
2 halfvrijstaande villa’s en 4 appartementen 
Westeinde 132b, voorburg
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Riante woningen en appartementen met zicht op de Vliet vanuit de woon en slaapkamers
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Wonen aan de Vliet

locatie
Enigszins verscholen achter een aantal monumentale woningen aan het 
Westeinde in Voorburg, ligt een prachtige locatie direct aan de Vliet. 

Het karakteristieke en gezellige Huygenskwartier Voorburg met vele 
monumenten, musea, kwaliteitswinkels, diverse terrasjes en restaurants 
bevindt zich op loopafstand van het project. Het, recht tegenover het 
project gelegen, landgoed Dorrepaal doet herinneren aan de rijke historie 
van deze prachtlocatie.

Het eigentijdse ontwerp van het plan slaat een brug naar het heden en 
geeft het gebied zo een schitterende uitstraling en kwaliteit. Er zijn 2 half-
vrijstaande villa’s en 4 appartementen beschikbaar.

voorburg
Voorburg is een eeuwenoude stad, die ligt aan De Vliet en grenst aan Den 
Haag en Rijswijk. Het heeft een bijzonder en karakteristiek dorpscentrum 
met veel monumenten. Voorburg is van alle gemakken voorzien. Er 
is een ruime keuze uit scholen, winkels, café’s en restaurants. Er zijn 
sportclubs, musea en kerken. Op zaterdag is er een gezellige markt bij de 
Herenstraat. 

In het Huygenskwartier worden regelmatig leuke activiteiten 
georganiseerd. Je ervaart de charme van dorps en kleinschalig wonen, 
maar wel met uitstekende voorzieningen direct in de buurt. Door de 
herontwikkeling van de Binkhorst liggen vele hotspots zoals de Caballero-
fabriek, restaurant Mama Kelly en Capriole Cafe op fietsafstand. In de 
komende jaren zullen nog vele volgen.

De directe ligging aan De Vliet nodigt uit voor ontspanning en activiteiten 
op en aan het water. Het rijke groen van de oude buitenplaatsen is heerlijk 
om te wandelen en te fietsen. Door de centrale ligging in de Randstad is 
Voorburg goed bereikbaar, zowel per auto als per openbaar vervoer.

huygenskWartier
Het Huygenskwartier Voorburg strekt zich uit van buitenplaats Middenburg 
aan het Westeinde tot en met Park Vreugd en Rust en van de Vliet tot en 
met de Parkweg. Door zijn uitstraling en de monumentale panden – waarin 
zowel hoogwaardige speciaalzaken, horeca en vers zaken zijn gevestigd – 
biedt het volop mogelijkheden om te genieten, maar ook tot het doen van 
de dagelijkse boodschappen. 

Iedere maand worden diverse activiteiten georganiseerd en het jaarlijkse 
Voorburg Jazz Culinair is in de wijde omtrek bekend. En dat alles op 
slechts enkele minuten lopen gelegen.

Direct aan de Vliet gelegen 
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Fonteynenburghlaan

Wonen aan de vliet 
Het plan bestaat uit 2 half-vrijstaande villa’s en 4 riante appartementen. 
Het ontwerp is modern, strak en op de Vliet georiënteerd. Door het gebruik 
van hoogwaardige materialen krijgt het de allure die bij het gebied hoort. 

Het plan kenmerkt zich mede door de zeer riante buitenruimten aan het 
water. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Ieder appartement of villa 
heeft in ieder geval 2 eigen parkeerplaatsen.

Door de centrale ligging van het project bevinden zich directe 
aansluitingen tot de A4 en A12, een openbaarvervoer knooppunt en een 
NS treinstation zich in de directe omgeving.
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locatie

Herenstraat gelegen in het Huygenskwartier

Markt Direct aan de Vliet gelegen 

Landgoed Dorrepaal
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Situatie

Bovenaanzicht

W
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Vliet
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tWee HalFVrijStaande Villa’S
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tWee HalFVrijStaande Villa’S

eigenschappen

• Ligging direct aan en uitzicht op de Vliet 

• Woonoppervlak 185 – 208m² 

• Moderne architectuur 

• Ruime tuinen en balkons 

• Brede woningen 

• Hoogwaardige afwerking 

• Luxe materiaalkeuze 

• Energiezuinig 

• Vloerverwarming 

• Zonnepanelen 

• Parkeren op eigen terrein
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Woning a - plattegrond met hoofdmaatvoering             1:100

Begane grond
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Woning a - plattegronden met hoofdmaatvoering            1:100

Eerste verdieping

Doorsnede

Tweede verdieping

Dakaanzicht
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Woning a - plattegrond met indelingssuggestie

Begane grond
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Woning a - plattegronden met indelingssuggestie

Eerste verdieping Tweede verdieping
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Woning a - 3d plattegrond met indelingssuggestie

Begane grond
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Woning a - 3d plattegronden met indelingssuggestie

Eerste verdieping Tweede verdieping
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Woning B - plattegrond met hoofdmaatvoering             1:100

Begane grond
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Woning B - plattegronden met hoofdmaatvoering            1:100

Doorsnede

Eerste verdieping Tweede verdieping

Dakaanzicht
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Woning B - plattegrond met indelingssuggestie

Begane grond
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Woning B - plattegronden met indelingssuggestie

Eerste verdieping Tweede verdieping
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Woning B - 3d plattegrond met indelingssuggestie

Begane grond
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Woning B - 3d plattegronden met indelingssuggestie

Eerste verdieping Tweede verdieping
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Noordwestgevel (Achter gevel - met entree)

geVelS HalFVrijStaande Villa’S

Zuidoost (Voorgevel - richting de Vliet)
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geVelS HalFVrijStaande Villa’S

Zuidwestgevel (Linker zijgevel)

Noordoostgevel (Rechter zijgevel)
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Vier appartementen
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Vier appartementen

eigenschappen

• Ligging direct aan en uitzicht op de Vliet 

• Woonoppervlak 132 – 173m² 

• Moderne architectuur 

• Ruime buitenverblijven 

• Solitaire appartementen op de verdiepingen 

• Lift 

• Hoogwaardige afwerking 

• Ruime bergingen direct op straatniveau 
bereikbaar 

• Vloerverwarming 

• Zonnepanelen 

• Energiezuinig 

• Eigen parkeerplaatsen, 2 per appartement
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Begane grond

Woning c - plattegrond met hoofdmaatvoering             1:100
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Begane grond

Woning c - plattegrond met indelingssuggestie
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Woning c - 3d plattegrond met indelingssuggestie

Begane grond



wonen aan de vliet 27

Woning c - 3d plattegrond met alternatieve indelingssuggestie

Alternatieve indeling met een extra slaapkamer met openslaande deuren direct aan de woonkamer (meerprijs)
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Begane grond

Woning d - plattegrond met hoofdmaatvoering             1:100
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Woning d - plattegrond met indelingssuggestie

Begane grond
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Woning d - 3d plattegrond met indelingssuggestie

Begane grond
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Woning d - 3d plattegrond met alternatieve indelingssuggestie

Alternatieve indeling met een extra slaapkamer met openslaande deuren direct aan de woonkamer (meerprijs)
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Eerste verdieping

Woning e - plattegrond met hoofdmaatvoering             1:100
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Woning e - plattegrond met indelingssuggestie

Eerste verdieping
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Woning e - 3d plattegrond met indelingssuggestie

Eerste verdieping
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Woning e - 3d plattegrond met alternatieve indelingssuggestie

Alternatieve indeling met drie slaapkamers (meerprijs)
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Penthouse

Woning F - plattegrond met hoofdmaatvoering             1:100
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Woning F - plattegrond met indelingssuggestie

Penthouse
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Woning F - 3d plattegrond met indelingssuggestie

Penthouse
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Woning F - 3d plattegrond met alternatieve indelingssuggestie

Alternatieve indeling met apparte badkamer en keuken gericht op de Vliet (meerprijs)
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geVelS appartementengeBouW

Noordwestgevel (Achter gevel - met entree)

Zuidoost (Voorgevel - richting de Vliet)
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geVelS appartementengeBouW

Zuidwestgevel (Linker zijgevel)

Noordoostgevel (Rechter zijgevel)
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Wonen aan de Vliet is een ontwikkeling van :
  
    Suo Marte Projectontwikkeling II
    Juffrouw Idastraat 11
    2513 BE Den Haag
    070 3316849
    info@suomarte.nl

Architect:

    Architectenbureau Tim Schuijt
    info@timschuijt.com
    06 17 484 298
    

Verkoop en informatie:

    Meijs & Alink 
    NVM - Makelaardij en consultancy
    Parkweg 49
    2271 AE Voorburg
    070 3877905
    info@meijsenalink.nl

    Contactpersoon:
    Benedikte Zijlstra   
  

Beknopte tecHniScHe omScHrijVing

Vloeren 

Gevel

Woningscheidende wanden 

Binnenwanden

Wandafwerking 

Wanden toilet 

Wanden badkamer 

Plafonds 

Kozijnen 

Binnenkozijnen 

Sanitair 

Verwarming

Ventilatie

Elektrische installatie

Afwerking woningen:

Beton

Houten - Western Red Cedar - geveldelen horizontaal geplaatst 

Kalkzandsteen 

Kalkzandsteen

Behangklaar zonder plint

Tegelwerk tot plafond

Tegelwerk tot plafond

Spuitwerk 

Brons geanodiseerd aluminium, verdiepingshoog met HR++ triple beglazing 

Houten kozijnen, verdiepingshoog met stompe deur. 

Nader te bepalen 
 
Centrale verwarmingsinstallatie met vloerverwarming als hoofdverwarming 

De woning wordt voorzien van een vraag gestuurd gebalanceerd ventilatiesysteem met 
mechanische luchttoe- en afvoer 

De wandcontactdozen en loze leidingen in de woonkamer worden aangebracht op een 
hoogte van ca. 300 mm boven de afwerkvloer. 

Disclaimer
De in deze documentatie opgenomen artist impressions, interieurbeelden, situatie en tekeningen 
zijn bedoeld om een indruk van Wonen aan de Vliet  te geven. Materiaalkeuze en afwerking kan 
o.a. op aanwijzing van Welstand wijzigen. Aan de getoonde informatie kan geen rechten worden 
ontleend. 07-2017



Een project van


