dat ze opwarming

handhaafd. Verder worden extra boom- en plantsoorten aangeplant

van de woning helpen beperken. Door slim gebruik te maken van

voor het vergroten van de biodiversiteit en groenbeleving.

energiebesparende en -opwekkende maatregelen is het mogelijk om

Collectiviteit en groenbeleving

Bijzondere architectuur in het park

De 38 woningen zijn verdeeld over vier blokken met een

In totaal komen er acht expressieve kopwoningen die uitkijken

knik, die de twee collectieve groene buitenruimten omsluiten.

op het groene, waterrijke park. De opgetilde kappen en ver-

Iedere woning heeft een houten veranda aan deze besloten

diepingshoge ramen hebben een open karakter en versterken

‘buurttuin’, die meer is dan een overdekte entree; door de

de connectie met het landschap. Naast een veranda hebben

schuifpui in de keuken wordt de leefruimte verlengd naar de

de woningen een opgetild terras. Dit laat bewoners het park

buitenruimte én ontstaat verbinding met de groene omgeving.

op verschillende manieren beleven. De bijzondere hoekwo-

Aan de achterzijde heeft iedere woning een eigen tuin met

ningen aan de andere kant van de blokken krijgen een extra

een groene haag. De houten berging ligt aan het huis vast

grote veranda die de woning omarmt. Opvallend zijn de ro-

voor extra privacy. Op deze manier is er altijd keus tussen

yale overstekken. Het dak wordt ‘losgesneden van de massa’,

zon of schaduw en tussen privé of gezamenlijk.

waardoor het lijkt te zweven.

nul-op-de-meterwoningen te realiseren. Alle woningen zijn voorzien

Zorgvuldige verbinding met de omgeving

van pv-panelen op de zuidkant van de kap. In de kap komt ook de

Passend bij de landschappelijke omgeving worden de woningen

netjes geïntegreerde hydrotop voor de duurzame warmtepomp. De

opgetrokken in natuurlijke, warme materialen en kleuren. De basis

veranda’s en houten bergingen krijgen een groen dak. Voordelen

is licht metselwerk. De toevoegingen (veranda’s, lamellen en gevels

hiervan zijn onder meer isolatie, geluiddemping, regenwaterberging

van de verdiepingen) worden van hout (bilinga en verduurzaamd

en een betere luchtkwaliteit. In de gevel komen kraam- en paarkasten

lariks). De kappen krijgen een vlakke, keramische pan.

Maarten Venhorst en Reinier Ubels
Mix Architectuur
Website: www.mix-architectuur.nl

Optimistische, eerlijke architectuur
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Groene ruimtes

van formaat

Landschapsarchitect Karin van Essen weet de omgevingskwaliteit
van het naastgelegen park goed aan te laten sluiten op de woningen.
Hierdoor is PrincenParc een integraal plan geworden. De groene
ruimtes tussen de woningen hebben bewust voldoende maat gekregen,
waardoor ze robuust overkomen en genoeg te bieden hebben.
Doordat er gewerkt wordt in clusters wordt versnippering voorkomen.

Levendige

natuur

Voor de variatie wordt een heesterlaag toegevoegd
aan het landschap en daarnaast komen er stinzenplanten die vroeg in het voorjaar al bloeien. Dit verrijkt de
biodiversiteit en maakt de omgeving heel aantrekkelijk
voor dieren. Verder worden er nieuwe transparante
bloeiende bomen aangeplant met bijzondere kleuren
in de herfst en vruchten die in de winter blijven hangen.

Eén met de natuur
PRINCENPARC WORDT EEN MOOIE GROENE EN NATUURLIJKE
WOONPLEK DIE IETS TOEVOEGT AAN DE OMGEVING. OM

Upgrade voor het park
Karin van Essen: “Wat ik heel mooi vind is dat ons project een aanjager is geweest. De gemeente heeft samen met bureau SAB een masterplan
gemaakt voor het hele park. Er worden speelplekken aan toegevoegd, er komt meer openheid, meer bloei en meer biodiversiteit. Wij hebben in
eerste instantie aangesloten op het bestaande park, met goede entrees en veel beplanting, en vervolgens gaat het park daar weer op reageren.”

Karin van Essen
MAAK.space
Website: maak.space

HET PARK BIJ DIT PLAN TE BETREKKEN ZIJN WE AFGESTAPT
VAN HET IDEE VAN EEN VOOR- EN EEN ACHTERTUIN

Oplossingen voor de inrichting

EN HET STANDAARD PARKEREN VOOR DE DEUR.
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van onze leefomgeving
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Blok 1, bouwnummer 1

Akelei

type A
22

23

type A

24

25

Akelei

Type A

Type A

Hoekwoningen

Hoekwoningen

Getekend: 1 en 19

Getekend: 1 en 19

Gespiegeld: 9 en 29

Gespiegeld: 9 en 29

Heerlijk
groen
uitzicht

Vanuit de ruime woonkamer heb je door de
grote ramen prachtig
uitzicht op de tuin

Badkamer
compleet met

Overdekt zitten

dubbele wastafel

op je royale

en sanitair van

veranda!

Villeroy & Boch
Fraai uitzicht
door de grote
raampartij opzij

Schuifpui
naar de
veranda

Begane grond
26

Eerste verdieping
27

Type A
Hoekwoningen
Getekend: 1 en 19
Gespiegeld: 9 en 29

Lekker veel
lichtinval door
meerdere dakramen

Als alles klopt

Genoeg ruimte
voor nog
2 kamers

Let op: de indeling op
zolder en de locatie van
de pv-panelen wisselt
per blok bekijk voor de
indeling per bouwnummer
de verkooptekeningen.

Tweede verdieping
28

29

Blok 3, bouwnummer 22 en 23

De tuindeuren openzetten en zo je veranda op stappen? Klinkt goed toch?
Deze tussenwoningen, die verspreid liggen over het plan, lopen ook nog
eens breder uit, waardoor je extra woonoppervlak tot je beschikking hebt.

Buddleja

type B
30

31

type B

32

33

Buddleja

Type B

Type B

Tussenwoningen

Tussenwoningen

Getekend: 2, 15, 22 en 35

Getekend: 2, 15, 22 en 35

Gespiegeld: 3, 14, 23 en 34

Gespiegeld: 3, 14, 23 en 34

Jouw eigen tuin
biedt je alle privacy
die je zoekt

Meer ruimte
door de
bredere
achtergevel

Door de schuine
muur springt deze
tussenwoning er echt
uit. Ander pluspunt:
je hebt meer
woonoppervlak.

Een badkamer
compleet met sanitair

3 comfortabele

van Villeroy & Boch

slaapkamers op de
eerste verdieping

Entree naar de woning
via de veranda

Begane grond

Eerste verdieping

34

35

Type B
Tussenwoningen
Getekend: 2, 15, 22 en 35
Gespiegeld: 3, 14, 23 en 34

Kies jouw
eigen keuken

Afgewerkte
techniekruimte

DE ULTIEME SMAAKMAKER

Met extra slaapof werkkamer

Let op: de indeling op
zolder en de locatie van
de pv-panelen wisselt
per blok bekijk voor de

In de ochtend samen ontbijten, uitgebreid koken en eten met

Dan kun je je helemaal uitleven. De keuken van jouw nieuwe

indeling per bouwnummer

vrienden, koffie drinken op elk moment van de dag of nog

woning is niet standaard inbegrepen. Hierdoor heb jij alle

de verkooptekeningen.

even gezellig een een drankje doen aan de keukentafel of de

ruimte om zelf te kiezen voor de keuken die het beste aansluit

bar. Ongemerkt breng je heel wat uurtjes door in de keuken.

bij jouw wensenlijstje en budget. Welke apparatuur kies je

Heel belangrijk dus dat je je ook daar helemaal thuis voelt.

en hoeveel kastruimte heb je nodig of ga je misschien voor

Heb je al in je hoofd hoe jouw keuken eruit moet zien?

een kookeiland. Het is helemaal aan jou!

Tweede verdieping
36

37

Blok 3, bouwnummer 20 - 21 en 24 - 25

Castanea

type C
38

39

type C

40

41

Castanea

Type C

Type C

Tussenwoningen

Tussenwoningen

Getekend: 4, 6, 11, 13, 20, 24, 26, 31 en 33

Getekend: 4, 6, 11, 13, 20, 24, 26, 31 en 33

Gespiegeld: 5, 10, 12, 16, 21, 25, 30, 32, 36

Gespiegeld: 5, 10, 12, 16, 21, 25, 30, 32, 36

Genieten van de zon
en een lekker drankje
in je eigen beschutte tuin

Royale masterbedroom met

Grote ramen voor

genoeg kastruimte

veel zonlicht in huis

Energiezuinig
wonen

Praktische indeling
met volop inrichtingsmogelijkheden

Een badkamer
compleet met sanitair
van Villeroy & Boch

Begane grond

Eerste verdieping
42

43

Type C
Tussenwoningen
Getekend: 4, 6, 11, 13, 20, 24, 26, 31 en 33
Gespiegeld: 5, 10, 12, 16, 21, 25, 30, 32, 36

De ideale
badkamer

Wel net zo fijn!
Een afgesloten
techniekruimte

Tweede verdieping
met extra slaapof werkkamer

Let op: de indeling op
zolder en de locatie van

De badkamer is dé plek waar je elke dag begint en eindigt.

de pv-panelen wisselt per

En daarom is het belangrijk dat hij helemaal naar je zin is.

blok bekijk voor de indeling

Jouw nieuwe luxe badkamer in PrincenParc wordt dan ook standaard
standaard betegeld opgeleverd met sanitair van Villeroy & Boch.

per bouwnummer de
verkooptekeningen.

Standaard opgeleverd met
douchedrain, thermostaat kraan,
(separaat) toilet, (dubbele) wastafel
●
Sanitair van Villeroy & Boch

Tweede verdieping
44

Kranen van Grohe

45

Blok 3, bouwnummer 27

Alsof je een vip-kaartje hebt gekocht. In deze woningen richting
het park profiteer je van het mooiste uitzicht en de meeste privacy.
Voel je er wel wat voor om met je neus vooraan te zitten?
Laat je verrassen door het fenomenale woongevoel!

type D

Digitalis

type D

48

49

Digitalis

Type D

Type D

Parkwoningen

Parkwoningen

Getekend: 7 en 27

Getekend: 7 en 27

Gespiegeld: 17 en 37

Gespiegeld: 17 en 37

Overal mooi uitzicht;
of je nu in je eigen tuin

De luxe
van een balkon

Heerlijk lichte

of op je veranda zit

verdieping en uitzicht
over het groene dak

Volop genieten

Heerlijk uitzicht over

in je riante

de gemeenschappelijke

woonkeuken

binnentuin

Voorzien van sanitair

Maar liefst 4 (slaap)kamers

Vanaf je balkon

van Villeroy & Boch

waarvan 2 met toegang

prachtig uitzicht

met standaard

tot het balkon

over het park

een dubbele wastafel

Begane grond

Eerste verdieping

50

51

Type D

Type D

Parkwoningen

Parkwoningen

Getekend: 7 en 27

Getekend: 7 en 27

Gespiegeld: 17 en 37

Gespiegeld: 17 en 37

Extra badkamer
op de tweede

OOK NOG EEN EXTRA ZOLDER

verdieping

Wat een luxe! Nog een
Nog 2 ruime

extra verdieping om al je

slaapkamers

spullen op te bergen

Tweede verdieping

Derde verdieping

52

53

Blok 3, bouwnummer 28

Echinacea

type E
54

55

type E

56

57

Echinacea

Type E

Type E

Parkwoningen

Parkwoningen

Getekend: 8 en 28

Getekend: 8 en 28

Gespiegeld: 18 en 38

Gespiegeld: 18 en 38

ELKE DAG EEN VAKANTIEGEVOEL

Zeer ruime
leefkeuken met
schuifpui naar
de veranda

Handig! Een afzonderlijk toilet

Toegang via

De grote glaspartijen

de zijkant

zorgen voor veel licht

van de woning

en een eigentijdse uitstraling

Je woonkamer op de

Wakker worden

eerste verdieping met

met een fantastisch

toegang tot het balkon

groen uitzicht

en uitzicht over het park!

Begane grond

Eerste verdieping

58

59

Type E

Type E

Parkwoningen

Parkwoningen

Getekend: 8 en 28

Getekend: 8 en 28

Gespiegeld: 18 en 38

Gespiegeld: 18 en 38

Alle ruimte om te leven

Deze verdieping bevat

Riante master-

een extra badkamer.

bedroom met

Wat een luxe!

prachtig uitzicht

Eigen in te delen
derde verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

60

61

Eigentijds ingericht
Creëer sfeer

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen.
Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven perspectiefafbeeldingen en plattegronden zijn uitsluitend
bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Ontwikkelingsmaatschappij Kastanjelaan Leusden BV is een samenwerking tussen Heilijgers/Schoonderbeek.

Heilijgers

Snel ERA

Schoonderbeek

Displayweg 2

Hamersveldseweg 49

Computerweg 16

3821 BT Amersfoort

3833 GL Leusden

3821 AB Amersfoort

info@heilijgers.nl

www.sneleramakelaars.nl

info@schoonderbeek-bv.nl

Het grote voordeel van een nieuwbouwwoning is dat alles nog helemaal nieuw
en fris is. Je kunt de woning in gaan richten zoals jij dat wilt. Met een mooie kleur
op de muur, een nieuwe luxe bank en andere stijlvolle meubelen en accessoires.
Een gezellig vloerkleed om het extra behaaglijk te maken misschien? Doe alvast
ideeën op in woonwinkels en magazines en maak een moodboard in de stijl
die bij je past. Dan kun je meteen aan de slag zodra jij de sleutel krijgt.

62

www.heilijgers.nl

www.schoonderbeekbouw.nl

WWW.PRINCENPARC-LEUSDEN.NL

