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Cronenburgh
Sfeer, ruimte en vooral veel water.... Dat is Loenen aan 

de Vecht in vogelvlucht. Een idyllisch dorp, geliefd bij 

watersporters en rustzoekers en gelegen in de 

 achtertuin van Utrecht maar ook vlakbij Amsterdam. 

Vanaf de snelweg A2 zie je na een paar autominuten de scheve 

toren van het dorpskerkje al liggen. Verder alleen groen: bossen, 

weilanden en molens in een steeds wisselend Hollands rivierland-

schap. Langs de Vecht wemelt het van de vogels. Hier en daar staat 

een visser aan de kant en vaart een bootje voorbij. 

Loenen aan de Vecht is mooi. De gezellige dorpskern ademt sfeer 

en historie. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Het kan niet op: karakte-

ristieke geveltjes, een ophaalbrug, een oude molen en landhuizen 

met grote tuinen die grenzen aan de Loenderveense en Loosdrecht-

se plassen. In deze prachtige omgeving wonen mensen. In de mooie 

oude pandjes in de Dorpsstraat bijvoorbeeld en langs de rand, aan 

het water, in eengezins woningen en luxe villa’s. Maar binnenkort 

ook in de nieuwe huizen van het plan Cronenburgh. 

Loenen aan de Vecht  
is mooi

De gezellige dorpskern  

ademt sfeer en historie
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De wethouder

Vanaf het moment dat de gemeente Loenen in het streekplan van 

de provincie Utrecht de mogelijkheid kreeg om de kern Loenen aan 

de Vecht uit te breiden met woningbouw stond vast dat het een 

bijzonder plan moest worden en zeker geen doorsnee (Vinex) wijk. 

We offeren per slot van rekening niet zomaar een groot deel van 

onze schaarse, groene open ruimte op. Daar moet wel een heel 

goede reden en doel voor zijn.

De mogelijkheid om te wonen in een dorp in de directe omgeving 

van grote steden als Amsterdam en Utrecht is schaars en is straks 

als we niet oppassen alleen nog maar weggelegd voor mensen met 

een ruime beurs. Die tendens wilden we met dit nieuwe plan 

ombuigen. Maar dan wel onder strikte voorwaarden. Passend bij het 

oude dorp en met evenveel zorg en aandacht voor detail ontworpen.

Nu fase 1 en 2 hun uiteindelijke vorm hebben gekregen, zie ik  

met spanning uit naar de realisatie van de laatste fase, want dat 

onderdeel brengt de zo gewenste variatie in woningtypen en 

bevolkingsopbouw in het totale plan. Als wethouder ruimtelijke 

ontwikkeling van de gemeente Loenen ben ik ingenomen met dit 

plan en hoop ik van harte dat alle nieuwe inwoners zich hier thuis 

zullen voelen en met enthousiasme zullen deelnemen aan al wat 

Loenen te bieden heeft!

Margot Rehbock, 

Wethouder van de gemeente Loenen aan de Vecht
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De Stedebouwkundige

Edzo Bindels: ‘Lopend door Loenen aan de Vecht vallen de 

 monumentale pandjes, de hekjes, de tuintjes, de hagen en de hofjes 

je op. Met deze elementen hebben we de ‘gereedschapskist’ gevuld 

voor de inrichting van deze prachtige locatie. Zo vaak krijg je niet  

de kans om een kleine dorpsuitbreiding te maken. We hebben per 

kavel gekeken wat daar voor een woonhuis op gerealiseerd kon 

worden. Geen twee kavels zijn gelijk en daardoor zijn alle woningen 

verschillend. 

Denkend vanuit de openbare ruimte hebben we eerst de straten, 

lanen en pleinen ontworpen. Daarbij hebben we onder meer 

gekeken naar de verbindingen met het bestaande dorp en de Vecht 

én naar de doorzichten naar het aangrenzende weidelandschap. Van 

daaruit is het verkavelingsplan ontworpen en zijn tenslotte de 

woningen per kavel gesitueerd. Dat is een hele bijzondere benadering.

Iedereen is verliefd op het oude dorp Loenen aan de Vecht; met 

Cronenburgh willen we daar een eigentijds vervolg op maken.  

Niet door het oude Loenen te kopieren met een historiserend plan; 

dat zou zowel afbreuk doen aan het bestaande dorp als aan de 

uitbreiding. De nieuwe woningen zijn modern, maar krijgen door 

hun aandacht voor het detail en de gekozen materialen een 

verwantschap met het bestaande dorp. Daarnaast zorgt de open-

bare ruimte, heel precies ontworpen en ingericht met bijvoorbeeld 

hagen, tuinmuren en klinkers, voor een verbinding met het “oude” 

Loenen aan de Vecht.’

Het Rotterdamse bureau West8 werd in 1987 opgericht en kent een 

vierhoofdige directie. Edzo Bindels maakt hier deel van uit. De 

projecten van het bureau hebben betrekking op een veelheid aan 

onderwerpen en schaalniveaus uiteenlopend van parken en tuinen 

tot en met steden bouwkundige plannen. www.west8.nl 

Curriculum Vitae
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De nieuwe wijk  
Cronenburgh
 
Vlakbij de oude dorpskern van Loenen aan de Vecht wordt 

druk gebouwd aan de nieuwe wijk Cronenburgh. En dat is niet 

zomaar een nieuwbouwwijk.

Het is een uniek project op een prachtige locatie, uitgevoerd met drie 

architecten. Die zijn erin geslaagd om op artistieke wijze de afwisse-

ling van het oude dorp te laten reflecteren in de luxe nieuwbouw. 

Alle huizen zijn uniek en door de diversiteit in architectuur krijgt de 

wijk een geheel eigen sfeer, die prima aansluit op de gezelligheid in 

het artistieke Loenen aan de Vecht. 

Deelplan 3
Kennemerland Beheer ontwikkelde het derde deelplan in Cronen-

burgh. Kennemerland Beheer heeft haar sporen verdiend in de 

ontwikkeling van aantrekkelijke nieuwe woongebieden met creatieve 

oplossingen en een snelle, milieuvriendelijke realisatie van de bouw.

De ligging
Loenen aan de Vecht ligt ideaal. Precies tussen Amsterdam en 

Utrecht, vlakbij Hilversum en in een prachtig stukje Nederland.

Het gebied is uitstekend ontsloten. De A2 ligt op een paar 

 autominuten afstand. En vanaf NS station Breukelen kunt u per 

trein razendsnel doorreizen naar Amsterdam, Schiphol en Utrecht. 

Ook zijn er goede busverbindingen met Loenen.

Wat een mogelijkheden!
Wie in Loenen woont, leeft midden in de natuur. Recreatiemogelijkheden 

te over. Het gebied bestaat voor eenderde deel uit water en is ideaal voor 

watersporters. En wie de fiets pakt, of van wandelen houdt, vindt prach-

tige dorpjes, bossen en diverse bezienswaardigheden in de directe 

omgeving. Houdt u van golfen?  De 9-holes golfbaan vlakbij Cronenburgh 

zal naar verwachting over enkele jaren uitgebreid worden naar 18 holes. 

Ook biedt de gemeente Loenen alles wat een modern mens nodig heeft: 

scholen, winkels en goede medische voorzieningen op loopafstand.

Meer weten over wonen in Cronenburgh?
Interesse? Op www.thuisinloenen.nu vindt u actuele informatie 

over plan Cronenburgh.



Omslag achterzijde
 Idem als brochure. 
 Correctie  Verkoopkantoor: Rijksstraatweg 108, 
3632 ZR  Loenen a/d Vecht
 Toe Architecten:
  Humblé Architecten BV, Maastricht
  www.humblearchitecten.nl 

  Nowotny Architecten, Delft
  www.nowotny.nl

  Inbo, Woudenberg
  www.inbo.nl
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Zenegroenkade 4
2015 KV  Haarlem
Tel.: 023-5374053
Fax: 023-5372480
E-mail: info@kbwonen.nl
Internet: www.kbwonen.nl
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Bastertlaan 64

Karakteristiek in zijn uitstraling 

is deze vrijstaande villa; mede door de stoere 

dakkapellen op de tweede verdieping. In de 

schuin geplaatste voorgevel ligt op de hoek 

het entreeportiek. Met een breedte van  

7.25 meter en een diepte van circa twaalf 

meter is dit een bijzonder ruim woonhuis, 

waarvan u de inrichting helemaal naar eigen 

hand kunt zetten. Dat blijkt al bij binnen-

komst wanneer u via de entreehal een 

eetkamer aan de straatzijde betreedt. In het 

aangrenzende keukengedeelte is ruim plaats 

voor een kookeiland. Aan de tuinzijde is het 

woongedeelte uitgebreid met een erker met 

glaspartijen en openslaande deuren. Doordat 

de tuin een tuinmuur krijgt, is hier sprake van 

veel privacy. Op de eerste etage zijn drie 

slaapkamers, de badkamer en een separaat 

toilet gesitueerd. Op de tweede verdieping 

treft u twee slaapkamers en een technische 

ruimte. Parkeren vindt plaats in de achter de 

woning gelegen garage.

Bouwnr. A 1

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Bastertlaan 66

De bijzondere vorm van de hoekkavel 

komt terug in het enigszins schuin weglopen 

van de plattegrond; het huis wordt breder 

naar achteren toe. De lengte van de woning 

wordt geaccentueerd door smalle, hoge ramen 

met fraaie sierluiken die veel licht brengen op 

de begane grond. Naar keuze wordt het 

metselwerk van de gevels uitgevoerd in 

zandgeel of roodoranje. De ingang van de 

woning is aan de zijkant te vinden, waarbij 

opvalt dat deze achter een gemetselde 

tuinmuur ligt. Aan de westgevel grenst de 

woning aan een water- en groenpartij en heeft 

daardoor een prachtig uitzicht. Het eetgedeelte 

van 30 m2 met woonkeuken is aan de 

voorzijde gesitueerd. In het brede deel aan de 

tuinzijde is het woongedeelte geplaatst, 

voorzien van openslaande deuren naar de 

tuin. Op de eerste verdieping zijn drie 

slaapkamers (de grootste compleet met de 

mogelijkheid van een luxe ‘walk in closet’), 

een badkamer en een apart toilet gelegen. 

Nog twee ruime slaapkamers met dakramen 

en een technische ruimte treft u op de tweede 

verdieping. Een vliering, gelegen onder de 

fraaie schuine kap van de woning, zorgt voor 

extra, nuttige bergruimte. Aan het eind van de 

achttien meter lange oprit ligt de garage met 

een aparte toegangsdeur naar de tuin.

Bouwnr. A 2

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Ligtelijnweg 1

Op een van de grootste kavels 

van het plan Cronenburgh is deze villa 

gesitueerd met de tuin rondom en aan de 

achterzijde een heerlijk uitzicht op een 

groenstrook en het weidelandschap rondom 

Loenen aan de Vecht. Een bijzonder fraai 

accent aan deze villa wordt gevormd door de 

raampartijen met sierluiken. Langs de woning 

vindt u het toegangspad voor de garage, die 

achter in de vijftien meter brede en twintig 

meter diepe tuin is gelegen. De entree van de 

woning bevindt zich in de zijgevel waar de 

entreehal toegang geeft tot de ruime 

woonkeuken met een vier meter brede serre 

die uitzicht biedt op straat. Tussen het woon- 

en keukengedeelte bevindt zich een uitbouw 

met eetkamer. De woonkamer van 55 m2 heeft 

dubbele openslaande, tuingerichte deuren. De 

trap leidt naar de eerste verdieping met drie 

slaapkamers, de badkamer en een separaat 

toilet. De hoofdslaapkamer van maar liefst  

30 m2 heeft een eigen toegang tot de badkamer. 

De slaapkamers aan de voorzijde hebben elk 

een Frans balkon met openslaande deuren.  

De tweede verdieping herbergt nog eens twee 

ruime slaapkamers en een technische ruimte.

Bouwnr. A 3

Begane grond optioneel Eerste verdieping 2e verdieping optioneel
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Ligtelijnweg 3

Met een mooie diepe tuin op het westen 

staat deze halfvrijstaande villa op een lang-  

gerekte kavel dat aan de achterzijde grenst 

aan water. Halverwege de achtertuin bevindt 

zich de garage waarvan het ontwerp is 

afgestemd op het woonhuis. U betreedt de 

woning aan de zijkant van het huis waar de 

entreehal toegang geeft tot de woonkeuken 

aan de straatzijde en het woongedeelte aan de 

tuinzijde. De fraaie raampartij en openslaande 

deuren in de achtergevel zorgen hier voor veel 

lichtinval. De eerste verdieping biedt ruimte 

aan twee slaapkamers aan de tuinzijde en aan 

de straatzijde ligt een badkamer en de 

hoofdslaapkamer met inloopkast en Frans 

balkon met openslaande deuren. De tweede 

verdieping voegt daar nog eens twee ruime 

slaapkamers en een technische ruimte aan toe.

Bouwnr. A 4
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Ligtelijnweg 5

De gevels uitgevoerd in wit stucwerk,

in combinatie met een zwartbruine stenen 

plint, geven deze halfvrijstaande villa een 

unieke uitstraling. Parkeren vindt plaats in de 

eigen garage, die achter in de 10 meter brede 

en 28 meter diepe tuin aan het water is 

gelegen. De entree aan de straatkant heeft 

door middel van traptreden een overdektpor-

tiek. U en uw bezoek staan hier altijd droog. 

De ruime entreehal geeft toegang tot de 

keuken aan de straatzijde en het woongedeel-

te aan de tuinzijde. De hoge raampartijen in 

de zijgevel en de openslaande deuren in de 

achtergevel zorgen voor veel lichtinval in de 

woonkamer van 43 m2. De trap brengt u naar 

de L-vormige overloop van de eerste verdieping. 

Van hieruit zijn drie slaapkamers, de badkamer 

en een apart toilet toegankelijk. De hoofd-

slaapkamer heeft een eigen toegang tot de 

badkamer. De trap leidt vervolgens verder 

naar de tweede verdieping met de technische 

ruimte en twee slaapkamers. Een daklicht en 

twee dakkapellen geven hier extra licht. 

Bouwnr. A 5

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Ligtelijnweg 7

Deze villa is een ‘long house’,  

ontworpen door het Maastrichtse bureau 

Humblé Architecten. Aan u de keuze de 

woning in een lichtgrijze of warmrode 

gevelsteen te realiseren. De vrijstaande villa heeft 

een karakteristieke, puntige Hollandse gevel 

meegekregen. Met een lengte van twintig 

meter en een breedte van zes meter ontstaat 

in dit bijzondere woonhuis een zeer ruime 

plattegrond, waarbij het wonen plaatsvindt 

aan de tuinzijde, met veel privacy. Aan de 

tuinzijden van de woning (achtergevel en de 

zijgevel aan de zuidzijde) zijn op de begane 

grond openslaande deuren aangebracht  

die voor veel lichtinval zorgen. De ingang aan 

de zijkant van het huis biedt toegang tot een 

royale, hoge entreehal met garderobe. De 

woonkeuken annex eetkamer van 42 m2 is aan 

de straatzijde ondergebracht. Grenzend aan de 

47 m2 grote woonkamer biedt een beschutte 

overkapping plaats voor een heerlijk terras met 

uitzicht op de waterpartij en groenstrook. Via 

een tussengelegen bordes voert de trap naar 

de eerste verdieping waar vier slaapkamers en 

twee badkamers zijn voorzien, verbonden 

door een loopbrug over de vide. Aan de 

overloop grenzen tevens drie kastruimten en 

een wasruimte. Een zolder, gelegen onder de 

fraaie schuine kap van de woning, zorgt voor 

extra bergruimte. Halverwege de twintig 

meter diepe achtertuin is de garage gelegen. 

Bouwnr. A 6
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Ligtelijnweg 13

Grenzend aan het water  

biedt deze villa een heerlijk uitzicht op een 

groenstrook en het weidelandschap rondom 

Loenen aan de Vecht. De bijzondere vorm van 

de kavel komt terug in het enigszins schuin 

weglopen van de plattegrond; het huis wordt 

smaller naar achteren toe. Het parkeren vindt 

plaats in de naast de woning gelegen garage. 

Wat de woning een wel heel aparte uitstraling 

geeft, is de vorm van het dak en het contrast 

tussen de wit gestucte zijgevel aan de 

tuinzijde en het roodoranje metselwerk van  

de overige gevels. In de woonkamer valt de 

glaspartij met twee openslaande deuren op, 

die toegang bieden tot een riant houten 

vlonderterras. Voorts is er ruimte voor een 

praktische bijkeuken, een keuken en het 

eetgedeelte aan de straatzijde. Wie boven 

komt op de eerste verdieping krijgt toegang 

tot twee badkamers, waarvan er één toeganke-

lijk is vanuit de hoofdslaapkamer die tevens 

een inloopkast heeft. De drie overige 

slaapkamers maken deze verdieping zeer 

compleet. De trap leidt vervolgens verder naar 

de tweede verdieping met een technische 

ruimte en twee slaapkamers. Een daklicht en 

twee dakkapellen geven hier extra licht. 

Bouwnr. A 7

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Ligtelijnweg 11

Een lichte en naar het zuiden open villa

die u naar keuze in hetzij een donkergrijze, 

dan wel in een roodpaarse gevelsteen kunt 

laten realiseren. Na binnenkomst betreedt  

u de entreehal die aansluit op het eet- en 

keukengedeelte van de woning. Hoge ramen 

in de zijgevel aan de zuidzijde zorgen hier 

voor extra lichtinval. Aan de tuinzijde is het 

woongedeelte van 46 m2 geplaatst, voorzien 

van een aanbouw met een schuin aflopend 

dak . Openslaande deuren halen de tuin de 

woning binnen en omgekeerd. Op de 

verdiepingen is volop ruimte voor slapen en 

andere bezigheden, met drie slaapkamers, een 

toilet en een badkamer op de eerste verdieping 

en twee slaapkamers en een technische 

ruimte op de tweede verdieping. Onder de 

geknikte kap bevindt zich bovendien nog een 

vliering. Naast de woning is tevens de garage 

te vinden, die de nodige bergruimte heeft 

voor o.a. fietsen en tuingereedschap.

Bouwnr. A 8
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Ligtelijnweg 9

Op een vierkante kavel  

is deze witte vrijstaande villa gelegen, met 

zowel aan de achterzijde als langs de zijgevel 

een tuingedeelte. De vierkante vorm van  

het kavel komt terug in de opzet van het 

woonhuis dat tien bij twaalf meter meet.  

De ruime eetkeuken met plek voor een 

kookeiland is aan de straatkant ondergebracht. 

Daar treft u ook de inpandige garage aan.  

Aan de achterzijde, met volop uitzicht op de 

tuin via een uitbouw met openslaande deuren, 

vindt u de woonkamer van 44 m2. Op de 

eerste verdieping zijn vier ruime slaapkamers 

gelegen, alsmede een separaat toilet en de 

badkamer met uitzicht op de tuin. De tweede 

verdieping biedt een technische ruimte en 

nog twee slaapkamers, waarvan een met een 

inpandig, overdekt terras.

Bouwnr. A 9

Begane grond Eerste verdieping Tweede optioneel
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Ligtelijnweg 15

Dit hoekkavel met aan twee zijden water

biedt een heerlijk uitzicht op de groenstrook 

en het weidelandschap rondom Loenen aan 

de Vecht. Doordat de tuin aan de westzijde 

aan het water grenst, is hier sprake van veel 

privacy. Aan de straatzijde is de garage 

gesitueerd, die tevens vanuit de tuin toegan-

kelijk is. Naar keuze wordt het metselwerk van 

de gevels uitgevoerd in donkerbruin of 

zwartbruin. De entree heeft een overdekt 

portiek waar u en uw bezoek altijd droog 

staan. Vanuit de entreehal betreedt u de 

woonkeuken die overgaat in een maar liefst 

58 m2 groot woongedeelte. De openslaande 

deuren bieden een royaal uitzicht op de 

zonnige tuin die op het zuiden ligt. Op de 

eerste etage zijn drie slaapkamers, de 

badkamer en een separaat toilet gesitueerd. 

Op de tweede verdieping treft u twee 

slaapkamers en een technische ruimte.

Bouwnr. B 10
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Ligtelijnweg 17

In de voorgevel van deze vrijstaande villa 

ligt op de hoek het overdekte entreeportiek. 

De ruime eetkeuken met plek voor een 

kookeiland is aan de voorzijde ondergebracht. 

Hier zorgt een hoge raampartij voor veel extra 

licht. Via openslaande deuren bereikt u het 

woongedeelte dat volop uitzicht biedt op de 

achtertuin en de aangrenzende waterpartij.  

De trap brengt u naar de U-vormige overloop 

van de eerste verdieping. Van hieruit zijn drie 

slaapkamers (de hoofdslaapkamer met ruime 

inloopkast), de badkamer en een apart toilet 

toegankelijk. De trap leidt vervolgens verder 

naar de tweede verdieping met een technische 

ruimte en twee slaapkamers, elk met twee 

dakkapellen en dakramen die hier veel lichtinval 

bieden. Het parkeren vindt plaats in de aan  

de zijgevel aangebouwde garage die tevens 

toegang biedt tot het trappenhuis van de 

woning.

Bouwnr. B 11

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Ligtelijnweg 19

Uitzicht op een tien meter brede waterpartij

bieden u de drie meter hoge ramen in de 

buitengewoon riante woonkamer van 47 m2. 

De entree van de villa heeft een overdekt 

portiek waar u en uw bezoek altijd droog 

staan. Vanuit de entreehal betreedt u het 

woon-/eetgedeelte dat via openslaande 

deuren leidt naar de woonkeuken. Bijzonder 

zijn ook hier de hoge ramen en de openslaan-

de deuren naar de tuin. Op de eerste etage 

zijn drie slaapkamers, de badkamer en een 

separaat toilet gesitueerd. De tweede 

verdieping voegt daar nog eens twee ruime 

slaapkamers en een technische ruimte aan 

toe. Naar keuze wordt het metselwerk van de 

gevels uitgevoerd in zandgeel of roodoranje. 

Aan de straatzijde is de garage gesitueerd, die 

tevens vanuit de tuin toegankelijk is.

Bouwnr. B 12
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping 

Ligtelijnweg 23

De royale maten van deze witte villa  

maken een ruime en lichte plattegrond 

mogelijk. Aan de noordkant van Cronenburgh 

grenst de rechter zijgevel van deze woning aan 

een waterpartij. Aan de tuinzijden van de 

woning (achtergevel en de zijgevel aan de 

westzijde) zijn op de begane grond openslaande 

deuren aangebracht, die bovendien zorgen 

voor veel licht. De entreehal biedt toegang tot 

de eetkeuken, die in de voor- en zijgevel is 

voorzien van smalle, hoge ramen. Openslaande 

deuren leiden naar het maar liefst 49 m2  

grote woongedeelte. De trap brengt u naar de 

U-vormige overloop van de eerste verdieping. 

Van hieruit zijn drie slaapkamers, de badkamer 

en een apart toilet toegankelijk. De trap leidt 

vervolgens verder naar de tweede verdieping 

met een technische ruimte en twee slaapkamers 

met respectievelijk een en twee dakkapellen 

en een dakraam voor  veel lichtinval. In de 

hoek van de ruime tuin bevindt zich de garage.

Bouwnr. B 13
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Ligtelijnweg 21

De middelste van drie witte villa’s  

vormt een ware blikvanger vanwege de groene 

sierluiken die de raampartijen een extra 

stijlkenmerk meegeven. Voeg hierbij de over 

drie woonlagen deels uitgebouwde zijgevel  

en hier wonen wordt elke dag genieten.  

De entree van de woning bevindt zich in de 

zijgevel waar de entreehal toegang geeft tot 

de ruimewoon- keuken aan de straatzijde. 

Tussen het woon- en keukengedeelte bevindt 

zich een uitbouw met eetkamer. De woon-

kamer van 55 m2 heeft dubbele openslaande, 

tuingerichte deuren. De trap leidt naar de 

eerste verdieping met drie slaapkamers,  

de badkamer en een separaat toilet.  

De slaapkamers aan de voorzijde hebben elk 

een Frans balkon met openslaande deuren.  

De tweede verdieping herbergt nog eens twee 

ruime slaapkamers en een technische ruimte. 

Het ontwerp van de garage is afgestemd op 

het woonhuis.  

Bouwnr. B 14

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

21



Ligtelijnweg 22

Aan de straatzijde wordt de tuin op het 

zuiden

begrensd door een gemetselde tuinmuur met 

een toegangspoort voor de ingang van de tuin 

en de garage. Achter in de tuin van deze 

halfvrijstaande woning bevindt zich de grote 

garage met een extra verdieping die bijvoor-

beeld als atelier kan worden gebruikt. Ook 

kunt u hier prachtig een werkruimte creëren 

voor kantoor aan huis; nabij uw woning, maar 

toch enigszins apart. Op de begane grond 

komt u royaal binnen in de entreehal van 

waaruit u de woonkamer betreedt. Hier vallen 

de twee dubbele openslaande deuren op, die 

toegang bieden tot de tuin en veel licht in de 

woonkamer brengen. De woonkeuken annex 

eetkamer is aan de straatzijde ondergebracht. 

De eerste verdieping biedt ruimte aan drie 

slaapkamers, de badkamer en een separaat 

toilet. De tweede verdieping voegt daar nog 

eens twee slaapkamers en een technische 

ruimte aan toe.

Bouwnr. D 24

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Kappeyne van de Coppellolaan 19

De extra brede garage met twee kanteldeuren

biedt plaats aan twee auto’s en is bovendien 

met een aparte deur toegankelijk vanuit de 

tuin. Opvallend in dit brede, geschakelde 

herenhuis is de ‘kern’ in het midden van de 

begane grond waarin heel efficiënt de hal, het 

toilet en de trap zijn geplaatst. Na binnen-

komst heeft u de keuze: rechtsaf slaan naar 

het keukengedeelte aan de straatzijde of u 

loopt linksaf naar het woongedeelte dat aan 

de tuinzijde is voorzien van openslaande 

deuren en hoge ramen die zorgen voor veel 

lichtinval. Op de eerste verdieping vindt u de 

badkamer, twee slaapkamers aan de tuinzijde 

en aan de straatzijde ligt de hoofdslaapkamer 

met Frans balkon met openslaande deuren. 

De trap leidt vervolgens verder naar de tweede 

verdieping met een technische ruimte en twee 

slaapkamers. Een bijzonder fraai accent aan 

deze woning wordt gevormd door de hoge 

raampartijen met sierluiken.

Bouwnr. D 25

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Kappeyne van de Coppellolaan 17

Door de bijzondere dakconstructie  

van twee achter elkaar gelegen zadeldaken 

heeft deze woning evenals zijn ‘broer’ op 

huisnummer 15 een markante uitstraling.  

De vorstelijke lengte van dertien meter biedt 

optimaal woongenot, waarbij u de inrichting 

helemaal naar eigen hand kunt zetten.  

U betreedt de woning aan de zijkant van het 

huis waar de entreehal toegang geeft tot links 

de openslaande deuren naar de woonkeuken 

aan de straatzijde en rechts het woongedeelte. 

De fraaie raampartij en openslaande deuren in 

de achtergevel zorgen hier voor veel lichtinval. 

Op de verdiepingen is volop ruimte voor slapen 

en andere bezigheden, met drie slaapkamers, 

een toilet en een badkamer op de eerste 

verdieping en twee slaapkamers en een 

technische ruimte op de tweede verdieping. 

Dwars, over de volle breedte van de achtertuin 

is de garage geplaatst. Met 22 m2 en een  

vliering is hier volop extra bergruimte 

voorhanden.  

Bouwnr. D 26 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

24



Kappeyne van de Coppellolaan 15

Na binnenkomst in de overdekte portiek  

en de entreehal betreedt u de ruime eetkeuken 

die in de voorgevel is voorzien van smalle, 

hoge ramen. Openslaande deuren leiden naar 

het woongedeelte met aan de achtergevel 

hoge ramen en openslaande deuren naar de 

intieme achtertuin die op het zuiden is 

gesitueerd. De trap brengt u naar de U-vormige 

overloop van de eerste verdieping die ruimte 

biedt aan twee slaapkamers aan de tuinzijde 

en een separaat toilet. Aan de straatzijde ligt 

een badkamer en de hoofdslaapkamer met 

inloopkast en een eigen toegang tot de 

badkamer. De trap leidt vervolgens verder 

naar de tweede verdieping met een technische 

ruimte en twee slaapkamers. Dwars, over de 

volle breedte van de achtertuin is de garage 

geplaatst. Met 22 m2 en een vliering is hier 

volop extra bergruimte voor fietsen, tuingereed- 

schap, e.d. voorhanden. 

Bouwnr. D 27 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

25



Kappeyne van de Coppellolaan 13

Optimale beleving van de zonnige achtertuin

door de geknikte vorm en de achterin gelegen 

garage die een aparte toegangsdeur naar de 

tuin heeft. Deze vrijstaande villa heeft de 

entree aan de straatkant door middel van 

traptreden. De aansluitende hal biedt toegang 

tot een ruime eetkeuken/eetkamer aan de 

straatzijde die overgaat in het woongedeelte 

aan de tuinzijde. Zowel de hoge raampartijen 

in de voorgevel als de twee dubbele open-

slaande deuren in de achtergevel zorgen voor 

veel lichtinval. De trap brengt u naar de 

overloop van de eerste verdieping. Van hieruit 

zijn drie slaapkamers, de badkamer en een 

apart toilet toegankelijk. De trap leidt 

vervolgens verder naar de tweede verdieping 

met de technische ruimte en twee slaapkamers. 

Daklichten geven hier extra licht.

Bouwnr. D 28 

Begane grond Eerste verdieping     
       
 

Tweede verdieping
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Kappeyne van de Coppellolaan 11

Dit halfvrijstaande woonhuis valt op  

door de bijzondere vorm van de tuin op het 

zuiden die de hoek om gaat in de richting van 

de garage met een daarboven gelegen studio 

achter in de tuin. Allerlei speelse tuinontwerpen 

zijn hier mogelijk. In de ‘kern’ in het midden 

van de begane grond zijn heel efficiënt de hal, 

het toilet en de trap geplaatst. Na binnen-

komst heeft u de keuze: linksaf slaan naar het 

keukengedeelte aan de straatzijde of u loopt 

rechtsaf naar het woongedeelte dat aan de 

tuinzijde is voorzien van openslaande deuren 

en hoge ramen die zorgen voor veel lichtinval. 

Op de eerste verdieping vindt u de badkamer, 

twee slaapkamers aan de tuinzijde en aan de 

straatzijde ligt de hoofdslaapkamer met een 

Frans balkon met openslaande deuren. De 

trap leidt vervolgens verder naar de tweede 

verdieping met een technische ruimte en twee 

slaapkamers. Een bijzonder fraai accent aan 

deze woning wordt gevormd door de 

raampartijen met sierluiken.

Bouwnr. D 29 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Kappeyne van de Coppellolaan 9

De helft van een dubbel woonhuis  

is gelegen met een zonnige, aan de straatzijde 

ommuurde tuin op het zuiden. In de naar 

achteren schuin uitlopende woning is op de 

begane grond een speelse, brede woonkamer 

ontstaan die royaal aanvoelt. Openslaande 

deuren halen de tuin de woning binnen en 

omgekeerd. De vier hoge raampartijen in de 

zijgevel zorgen voor veel lichtinval, met 

behoud van privacy. Een ruime eetkeuken 

bevindt zich aan de voorzijde. Op de eerste 

verdieping vindt u rond de overloop drie 

slaapkamers, een apart toilet en de badkamer. 

Wie dan nog meer ruimte wenst, treft op de 

tweede verdieping nog twee slaapkamers en 

een technische ruimte aan. Opvallend detail 

zijn de ramen met groene sierluiken aan de 

voor- en zijgevel. Aan de achterzijde van de 

tuin bevindt zich de dwars geplaatste garage 

van 28 m2 die met een aparte deur toegankelijk 

is vanuit de tuin. Boven de garage ligt een vrij 

indeelbare studio voor een werkplek aan huis, 

gasten in de logeerkamer of allerhande hobby’s.

Bouwnr. D 30 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Bulthuisweg 16

Een halfvrijstaand herenhuis  

met een ommuurde, vijftien meter diepe 

achtertuin pal op het zuiden. Aan de zijkant 

van de woning is de enigszins teruggelegen 

entree gelegen; de ruime en hoge entreehal 

vormt hier de toegang voor zowel de eetkeuken 

- aan de straatzijde - als het woongedeelte aan 

de tuinzijde. Opvallende details zijn de ramen 

met groene sierluiken aan de voorgevel en de 

naar voren schuin uitlopende plattegrond.  

De trap leidt naar de eerste verdieping met de 

overloop, een badkamer aan de straatzijde en 

drie slaapkamers waarvan de grootste met 

Franse balkons met openslaande deuren. Op 

de tweede verdieping bevinden zich nog twee 

grote slaapkamers en de technische ruimte. 

Dwars, over de volle breedte van de achtertuin 

is de garage geplaatst. Het ontwerp hiervan is 

afgestemd op het woonhuis.

Bouwnr. H 53 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

29



Kappeyne van de Coppellolaan 7

Hier kunt u genieten van de ruime, zonnige 

achtertuin  

met zuidligging, acht meter breed en 

eenentwintig meter diep. Via deze tuin is de 

garage bereikbaar die de inrit heeft aan de 

Bulthuisweg. Deze halfvrijstaande villa heeft 

de entree aan de straatkant door middel van 

traptreden. De aansluitende hal biedt toegang 

tot het woongedeelte aan de tuinzijde waar  

de fraaie raampartij en openslaande deuren in 

de achtergevel voor veel lichtinval zorgen. De 

woonkamer staat in open verbinding met de 

keuken in het middengedeelte en de eetkamer 

met mooie hoge ramen aan de straatzijde. De 

trap brengt u naar de overloop van de eerste 

verdieping. Van hieruit zijn drie slaapkamers, 

de badkamer en een apart toilet toegankelijk. 

De trap leidt vervolgens verder naar de tweede 

verdieping met de technische ruimte en twee 

slaapkamers. Daklichten geven hier extra licht.

Bouwnr. H 54

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Kappeyne van de Coppellolaan 5

Deze vrijstaande villa heeft een unieke 

uitstraling  

door de in wit stucwerk uitgevoerde gevels in 

combinatie met een zwartbruine stenen plint. 

Parkeren vindt plaats in de eigen garage die 

achter in de geknikte achtertuin ligt en de 

inrit heeft aan de Bulthuisweg.  

De woningentree aan de straatkant heeft door 

middel van traptreden een overdekt portiek.  

U en uw bezoek staan hier altijd droog.  

De ruime entreehal geeft toegang tot de 

woonkeuken aan de straatzijde en het 

woongedeelte aan de tuinzijde. De hoge 

raampartijen in de zijgevel en de openslaande 

deuren in de achtergevel zorgen voor veel 

lichtinval in de woonkamer van 50 m2. De trap 

brengt u naar de U-vormige overloop van de 

eerste verdieping. Van hieruit zijn drie 

slaapkamers, de ruime badkamer en een apart 

toilet toegankelijk. De trap leidt vervolgens 

verder naar de tweede verdieping met de 

technische ruimte en twee slaapkamers.  

Twee daklichten en twee dakkapellen geven 

hier extra licht. 

Bouwnr. H 55 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Bouwnr. H 56

Fit wismolor sit aliquisis nos aliquamcor il eu 

feugait lut et in ex et, velent nulla consenisim 

at. Diam quate cortie dolore molorer adionsec-

tem iriure veliquam, vel ing ea adio od ercipis 

molore tis autpat vel ea alit wis aliquat, quis 

nos atum veliquat praestrud magnim iliquisi 

blan ver aute conulputem exeriuscipit alit 

nissi et volent prat. Na consenim nulput 

nullumsan eu facil inibh exerilisis nim incipit 

exerit ex er alisci tat pratum dunt alisi eugait 

aliquat. Adionullam zzrit vel ipsumsandre 

cortie ex ex elissi. Aci blam adignim velit 

eummy nostrud te min ulput praesed diat. 

Issenit, veliquipsum adit adion ut aut iusto 

dolorem volorting eugait ulput wis autat. Ut 

ilis num dolumsandiat lobore tie magna 

adionullamet p dolumsandiat lobore tie 

magna adionullamet praesto endipit num 

dolor autat, susto odolorem nim ing elesed 

magnim ex eum dunt dolum vel dolore.

Kappeyne van de  
Coppellolaan 7

Begane grond optioneel 1e verdieping optioneel 2e verdieping optioneel

Kappeyne van de Coppellolaan 3

Een ‘uniek’ exemplaar.  

Dit halfvrijstaande woonhuis is een ‘broertje’ 

van de woning met bouwnummer D29, maar 

heeft door de afwijkende indeling binnen toch 

weer een eigen gezicht gekregen. In de ‘kern’ 

in het midden van de begane grond zijn heel 

efficiënt de hal, het toilet en de trap geplaatst. 

Na binnenkomst heeft u de keuze: linksaf 

slaan naar het keukengedeelte aan de 

straatzijde of u loopt rechtsaf naar het 

woongedeelte dat aan de tuinzijde is voorzien 

van openslaande deuren en hoge ramen die 

zorgen voor veel lichtinval. Op de eerste 

verdieping vindt u de badkamer, twee 

slaapkamers aan de tuinzijde en aan de 

straatzijde ligt de hoofdslaapkamer met een 

Frans balkon met openslaande deuren. De 

trap leidt vervolgens verder naar de tweede 

verdieping met een technische ruimte en  

twee slaapkamers. Het historiserend accent 

aan deze woning wordt gevormd door de 

raampartijen met sierluiken. De zuidelijk 

gelegen diepe achtertuin gaat de hoek om in 

de richting van de garage met een daarboven 

gelegen, vrij indeelbare studio, atelier of 

werkruimte. 

Bouwnr. H 56 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Chris Schutweg 19

De zonnige, aan de straatzijde ommuurde 

tuin 

op het zuiden heeft in de achtertuin een 

dwars geplaatste garage die met een aparte 

deur toegankelijk is vanuit de tuin. Boven de 

garage ligt een vrij indeelbare studio voor een 

werkplek aan huis, gasten in de logeerkamer 

of allerhande hobby’s. In  de naar achteren 

schuin uitlopende woning is op de begane 

grond een speelse, brede woonkamer ontstaan 

die royaal aanvoelt. Openslaande deuren 

halen de tuin de woning binnen en omgekeerd. 

Een riante eetkeuken bevindt zich aan de 

voorzijde. Op de eerste verdieping vindt u 

rond de overloop drie slaapkamers en de 

badkamer. Wie dan nog meer ruimte wenst, 

treft op de tweede verdieping een technische 

ruimte aan en twee slaapkamers, waarvan de 

grootste Franse balkons heeft met openslaande 

deuren. Opvallend detail zijn de ramen met 

groene sierluiken aan de voorgevel.

Bouwnr. H 57
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Bastertlaan 2

Het voorname wonen:  

binnenkomen in deze vrijstaande villa via een 

trappetje aan de zijgevel van de woning. Naar 

keuze wordt het metselwerk van de gevels 

uitgevoerd in zandgeel of roodoranje. De hoge 

raampartijen in de zij- en voorgevel brengen 

veel licht aan de voorkant van het huis dat op 

de begane grond een plafondhoogte heeft van 

3.20 meter. Met zicht op straat maakt u hier 

een eetkeuken die als bijzonder detail 

openslaande deuren heeft naar de aan het 

water grenzende zijtuin. Ook de woonkamer 

van 43 m2 heeft fraaie openslaande, tuin-

gerichte deuren. Hier kunt u genieten van  

uw ruime eenentwintig meter diepe achter-

tuin die aan de oostzijde grenst aan een 

waterpartij. Op de eerste verdieping geeft de 

overloop toegang tot drie slaapkamers, de 

badkamer en een separaat toilet. De tweede 

verdieping herbergt nog eens twee slaapkamers, 

alsmede de technische ruimte. Aan het eind 

van een oprit van veertien meter ligt de garage 

met een aparte toegangsdeur naar de tuin.

Bouwnr. L 82

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Bastertlaan 4

Dit halfvrijstaande woonhuis valt op  

door de bijzondere vorm van de kavel en de 

tuin die de hoek om gaat in de richting van  

de grote garage met studio. Allerlei speelse 

tuinontwerpen zijn hier mogelijk. De entree 

aan de straatkant heeft door middel van 

traptreden en een overdekt portiek. U en uw 

bezoek staan hier altijd droog. De ruime en 

hoge entreehal geeft toegang tot de keuken 

aan de straatzijde en het woongedeelte aan de 

tuinzijde. De fraaie raampartij en openslaande 

deuren in de achtergevel zorgen tevens voor 

veel lichtinval. Op de eerste verdieping zijn 

drie slaapkamers, de badkamer en een separaat 

toilet gelegen. Op de tweede verdieping 

bevinden zich nog eens twee slaapkamers, een 

wasruimte en de technische ruimte. Om de 

hoek, achter in de L-vormige achtertuin ligt  

de ruime garage met gevels uitgevoerd in wit 

stucwerk. Boven de garage bevindt zich een 

atelier/studio van maar liefst 28 m2 met een 

Frans balkon en openslaande deuren.

Bouwnr. L 83

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping



Bastertlaan 6

Beschut wonen is mogelijk  

in dit halfvrijstaande woonhuis dat schuin 

uitloopt naar een aan de straatzijde ommuurde 

achtertuin. Op de begane grond is een speelse, 

negen meter brede woonkamer ontstaan die 

door de extra verdiepingshoogte van 3.20 meter 

luxe en royaal aanvoelt. De drie hoge raam- 

partijen in de zijgevel zorgen voor veel lichtinval, 

met behoud van privacy. De eetkeuken bevindt 

zich aan de straatzijde. Op de eerste verdieping 

vindt u rond de overloop drie slaapkamers en 

de badkamer. Wie dan nog meer ruimte 

wenst, treft op de tweede verdieping nog twee 

slaapkamers en een technische ruimte aan. 

Opvallend detail zijn de ramen met groene 

sierluiken aan de voorgevel. Aan de achter-

zijde van de tuin bevindt zich de dwars 

geplaatste garage van 28 m2 die met een 

aparte deur toegankelijk is vanuit de tuin. 

Boven de garage bevindt zich een vrij indeelbare 

studio voor een werkplek aan huis, gasten in 

de logeerkamer of allerhande hobby’s. 

Bouwnr. L 84

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Chris Schutweg 6

Een fraai afgewerkt antracietkleurig schilddak

vormt de kroon op deze in wit stucwerk 

uitgevoerde villa met zwartbruine stenen plint 

rondom. Na binnenkomst via de verdiept 

gelegen entreeportiek betreedt u de entreehal 

die aansluit op het eet- en keukengedeelte aan 

de staatzijde van de woning. Een praktische 

bijkeuken in de uitbouw is zowel van buiten 

als vanuit de keuken toegankelijk. Aan de 

tuinzijde is het 60 m2 grote woongedeelte 

geplaatst, voorzien van openslaande deuren 

naar de tuin. De eerste verdieping heeft drie 

slaapkamers, een badkamer en een separaat 

toilet. Op de tweede verdieping bevinden zich 

nog eens twee slaapkamers, een wasruimte en 

de technische ruimte. Parkeren vindt plaats in 

de eigen garage, die achter in de veertien 

meter brede en tien meter diepe tuin aan het 

water is gelegen.
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Chris Schutweg 8

Naar keuze wordt het metselwerk van de 

gevels  

van deze vrijstaande villa uitgevoerd in 

donkerbruin of zwartbruin. U en uw bezoek 

betreden de woning op voorname wijze aan 

de zijkant van het huis via twee traptreden in 

een enigszins uitstekend portiek. Hier bereikt 

u de hal die toegang geeft tot het ruime 

keukengedeelte aan de straatzijde. Met een 

royale, uitgebouwde woon-/eetkamer van 64 m2 

is er volop ruimte waar u met gezin en bezoek 

kunt genieten van de maaltijd. De hoge 

openslaande deuren verbinden de tuin met 

het wonen; het binnen en buiten zijn lopen 

vloeiend in elkaar over. Op de eerste verdieping 

zijn drie slaapkamers gelegen, alsmede een 

ruime badkamer en apart toilet. De tweede 

verdieping biedt een technische ruimte en 

twee slaapkamers. Parkeren vindt plaats in de 

eigen garage, die achter in de dertien meter 

brede en dertien meter diepe tuin aan het 

water is gelegen.
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Chris Schutweg 10

Gaat uw voorkeur uit naar de roodpaarse 

gevelsteen  

of naar een donkergrijze uitvoering van deze 

vrijstaande villa? Bij het ontwerp is de architect 

uitgegaan van optimaal wooncomfort. U en 

uw bezoek betreden de woning op voorname 

wijze via een enigszins teruggelegen en statige 

voordeur. Via de hal komt u in het keuken-

gedeelte en de daarachter gelegen eetkamer 

aan de tuinzijde. De woonkeuken staat in 

open verbinding met de woonkamer. Een 

fraaie raampartij en twee dubbele openslaande 

deuren in de achtergevel zorgen tevens voor 

veel lichtinval. Op de eerste verdieping zijn 

drie slaapkamers, de badkamer en een separaat 

toilet gelegen. Op de tweede verdieping 

bevinden zich nog eens twee slaapkamers en 

de technische ruimte. Parkeren vindt plaats in 

de eigen garage, die achter in de tuin aan het 

water is gelegen.
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Chris Schutweg 12

De eigentijdse toepassing van historiserende 

architectuur  

komt tot uitdrukking in de sierluiken en het 

Franse balkon van deze vrijstaande villa. Langs 

de woning vindt u het toegangspad naar de 

garage, die achter in de negentien meter 

brede tuin aan het water is gelegen en 

waarvan het ontwerp is afgestemd op het 

woonhuis. De entree van de woning bevindt 

zich in de zijgevel waar de entreehal toegang 

geeft tot de ruime woonkeuken aan de 

straatzijde. Tussen het woon- en keukengedeelte 

bevindt zich een uitbouw met eetkamer en 

openslaande deuren naar de zuidelijk gelegen 

zijtuin. De woonkamer heeft hoge raampartijen 

en dubbele openslaande, tuingerichte deuren. 

De trap leidt naar de eerste verdieping met 

drie slaapkamers, de badkamer en een separaat 

toilet. De slaapkamer aan de voorzijde heeft 

een Frans balkon met openslaande deuren.  

De tweede verdieping herbergt nog eens twee 

ruime slaapkamers en een technische ruimte. 
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Chris Schutweg 14

De royale maatvoering;  

zo mag dit perceel van ca. 607 m2, dat aan 

twee zijden grenst aan een waterpartij, 

gekenschetst worden. Sfeervol wonen aan het 

water zorgt voor een permanent vakantiegevoel. 

Door de hoekligging is de beleving van de tuin 

optimaal. Aan u is de keuze de vrijstaande villa 

in een lichtgrijze of warmrode gevelsteen te 

realiseren. De ingang van de woning is aan de 

zijkant te vinden, waarbij opvalt dat deze 

achter een gemetselde tuinmuur ligt. De hoge 

raampartijen in de voor-, zij- en achtergevel 

brengen veel licht in het huis. Met zicht op de 

aan het water grenzende zijtuin maakt u hier 

een eetkeuken die als bijzonder detail 

openslaande deuren heeft naar het woonge-

deelte. Ook de woonkamer van 45 m2 heeft 

fraaie openslaande, tuingerichte deuren. Hier 

kunt u genieten van uw ruime zijtuin op het 

zuiden en de achtertuin die grenst aan een 

waterpartij. Op de eerste verdieping geeft de 

overloop toegang tot drie slaapkamers, de 

badkamer en een separaat toilet. De tweede 

verdieping herbergt nog eens twee slaapkamers, 

alsmede de technische ruimte. Aan het eind 

van een oprit van zestien meter ligt de garage 

met een aparte toegangsdeur naar de tuin.
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BBelangrijke informatie
 

Let op: deze brochure is geen contractstuk

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand 

van gegevens en tekeningen, verstrekt door diverse partijen als 

architect, constructeur e.d. Wij behouden ons het recht voor architec-

tonische, technische en constructieve wijzigingen aan te brengen.

Ten aanzien van afwijkingen in de perceelsgrootte (zowel positief 

als negatief) kunt u geen rechten ontlenen. De perspectief-

afbeeldingen (Artis Impressions) en gebruikte kleurinstellingen  

zijn ervoor om een impressie van de woning en omgeving te geven. 

Omdat deze afbeeldingen tijdens het ontwerpstadium van de 

ontwikkeling van het project Cronenburgh worden gemaakt, 

kunnen aan de afbeeldingen en kleuren geen rechten worden 

ontleend. De tuininvulling zoals die per perceel gemaakt is, dient 

slechts als suggestie te worden opgevat. De daadwerkelijk tuin-

invulling is ter vrije keuze van de uiteindelijke koper.

De bouw van de woning geschiedt overeenkomstig de contract-

stukken (o.a. de verkooptekeningen en technische omschrijving)  

die bij het eerste verkoopgesprek overhandigd zullen worden.

 

Garantie
Uw woning wordt gebouwd met het officiële door de overheid 

erkende waarborgcertificaat van waarborgmaatschappij Stiwoga 

N.V. (www.stiwoga.nl).
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NNaamgeving straten 
Cronenburgh
Nicolaas Bastert (1854-1939) werd toegelaten tot de Rijksacademie 

van Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar August Allebé zijn 

leermeester was. De belangstelling van Nicolaas ging uit naar het 

schilderen van landschappen en de natuur. Vooral in later jaren 

hebben de meeste van zijn werken de Utrechtse rivier de Vecht en 

het plassenlandschap tot onderwerp.

Jan Bulthuis (1750-1801) kreeg in Groningen tekenles van  

H. Wieringa, reisde door de provincie Groningen en tekende 

idyllische dorps tafereeltjes. In Amsterdam leerde en werkte hij bij 

de schilder Jurriaan Andriessen. Eerst schilderde hij vooral kamer-

behangsels en toneeldecors, zoals voor de Amsterdamse Schouwburg. 

Later, vanaf 1785, komen dan de grote topografische opdrachten.

Annelien Kappeyne van de Coppello (1936-1990) groeide op in 

Oud-Over bij Loenen aan de Vecht. Was voor zij Kamerlid werd 

ambtelijk secretaris van de VVD-fractie. Ze was een scherpzinnig  

juriste, die deskundig was op het gebied van het staats- en  

kiesrecht. In 1981 stapte ze om principiële redenen uit de politiek, 

maar keerde een jaar later als staatssecretaris terug in het eerste 

kabinet-Lubbers. Nadien werd ze lid van de Raad van State. 

Evert Jan Ligtelijn (1893-1975) was een autodidact die lange tijd in 

zijn geboortestad Amsterdam heeft gewerkt. Naast Amsterdam 

heeft hij ook veel in de Vechtstreek en omstreken vertoefd. Vooral 

zijn riviergezichten van de Vecht in deze contreien zijn tegenwoordig 

zeer gewild. In de volksmond noemt men Ligtelijn ook wel 

liefkozend ‘de Vechtschilder’.

Chris Schut (1921-2001) kreeg zijn scholing aan het Rijksinstituut 

tot Opleiding van Tekenleraren te Amsterdam. Van 1958-1977 was 

hij als tekenleraar verbonden aan scholen in Utrecht, Hilversum 

en Veenendaal. Het tekenen van stadsgezichten was zijn grote 

liefde. Hij heeft dan ook naast het leraarschap veel in opdracht van 

archieven gewerkt.



Cronenburgh

Zenegroenkade 4
2015 KV  Haarlem
Tel.: 023-5374053
Fax: 023-5372480
E-mail: info@kbwonen.nl
Internet: www.kbwonen.nl

Architecten:      
Humblé Architecten BV, Maastricht
www.humblearchitecten.nl 

Nowotny Architecten, Delft
www.nowotny.nl

Inbo, Woudenberg
www.inbo.nl

www.thuisinloenen.nu

Aannemer:      
Bouwers Van Braam en Minnesma
Rosbayerweg 140
1521 PX Wormerveer
Postbus 235
1520 AE  Wormerveer
Tel.: 075-6178655
Fax: 075-6700117
E-mail: info@braam-minnesma.nl

Notaris:           
Albers Schot & van Tienen Notarissen
Wolbrantskerkweg 40
1069 DA  Amsterdam
Postbus 9572
1006 GB Amsterdam
Tel.: 020-6676010
Fax: 020-6676015
E-mail: info@asvt.nl

Verkoopkantoor: 
Rijksstraatweg 108
3632 ZR  Loenen a/d Vecht


