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NOORDWIJKERHOUT
Prijs vanaf: € 440.000,- Vrij op naam
Landgoed in den Houte, De Lanen Deelplan 4
Geniet van stijlvol en exclusief wonen in De Lanen Deelplan 4.
Dit deelplan bestaat uit 32 koopwoningen.

Algemeen
Ruim opgezet en dichtbij het monumentale Sint Bavogebouw. De herkenbare architectuur is
een knipoog naar de vroegere paviljoens en sluit mooi aan bij de rest van het landgoed. Hier
woon je dichtbij de Franse tuin en het Sint Bavopark, maar ook op loopafstand van het
centrum van Noordwijkerhout. Het koopaanbod van De Lanen Deelplan 4 bestaat uit 10
statige herenhuizen met uitzicht op het Sint Bavogebouw, 12 ruime eengezinswoningen en
10 stoere pakhuiswoningen, verdeeld over kleinschalige woonblokken. Alle woningen zijn
met de voorzijde naar buiten gericht en met de achterzijde gelegen aan een rustige
binnenplaats met ruim opgezette parkeergelegenheid. Een deel van de woningen ligt aan een
groenstrook, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. De woningtypes variëren in grootte,
architectuur en ligging. Een fraaie hoekwoning, een tuin op het zuiden, een veranda of
uitzicht op het groen, wat kies jij?

Pakhuiswoningen (type C)
Aan ruimte geen gebrek in de pakhuiswoning, want hier heb je de beschikking over drie
volledige woonlagen. Door het platte dak is de woning praktisch en efficiënt in te delen.
Standaard zijn er drie slaapkamers, met uitbreidingsmogelijkheid voor een vierde
slaapkamer.
De pakhuiswoningen zijn een ideale gezinswoning. Elke woning wordt standaard opgeleverd
met 3 ruime slaapkamers. Door het platte dak heb je ook op de bovenste woonlaag lekker
veel ruimte. De 10 woningen van type C geniet je van rust en ruimte. De woningen aan de
oostkant kijken uit over een brede, speels ingerichte groenstrook. De woningen aan de
westkant liggen aan een rustige straat met groenstrook in het midden. De woonblokken
grenzen met de achterzijde aan een binnenpleintje met parkeerruimte. Welke woning je ook
kiest, altijd uitzicht op groen!
Standaard heb je 3 slaapkamers en een badkamer in deze tussenwoning,
die qua architectuur aansluit bij de vroegere pakhuizen in de Bollenstreek. Aan ruimte geen
gebrek, want dit woningtype heeft een volwaardige 2e verdieping. Op de bovenste woonlaag
heb je een Frans balkon. Deze woningen zijn duurzaam gebouwd en worden aangesloten op
het collectief WKO-systeem.
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Rijwoningen (type D)
Type D is een fraai afgewerkte gezinswoning met veel hoge raampartijen en een ruime
achtertuin met berging. Binnen vind je lekker veel leefruimte en 4 slaapkamers. Mooie
details zoals een dakopbouw of een Frans balkon op de slaapkamer maken het helemaal af.
Een aantrekkelijke woning, met veel hoge raampartijen. De woningen zijn zowel van buiten
als van binnen hoogwaardig afgewerkt. Alle woningen hebben 4 slaapkamers en sommige
woningen springen er extra uit met
een dakopbouw of plat dak. De 12 woningen van type D zijn verdeeld over twee
woonblokken en liggen slechts
een paar stappen van het Sint Bavopark of de Franse tuin verwijderd. De woningen
kenmerken zich door de hoge ramen die zorgen voor veel lichtinval. Er zijn drie varianten
van type D; een tussenwoning met en zonder dakopbouw, en een hoekwoning met
een plat dak. Kies jij voor een tuin op het oosten of westen?
Woningtype D2 is een tussenwoning met een dakopbouw, die extra licht en ruimte geeft op
de 2e verdieping. Aan de achterzijde bevindt zich een schuin dak met dakraam, die je
optioneel kunt aanpassen naar een dakkapel. Ook deze woning heeft in de basis vier
slaapkamers. Het is mogelijk op de zolder een vijfde slaapkamer te realiseren. Deze
woningen zijn duurzaam gebouwd en worden aangesloten op het collectief WKO-systeem.
Woningtype D1 betreft een tussen- en hoekwoning met een beukmaat van 5,4 meter en een
fraaie langskap. De woning heeft vier slaapkamers en wordt compleet met badkamer en
keuken opgeleverd. Het franse balkon op de slaapkamer geeft de woning extra allure. Door
de grote ramen heb je ook op de slaapkamer heerlijk veel licht. Deze woningen zijn
duurzaam gebouwd en worden aangesloten op het collectief WKO-systeem.
Woningtype D3 is een hoekwoning. Deze springt eruit door het platte dak, waarmee het
einde van het blok wordt gemarkeerd. De indeling van de begane grond en 1e verdieping
zijn nagenoeg gelijk aan die van type D1 en D2, maar door het platte dak heb je een
volledige 2e verdieping en veel ruimte om extra kamers te realiseren. Deze woningen zijn
duurzaam gebouwd en worden aangesloten op het collectief WKO-systeem.

Herenhuizen (type F)
De 10 herenhuizen zijn verdeeld over twee blokken van vijf woningen, met uitzicht op het
monumentale Sint Bavogebouw en de Franse tuin. De tussenwoningen hebben een sfeervolle
veranda aan de voorzijde. Het hoge plafond geeft een unieke ruimtebeleving. Alle
herenhuizen hebben een zonnige achtertuin op het zuiden.
In één van de tien herenhuizen woon je eersterangs, met uitzicht op het monumentale Sint
Bavogebouw.
De tussenwoningen beschikken over een stijlvolle veranda aan de voorzijde. In de achtertuin
op het zuiden kun je
de hele dag van de zon genieten.
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De tien herenhuizen van Type F liggen aan de noordkant van het plan en kijken
direct uit op het Sint Bavogebouw. De architectuur is geïnspireerd door de paviljoens van
Sint Bavo, die hier vroeger stonden. Kenmerkend zijn de sierlijke dakranden, plafonds van
wel 3 meter hoog en de klassieke veranda’s van de tussenwoningen. De herenhuizen zijn
allemaal heerlijk ruim, compleet met badkamer en keuken, en een achtertuin op het zuiden.
Vanuit de voorzijde kijk je uit over een wandelpad, een brede grasstrook en daarachter het
monumentale Sint Bavogebouw. Je kunt zelfs een glimp opvangen van de Franse tuin of het
Sint Bavopark. De auto kun je kwijt achter de woning.
Ook van woningtype F zijn er verschillende variaties. Woningtype F1 is de tussenwoning
met langskap en veranda aan de voorzijde. De woning heeft een beukmaat van 5,7 meter. Er
zijn standaard vier slaapkamers. Vanaf je veranda heb je een prachtig zicht op het
monumentale Sint Bavo gebouw. Deze woningen zijn duurzaam gebouwd en worden
aangesloten op het collectief WKO-systeem.
Woningtype F4 bevindt zich op de hoek van het blok. Door de extra brede beukmaat van 5,7
meter heb je op elke verdieping lekker veel ruimte. De dwarskap geeft je extra vierkante
meters en veel daglicht op de 2e verdieping. Sfeervolle details zoals een klassieke windveer
en fraaie metselaccenten maken het plaatje compleet. Deze woningen zijn duurzaam
gebouwd en worden aangesloten op het collectief WKO-systeem.
Woningtype F5 is een hoekwoning met zij-entree. Hierdoor ontstaat een heerlijke grote
woonkeuken aan de voorzijde. De hoge ramen zorgen voor een prachtige lichtinval
en uitzicht op het Sint Bavogebouw. De tuingerichte woonkamer is standaard voorzien van
een erker. Op de 2e verdieping zorgt een dwarskap in combinatie met een dakopbouw voor
lekker veel licht en ruimte. Deze woningen zijn duurzaam gebouwd en worden aangesloten
op het collectief WKO-systeem.
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Prijs vanaf
Prijs tot
Start bouw
Oplevering datum

€ 440.000,- Vrij op naam
€ 699.000,- Vrij op naam

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen
daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
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...voor onbezorgd
woonplezier.

Een droomhuis zonder financiële zorgen begint bij het
WoningHypotheekCentrum. Gedegen en onafhankelijk
hypotheekadvies. Deskundig en discreet met de keuze uit
verschillende betrouwbare hypotheekproducten. Scherpe
rentes, goede condities en een klantgerichte aanpak.
WoningHypotheekCentrum, het financiële startpunt!

Tel. 0252 - 374189
www.woninghypotheekcentrum.nl

