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WESTLANDS WOONEVENT
Zaterdag 13 april 2019, van 10:00 tot 15:00

Stadhuis Gemeente Westland
Verdilaan, Naaldwijk

Gratis entree!

www. westlandswoonevent.nl

Van herenhuis tot appartement. Van starters-

woning tot vrijstaande villa. Van rijtjeshuis tot vrije 

kavel. U vindt het één keer per jaar allemaal op 

het Westlands Woonevent. Ook kunt u hier te-

recht voor vrijblijvend fi nancieel advies. Kom ge-

zellig een kijkje nemen. De entree is gratis. 

Komt u met de auto? 

Parkeer dan gratis op de ruime parking aan de 

Laan van de Glazen Stad. Vanaf die plek rijden 

elke tien minuten gratis transfer-bussen naar het 

woonevent, een ritje van zo’n drie minuten.WESTLANDS WOONEVENT
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‘S-GRAVENZANDE | WAELPARK

D A A R  W I LT  U  N AT U U R L I J K  Ó Ó K  W O N E N !

IN VERKOOP!

DE RIETKRAAGDE RIETZANGER

DE WATERSPIEGELDE WATERJUFFER

Natuurlijk Wonen op Woonevent Westland

Kom langs op 13 april tussen 10.00 - 15.00 uur!  
Stadhuis aan de Verdilaan in Naaldwijk

Meer informatie en inschrijven:  
www.natuurlijk-wonen.nu
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Wonen in Graaf van Zande: 
groots genieten voor alle leeftijden
Geen gewone rijtjeshuizen en appartementen, maar 41 ‘vorstenhuizen’ waarin je vorstelijk kunt wonen

Graaf van Zande. Dat is de naam van een 

nieuw en bijzonder woonproject in de 

nieuwbouwwijk Rijnvaart in ‘s Gravenzande. 

De naam doet een zekere statuur vermoeden 

en dat is niets te veel gezegd. Het project 

krijgt 41 riante woningen. Die worden geen 

rijtjeshuizen en appartementen genoemd, 

maar ‘vorstenhuizen’. Je woont hier dan 

ook niet op een doorsnee manier, maar heel 

royaal. Graaf van Zande is een van de maar 

liefst negentien (!!) nieuwbouwprojecten die 

ontwikkelaar Weboma presenteert op het 

Westlands Woonevent op zaterdag 13 april in 

Naaldwijk.

Binnenplaats van zo’n 900 vierkante meter

Alle woningen in Graaf van Zande zijn op een 

bijzondere manier gerangschikt. Van buiten 

lijkt het project op een buitenplaats, eenmaal 

tússen de woningen vind je jezelf terug op 

een binnenplaats. Ook dat draagt bij aan de 

bijzondere uitstraling. De woonoppervlaktes 

van de eengezinswoningen variëren van 131 tot 

155 vierkante meter. De appartementen worden 

85 tot (maar liefst) 160 vierkante meter groot. 

Alle woningen hebben een eigen parkeerplaats. 

Bijzonder is - het is al gezegd - de binnenplaats. 

Die binnenplaats is zo’n 900 vierkante meter 

groot. Een fijne plek om je buren te ontmoeten 

en voor kinderen om buiten te spelen.

Voor alle leeftijden, met oog voor de toekomst

Bijzonder aan Graaf van Zande is dat het project 

voor alle leeftijden bedoeld is. ‘Groots genieten 

voor alle leeftijden’ is dan ook het motto. Dat 

grote genieten gaat gepaard met oog voor de 

toekomst. De woningen worden namelijk uiterst 

duurzaam en volledig gasloos.

Aantrekkelijke ligging

Graaf van Zande ligt aan een ecologische zone, 

onderdeel van Poelzone. Hier is alles gericht 

op natuurlijk wonen en beleven. Maar ook op 

een andere manier is de locatie, centraal in 

het Westland, bijzonder aantrekkelijk. In de 

nabijheid liggen recreatieplas Prinsenbos, het 

Noordzeestrand, de centra van ’s-Gravenzande 

en Naaldwijk, diverse scholen, allerlei winkels 

en sportclubs. Dit alles is snel bereikbaar met 

de fiets of de auto. 

    • www.graafvanzande.nl.

    • Stand: Weboma.

Fase 3 De Vlindertuin in aantocht: 
duurzame woningen in stijl jaren ‘30
Nieuwbouwwijk De Vlindertuin in 

‘s-Gravenzande krijgt steeds meer vorm. De 

eerste fase is uitverkocht en in aanbouw. 

In fase 2 is nog één twee-onder-één-kap 

woning beschikbaar. Binnenkort gaat fase 3 

in verkoop. Op het Westlands Woonevent krijg 

je er bij de stand van VORM meer informatie 

over.

Stijl jaren dertig

Aachter de schermen wordt hard gewerkt aan 

de verkaveling van fase 3. Zoals het er nu naar 

uitziet, krijgt deze laatste fase schitterende 

twee-onder-één-kap woningen en enorme 

herenhuizen. Zeker is dat de woningen de 

stijl van de jaren dertig krijgen. Ook worden 

ze duurzaam, gasloos en energiezuinig. Ze 

zullen worden verwarmd door middel van een 

warmtepomp en vloerverwarming.

Nog één tweekapper in fase 2

De riante twee-onder-één-kap woning die 

nog beschikbaar is in fase 2, wordt circa 177 

vierkante meter groot. De prijs: 560.000 euro 

(v.o.n.). Meer informatie staat op de projectsite.

    • www.vorm.nl/vlindertuin. 

    • Stand: VORM.

Heerlijk wonen op de locaties van de Westlandse Zoom
Heerlijk wonen op fiets- en loopafstand van 

het strand, in mooie buurten waar de natuur 

een duidelijke plek heeft. Het kan op diverse 

plekken in Poeldijk, Kwintsheul en Monster. 

Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom 

(OBWZ) creëert daar mooie woonbuurten. 

Op het Westlands Woonevent krijg je er alle 

informatie over.

Informatie huidig en toekomstig aanbod 

Je krijgt bij de OBWZ-stand niet alleen 

informatie over de laatste zelfbouwkavels op de 

diverse locaties, maar ook over woonbuurten 

die in de nabije toekomst worden ontwikkeld. 

Zoals Achter de Duinen, parallel aan de duinen 

tussen Monster en Den Haag. Hier voelt het 

altijd alsof je op vakantie bent. Achter de Duinen 

krijgt woonbuurten geïnspireerd op buiten 

wonen in bos of duinen. Rond de zomer wordt 

hier meer over bekend. 

Laatste kavels in Poeldijk en Monster 

OBWZ komt ook met nog beschikbare 

zelfbouwkavels naar het Westlands Woonevent. 

Het gaat om de laatste kavels van 600 vierkante 

meter in project De Kreken (Poeldijk) en 

om de laatste riante vrije kavels in project 

Santhorsthof (Monster), op loopafstand van 

het strand. Wil je niet zelf bouwen? Dan zijn 

in Poeldijk ook nog enkele woningen aan de 

Gantel te koop.

Nieuw woningaanbod in Poeldijkerhout

In nieuwbouwwijk Poeldijkerhout komt rond 

de zomer weer nieuw aanbod in verkoop 

(rijwoningen en tweekappers). Ook hierover 

kom je bij de OBWZ-stand meer te weten.

    • www.dewestlandsezoom.nl 

    • Stand: OBWZ.

Impressie Graaf van Zande.

Impressie woningen fase 2 De Vlindertuin.

Een van de woonbuurten van de Westlandse Zoom.
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• Compleet gasloos en duurzaam aangesloten 
op warmtenet

• Ideale ligging t.o.v. centrum ’s-Gravenzande, 
winkels, scholen, strand, etc.

Interesse? Kom naar het Westland Woonevent 
voor alle informatie of ga naar: graafvanzande.nl
De verkoop is gestart!

prachtige Buitenplaats  
Heerlijke binnenplaats
Natuurlijk op het Westland Woonevent

27 woningen en 14 appartementen

graafvanzande.nl

• Compleet gasloos en duurzaam aangesloten
op warmtenet

• Ideale ligging t.o.v. centrum ’s-Gravenzande, 

• 27 eengezinswoningen en 14 appartementen 
• Voor stellen en gezinnen van alle leeftijden
• Woningen met woonoppervlak 

van 131 tot maar liefst 155 m2

• Appartementen vanaf 85 tot wel 160 m2 

• Prachtige binnentuin van ruim 900 m2

• Eigen parkeerplaats



5Special WESTLANDS WOONEVENT - Zaterdag 13 april, Stadhuis, Verdilaan Naaldwijk (10.00 – 15.00 uur)

. 3-kamer appartementen

. Ruime balkons op het zuiden

. Ca. 75m2 woonoppervlakte

. Veel licht in appartement door grote glasgevel

. Zeer energiezuinig en gasloos

vorm.nl/entree

. Royale twee-onder-één-kapwoningen

. In een echte gezinswijk

. Ca. 178 m2 woonoppervlakte

. Zeer energiezuinig en gasloos

. 7,56 meter breed en 10,76 meter diep

vorm.nl/vlindertuin

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR ÉÉN VAN DE WEBSITES EN SCHRIJF JE IN!

Wonen tussenstad en strand
BINNENKORT IN VERKOOP

WAELPARK - ‘S-GRAVENZANDE

  

Wilgenrijk is een nieuw stukje Nederlands, op 20 autominuten van Rotterdam en Den Haag, 

grenzend aan het Westland, natuurgebied Midden-Delfland en vlak bij het strand van Hoek 

van Holland. Het gebied is groen waterrijk en landelijk. Wilgenrijk staat voor de schoonheid en 

kracht van Holland in zijn meest pure vorm.  

Wonen in Wilgenrijk
Dit jaar gaan er veel verschillende huizen in verkoop: statige herenhuizen, twee-onder-een-

kaphuizen, prachtige korte rijhuizen en kleinschalige appartementengebouwen met ruime 

appartementen met ieder een eigen balkon. Het gebied is een plek waar kinderen veilig 

kunnen spelen en u tot rust kunt komen. Bekijk het actuele en aankomende huizenaanbod op 

het Westlands Woonevent op 13 april 2019 of bezoek de Woonwinkel van Wilgenrijk in Maassluis.

Weverskade 110, Maassluis  l  085 792 82 02  l  woonwinkel@wilgenrijk.nl  l  wilgenrijk.nl  l   M P

 Echt, ontspannen, 
 Hollands, mooi wonen

Bezoek 
ons tijdens het Westlands Woonevent 

op 13 april!

zandenhoning.nl

NOG ENKELE

WONINGEN

BESCHIKBAAR

royale eengezinswoningen en 
twee-onder-één-kapwoningen
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www.ganteldebaak.nl
Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland

Het begint hier!

Ontwerp en realiseer je 
eigen vrijstaande woning 

aan De Grote Gantel!

Zélf bouwen in het Westland?

Kavels aan het water (486 m2)
Reeds vanaf

€ 325.000 v.o.n.

• Een vrijstaand huis naar eigen idee?

• Het kan met een (zelf)bouwkavel in Gantel de Baak

•  Ruime kavels met volop mogelijkheden direct aan vaarwater

•  Zelf doen of onder begeleiding van een wooncoach?

•  Vrij ontwerpproces of ontworpen product en vaste prijs?

•  Diverse instapklare woningen beschikbaar van 

 2/1 kap tot levensloopbestendige woningen

Meer weten?

Kom naar de Gantel de Baak stand 

op het Westlands Woonevent. 

De Westlandse architecten Aad Wubben en René Hoek 

informeren u graag over de mogelijkheden.

Julia’seiland

Ruimte en luxe. Dat zijn de sleutelwoorden 
in deze drielaagse woning aan de rand van 
Wateringen. Dat begint al bij de stijlvolle 
entree. Deze strekt zich uit tot en met de 
bovenste verdieping en zet de woning 
letterlijk in een bijzonder daglicht! In totaal 
beschik je over vijf grote (slaap)kamers: 
drie op de eerste verdieping en twee 
op de tweede verdieping. Behalve de 
heerlijke tuin beschik je over twee privé 
parkeerplaatsen op eigen terrein en een 
aanpandige berging/garage van circa 18 
vierkante meter.

Vrijstaande 
villa type G

VERKOOPINFORMATIE

NIEUWBOUW-JULIAHOF.NL
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Natuurlijk Wonen: riant wonen tussen 
groen en water in ‘s-Gravenzande
Rijwoningen, half vrijstaande villa’s en villa’s aan het water en nabij een ecologische zone

Half vrijstaande villa’s aan een ecologische 

zone, luxe villa’s aan het water en riante 

eengezinswoningen ertussenin. Dat is 

het woningaanbod in nieuwbouwproject 

Natuurlijk Wonen in ‘s-Gravenzande. Hier 

woon je tussen water en groen, met het 

centrum van Naaldwijk en het hart van 

‘s-Gravenzande om de hoek. Het project 

krijgt 53 woningen, allemaal gasloos. De 

inschrijving is begonnen.

Eengezinswoningen met diepe tuinen

De rijwoningen (eengezinswoningen) zijn er in 

twee typen: De Rietzanger en De Waterjuffer. De 

Rietzanger-woningen komen aan de rustige rand 

van het plangebied. De woningen van het type 

Waterjuffer liggen juist in het hart van Natuurlijk 

Wonen. Beide woningtypen hebben drie slaapka-

mers, een vrij indeelbare tweede verdieping en 

een diepe achtertuin. De woonoppervlaktes van 

De Rietzanger beginnen bij 125 vierkante meter. 

De prijzen bij 349.500 euro (v.o.n.). De Waterjuf-

fer-woningen zijn er vanaf 132 vierkante meter. 

De koopsommen: vanaf 379.000 euro (v.o.n.).

Half vrijstaande villa’s nabij ecologische zone

De half vrijstaande villa’s (type De Rietkraag) 

liggen vrij aan de rand van Natuurlijk Wonen, 

waar het gebied overloopt in een ecologische 

zone. De woonoppervlaktes zijn 167 vierkante 

meter. Dit kan nog meer worden met een 

uitbouw. De achtertuin is riant. Je hebt genoeg 

eigen grond voor twee parkeerplaatsen. De 

koopsommen: vanaf 577.500 euro (v.o.n.).

Luxe villa’s aan het water

Ronduit riant zijn de villa’s van het type De 

Waterspiegel, met een vrije ligging aan het 

water. Het gaat om woningen van 179 vierkante 

meter. Dankzij de riante vlonder van 35 (tot 

zelfs 70) vierkante meter lijkt het alsof je je 

‘op’ het water bevindt. Er is genoeg ruimte 

voor twee parkeerplaatsen op eigen terrein. De 

koopsommen: vanaf 695.000 euro (v.o.n.).

    • www.natuurlijkwonen.nu.

    • Stand: Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling.

Een huis kopen of verbouwen? De Rabobank helpt je graag
Gratis oriëntatiegesprek over je financiële mogelijkheden, ook op Westlands Woonevent

Overweeg je een huis te kopen? Dan heb je 

een hypotheek nodig. Maar hoe haalbaar 

is dat in jouw situatie? Met inzicht, tips en 

oplossingen helpt de Rabobank je stap voor 

stap op weg naar je droomhuis. Online, maar 

ook offline. Op een van de kantoren en op het 

Westlands Woonevent, op zaterdag 13 april. 

Daar kun je gratis oriënterend en vrijblijvend 

in gesprek met de adviseurs van de bank.

Gratis oriëntatiegesprek

Ben je van plan een huis te kopen, dan wil je na-

tuurlijk zo snel mogelijk weten wat je maximaal 

kunt lenen. In het Rabobank Hypotheekdossier 

op www.rabobank.nl kun je een uitgebreide hy-

potheekberekening maken. Wil je liever (meteen) 

in gesprek met een financieel adviseur van de 

bank? Maak dan, eveneens via de website, een 

afspraak voor een gratis en vrijblijvend oriënta-

tiegesprek. Dit gesprek kan plaatsvinden op een 

van de kantoren van de bank in het Westland, 

maar ook telefonisch of via een video-chat. Of op 

het Westlands Woonevent (zonder afspraak).

Goed voorbereiden bespaart kosten

De adviseur kijkt tijdens dit oriëntatiegesprek 

naar je woonwensen en je financiële situatie. 

Ook maakt hij of zij een inschatting van de 

maandlasten. Heb je eenmaal een woning 

gevonden? Dan helpt de bank je in een 

adviesgesprek bij het nemen van beslissingen 

over je hypotheek. Als je je goed voorbereidt 

op dit gesprek, bijvoorbeeld door het online 

Rabobank Hypotheekdossier in te vullen, kun je 

besparen op de advieskosten. 

Ook voor verbouwing en verduurzaming huis

Heb je al een koopwoning en denk je erover om 

je huis te verbouwen of te verduurzamen? Ook 

dan informeren en adviseren de specialisten van 

de Rabobank je graag. 

    • www.rabobank.nl.

    • Stand: Rabobank.

Olsthoorn Makelaars: een makelaarskantoor waar je je thuisvoelt
Een specialist in de verkoop en aankoop van 

woningen, zowel nieuwbouw als bestaande 

bouw. Dat is Olsthoorn Makelaars, actief in de 

regio Westland, Den Haag, Delft en Rijswijk. 

“Mensen willen zich thuisvoelen”, aldus 

Esther Olsthoorn, directeur van Olsthoorn 

Makelaars. “Wij willen dat onze klanten zich 

ook bij ons thuisvoelen.” 

Begeleiding bij aankoop nieuwbouwwoning 

“Een nieuwbouwhuis kopen is een belangrijk 

besluit waar een zorgvuldige afweging aan 

voorafgaat”, aldus Olsthoorn. “Wij geven je 

advies, vertalen je woonwensen en maken 

een praktische vertaling van het functioneren 

van het nieuwbouwhuis. Verder wijzen we je 

op de bijkomende kosten. Ook zijn wij goed 

op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 

Bijvoorbeeld of er op de locatie geen grote 

wijzigingen te verwachten zijn in de nabije 

toekomst.”

Ook voor verkoop huidige woning

Daarnaast kan Olsthoorn Makelaars je helpen 

met de verkoop van je huidige woning. Het 

kantoor wil het verschil maken in bijvoorbeeld 

de presentatie van de woning. “Wij zorgen 

voor een perfecte presentatie van de woningen 

die bij ons te koop staan. Hiervoor hebben wij 

een specialist voor de styling en fotografie van 

woningen in dienst, met zelfs een vliegbrevet 

om dronefoto’s en filmpjes te maken. Dat 

vergroot de verkoopkansen.”

    • www.olsthoornmakelaars.nl.

    • Stand: Olsthoorn Makelaars.

Impressie Natuurlijk Wonen.

Bij de Rabobank weet je snel wat je maximaal kunt lenen voor je huis.

Een van de kantoren van Olsthoorn Makelaars.
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Borgdor�  Makelaars Welkom bij één van onze vijf vestigingen:

Kerkplein 12
2681 BB MONSTER
T 0174 - 28 60 80
E monster@borgdor� .nl

Plein 13
2291 CA WATERINGEN
T 0174 - 22 50 50
E wateringen@borgdor� .nl

Koningstraat 2
2571 JV NAALDWIJK
T 0174 - 70 60 50
E naaldwijk@borgdor� .nl

Grote Halstraat 12
2513 AX DEN HAAG
T 070 - 312 49 00
E denhaag@borgdor� .nl

Korte Hoogstraat 1
3131 BH VLAARDINGEN
T 010 - 445 31 44
E vlaardingen@borgdor� .nl

‘since 1962’

Bezoek onze stand
tijdens het 

Westlands Woonevent

olsthoornmakelaars.nl
• Naaldwĳ k I Westland Patijnenburg 16, 2671 JD  Naaldwijk  

• Den Haag I Wateringseveld Santiagosingel 1, 2548 HN  Den Haag
• Den Haag I Vruchtenbuurt Appelstraat 201, 2564 EE  Den Haag

Thuis bij Olsthoorn Makelaars
Nieuwbouwspecialist in o.a. Westland én Den Haag!

Toekomstig nieuwbouwaanbod:
• De Lier  • Den Haag, Erasmusveld. Schrijf u nu alvast in!

1) Sandt Vroondaal Den Haag

2/1-kap en vrijstaande woningen. 

Prijs vanaf € 540.000,- v.o.n.

2) Park Madestein Den Haag

13 vrijstaande villa’s/bungalows. 

Prijs vanaf ca. € 499.000,- v.o.n.

3) Tomatenlaan Den Haag

3 vrijstaande woningen. 

Prijs vanaf ca. € 825.000,- v.o.n.

4) Julia’s Eiland F3 Wateringen

3 vrijstaande villa’s. 

Prijs vanaf € 719.945,- v.o.n.

Wateringen

De Lier
Naaldwijk

‘s-Gravenzande

Kijkduin

        

         Kwintsheul

 2

3

 1  4

 1

 2

 3

4

Het Olsthoorn-team 
kantoor Naaldwijk.

Nog enkele 
beschikbaar!

Binnenkort in 
verkoop!

Binnenkort in 
verkoop!

Nog enkele 
beschikbaar!

VOORTREFFELIJK WONEN 
 \\ ’S-GRAVENZANDE       

AANDENIEUWEVAART.NL

Pal naast de Nieuwe Vaart in ’s-Gravenzande verrijst een uniek op zichzelf staande
buurt. Met een eigen toegangsweg en slechts 39 woningen onderscheidt het zich van 
de overige nieuwbouw. Tussen een sprookjesachtige watergang en een ecologische 
zone staat straks een rijk palet aan villa’s. De luxe woningen zijn net allemaal even 
wat anders, maar vormen wel één geheel.

Woningtypen Aan de Nieuwe Vaart: 
• Twee-onder-een-kapwoning / woonoppervlak 165 m2 / verkoopprijs vanaf € 539.000,- v.o.n. 
• Vrijstaande villa / woonoppervlak 175 m2 / verkoopprijs vanaf € 675.000,- v.o.n.

Preview op Westlands Woonevent
Wil je meer weten over deze exclusieve locatie? Kom dan op  
13 april naar onze stand op het Westlands Woonevent. We praten  
je helemaal bij en staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden.

Thuis bij Olsthoorn Makelaars
Nieuwbouwspecialist in o.a. Westland én Den Haag!

olsthoornmakelaars.nl
 Tevens gevestigd: • Den Haag I Wateringseveld Santiagosingel 1, 2548 HN  Den Haag
  • Den Haag I Vruchtenbuurt Appelstraat 201, 2564 EE  Den Haag

Verhuisplannen?Verhuisplannen?
Verhuisplannen of nog in de oriënterende fase en benieuwd naar wat uw woning waard is? 
Wij verzorgen advies op maat, gericht op uw eigen situatie door middel van een gratis waarde- 
bepaling. Wij zijn uw makelaar en willen u graag ontzorgen in het gehele traject.

Bij inlevering van deze bon vóór maandag 1 juli 2019 ontvangt u een korting van 15% op 
onze courtage of taxatiekosten.

Ik wil graag:
O een oriënterend gesprek over de verkoop van mijn huis met een vrijblijvende waarde-indicatie
O een oriënterend gesprek voor de aankoop van mijn nieuwbouwwoning
O een aanvraag voor een gratis zoekopdracht 
O een taxatie
O anders, namelijk ..............................................................................................................................................................................

Naam O Dhr. O Mevr. ........................................................................................................................................................................

Postcode ................................ Woonplaats ......................................................................................................................................

Telefoon .....................................................................................................................................................................................................

E-mailadres ..............................................................................................................................................................................................

Olsthoorn Makelaars, kantoor Naaldwijk I Westland
Patijnenburg 16, 2671 JD  Naaldwijk, Tel.: 0174706020, info@olsthoornmakelaars.nl

Het Olsthoorn-team 
kantoor Naaldwijk.

✃
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Een huis kopen of verbouwen?  
Rabobank helpt je graag!
Overweeg je een huis te kopen? Een leuke, maar spannende stap. Met een koophuis kun je een spaarpotje opbouwen voor later als 
je aflost op de hypotheek. Maar dan moet je die hypotheek eerst krijgen. Hoe haalbaar is dat in jouw situatie? Met inzicht, tips en 
oplossingen helpen we jou stap voor stap naar je droomhuis. Dat doen we zowel online als offline op één van onze kantoren. 

Gratis oriëntatiegesprek
Ben je van plan een huis te kopen, dan wil je zo snel mogelijk weten wat je maximaal kunt lenen. In het Rabobank Hypotheekdossier 
op onze website kun je een uitgebreide hypotheekberekening maken. Of maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend oriëntatie-
gesprek. Dit kan op één van onze kantoren maar ook door middel van een videogesprek of telefonisch. Tijdens het oriëntatiegesprek 
kijken we naar je woonwensen en je financiële situatie, maken we een inschatting van de maandlasten en geven we algemene infor-
matie over bijvoorbeeld onze hypotheektarieven en hypotheekvormen. 

Heb je een woning gevonden? Dan helpen we je in een adviesgesprek bij het nemen van beslissingen over je hypotheek. Door je 
goed voor te bereiden op dit gesprek, bijvoorbeeld door het invullen van het Rabobank Hypotheekdossier, kun je besparen op de 
advieskosten. 

Je huidige woning verbouwen
Heb je al een koopwoning en denk je erover om te gaan verbouwen? Bijvoorbeeld een uitbouw, nieuwe bad-
kamer of energiebesparende aanpassingen? Ook dan informeren en adviseren onze adviseurs je graag over de 
financiële mogelijkheden. 

Westlands Woonevent
Zaterdag 13 april zijn wij aanwezig bij het Westlands Woonevent. Heb je vragen of wil je meer informatie, loop 
dan even bij ons langs! Wil je niet zo lang wachten? Kijk op www.rabobank.nl of neem contact met ons op via 
(0174) 21 52 15 voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Pagina Het Hele Westland 042019.indd   1 02-04-19   16:15
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ENTREE: duurzame driekamer-
appartementen in ‘s-Gravenzande
Gevelbrede balkons op de middagzon, hoge plafonds en een glazen gevel, dus veel daglicht

Duurzame driekamerappartementen met 

hoge plafonds, veel glas en een balkon op 

de middag- en avondzon. Je vindt ze straks in 

nieuwbouwproject ENTREE in ‘s-Gravenzande. 

Het project komt in nieuwbouwgebied 

Waelpark, een langgerekt woongebied tussen 

‘s-Gravenzande en Naaldwijk met veel water 

en groen. Dat groene karakter is vooral te 

danken aan de ecologische zone die door 

Waelpark zal lopen. 

ENTREE: twee kleinschalige gebouwen

Appartementengebouw ENTREE bestaat uit 

twee kleinschalige woongebouwen waar je 

tussendoor de wijk in- en uitrijdt. Zoals de 

naam al doet vermoeden, markeert het project 

de ontsluiting van de nieuwbouwwijken De 

Vlindertuin en Dijckerwaal. 

Driekamerappartementen van 75 vierkante 

meter

De appartementen in ENTREE hebben allemaal 

een woonoppervlakte van circa 75 vierkante 

meter en in de basis drie kamers. De balkons 

zijn zo breed als de appartementen zelf en 

gericht op de middag- en avondzon. Opvallend 

aan de appartementen zijn de hoge plafonds 

(2,65 meter) en de grote glasgevel, waardoor 

veel licht de appartementen binnenkomt. 

Op de begane grond is per appartement een 

parkeerplaats beschikbaar. De vrij-op-naam 

prijzen van de appartementen zijn op dit 

moment nog niet bekend.

Duurzaam en gasloos

De appartementen worden bijzonder 

duurzaam. Ze zijn gasloos en worden verwarmd 

door middel van een warmtepomp en 

vloerverwarming. Op het Westlands Woonevent 

kun je bij de stand van VORM meer informatie 

krijgen over dit project. Je kunt ook de 

projectsite in de gaten houden en/of je via die 

site aanmelden voor de nieuwsbrief.

    • www.vorm.nl/entree.

    • Stand: VORM.

Zelfbouw: een proces van droom naar werkelijkheid
ONW presenteert ontwerpen voor droomhuizen op zelfbouwkavels in Naaldwijk
Een huis met uitstraling, waarin we met 

onze kinderen én als we ouder worden fijn 

kunnen wonen. Dat was globaal het antwoord 

van bezoekers van een vorig Westlands 

Woonevent op de vraag naar hun ideale 

woning. Ontwikkelingsbedrijf Het Nieuwe 

Westland (ONW) vroeg twee architecten 

hiermee aan de slag te gaan. Het resultaat: 

drie ontwerpen voor woningtypes op de 

kavels in Gantel de Baak in Naaldwijk. Op het 

Westlands Woonevent worden de ontwerpen 

gepresenteerd.

Meerdere indelingen

De woningen zijn zo ontworpen dat meerdere 

indelingen mogelijk zijn. Het gaat om een 

instapklare twee-onder-één-kap woning, een 

instapklare twee-onder-één-kap woning met 

slapen en wonen op de begane grond en een 

instapklare villa, eveneens met slapen en wonen 

op de begane grond. Alle woningen komen aan 

de rivier De Grote Gantel en krijgen een eigen 

aanlegsteiger voor een boot. 

Zelfbouwen: van droom naar werkelijkheid

In de stand van ONW krijg je alle informatie 

over deze woningtypen. Specialisten van Van 

Leent Bouwbedrijf zijn ook aanwezig om je 

uit te leggen wat er allemaal komt kijken bij 

het bouwen van een huis. Het motto van ONW 

is dan ook: ‘Zelfbouwen: van droom naar 

werkelijkheid’.

    • www.ganteldebaak.nl.

    • Stand: ONW.

Echt, ontspannen, Hollands, mooi wonen. Het kan in Wilgenrijk
Een nieuw stukje Nederland, op 20 autominuten van Den Haag en Rotterdam en dicht bij 

Maassluis, Maasland en natuurgebied Midden-Delfland. Landelijk, groen en waterrijk met 

een rust die zeldzaam is in de Randstad. Dat is Wilgenrijk. Maak kennis met Wilgenrijk en het 

actuele huizenaanbod op het Westlands Woonevent, op zaterdag 13 april in Naaldwijk.

Wilgenrijk: groot en gevarieerd huizenaanbod

In dit nieuwe woongebied vindt u ruime kavels 

met unieke huizen. Van vrijstaand tot korte 

rijhuizen, van twee onder-één-kap tot luxe 

appartementen; het huizenaanbod in Wilgenrijk 

is groot en gevarieerd. Maar er is niet alleen 

aandacht voor de bouw van nieuwe huizen. In 

Wilgenrijk staat het woongeluk van de bewoners 

centraal. Er is daarom veel ruimte voor kinderen 

om veilig te spelen en voor volwassenen om te 

ontspannen en te recreëren langs de groene 

parkwal en in het rustige woongebied zelf. 

Dat alles, terwijl u nooit ver weg bent van 

voorzieningen. Hetzij in Maassluis, hetzij in de 

grote steden Den Haag en Rotterdam. 

Meer ruimte voor vergelijkbare prijs

In Wilgenrijk zijn de kavels groter dan elders 

in de regio. U krijgt meer ruimte voor een 

vergelijkbare prijs. Voor iedere woonwens 

is er een huis beschikbaar. Alle huizen zijn 

ontworpen volgens de ontwerpfilosofie van de 

‘Maassluise school’. Deze stijl geeft betekenis 

aan echt, ontspannen, Hollands, mooi wonen. 

Geïnspireerd op het verleden, gemaakt in het 

heden. De Maassluise School biedt zekerheid 

over de kwaliteit en de sfeer van het gehele 

gebied. Wie woont in Wilgenrijk, kiest voor 

architectuur, kwaliteit en rust.

Nieuwsgierig naar het huizenaanbod in 

Wilgenrijk? 

Momenteel zijn er diverse huizen in verkoop: 

vrijstaande huizen, twee-onder-één-kap huizen 

en korte rijhuizen. Woont u liever gelijkvloers? 

Langs de statige en rustige laan Verreweg zijn 

appartementen te koop in een kleinschalig 

appartementengebouw. Bekijk de details van 

alle huizen op www.wilgenrijk.nl/huizen of kom 

naar het Westlands Woonevent op zaterdag 13 

april in het stadhuis in Naaldwijk. 

    • www.wilgenrijk.nl.

    • Stand: Wilgenrijk.

Impressie ENTREE.

Impressie zelfbouwhuis Gantel de Baak.

Impressie van huizen in Wilgenrijk, in de mooie stijl van de Maassluise School.

Colofon
Deze Westlands Woonevent-special is een samenwerking tussen TMG Landelijke Media B.V. en Uitgeverij West Media en wordt huis-aan-huis verspreid in een oplage van 46.500 exemplaren. 

Accountmanagement: Tonia van Nieuwenhuijzen: t.van.nieuwenhuijzen@tmg.nl / 06-49054783.  April 2019.
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facebook.com/
poeldijkerhout

Ontwikkeling en realisatie: Verkoopinformatie:

070 350 14 00
www.nelisse.nl

0174 294 652
www.rijnpoort.nl

 WWW.DEHOVEN-POELDIJKERHOUT.NL

Nog 1 woning te koop!
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING | GBO 142 M2 | GASLOOS MET INDIVIDUELE WARMTEPOMP | € 550.000,- V.O.N.
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www.dewestlandsezoom.nl

WOONBUURTEN WAAR U BLIJ VAN WORDT
Heerlijk wonen tussen Monster en Den Haag, in mooie woonbuurten waar ook de natuur een duidelijke 
plek heeft. Bent u daar naar op zoek? OBWZ realiseert bijzondere woonwijken in Poeldijk, Kwintsheul 
en Monster. De komende jaren zijn veelbelovend, er komen weer veel woningen en nog meer groen aan. 
Bezoek de stand van OBWZ op het Westlands Woonevent en we vertellen u er alles over! 


