
Toen ik gevraagd werd om een nieuw woonproject in te leiden en hoorde dat 
het om een chic, stijlvol geheel in een werkelijk schitterende omgeving  
zou gaan, dacht ik, eerlijk gezegd: eerst zien dan geloven. Zelden of nooit 
biedt een nieuwe woonlocatie alleen maar voordelen. Maar uitzonderingen 
beves tigen de regel.

Het project landgoed De Haaf biedt daadwerkelijk alleen maar voordelen. 
Neem de architectuur. Die is zonder meer stijlvol, om niet te zeggen 
oogstrelend. En hoe zit het met de woon- en leefruimte zelf? Als we de grote 
terrassen meetellen variëren de afmetingen van maar liefst zo’n 190 tot  
ca. 650 m2. En de ligging? Kan ik ook kort over zijn: landgoed De Haaf ligt 
zonder meer op een droomplek. Middenin een verrukkelijk vier-seizoenen-
parklandschap (van ruim 20.000 m2) in het sfeervolle hart van Bergen. Daarbij 
is het aantal mogelijkheden om actief of passief te ontspannen ongekend 
groot. De duinen, het strand en de zee, maar ook het Bergerbos zijn vlakbij...  
Dit is wonen in de natuur! Maar dan wel inclusief alle denkbare luxe, comfort 
en home automation. Vanzelfsprekend is ook aan duur zaam heid gedacht, 
onder meer in de vorm van een milieu vriendelijke warmte- en koudeopslag. 

Kort en goed: landgoed De Haaf biedt ‘the best of áll worlds’. Eerst zien, dan 
geloven? Gelijk heeft u. Daarom hebben we er, naast een website en een 
filmimpressie, dit glossy magazine aan gewijd. Om zo de allure die dit project 
in alle opzichten uitstraalt, recht te doen.

Arno Smit (redactie)

editorial

the best of áll worlds

Over wonen 
in de natuur 

gesproken

comfort en privacy27 zeer luxueuze woningen met een maximum aan
omringd door ruim 20.000 m2 parklandschapDrie woongebouwen bestaande uit negen riante luxeappartementen (140 - 339 m2) met tuinterrassen (53 - 310 m2)         

Bergen (NH)

Landgoed De Haaf | 3

HM Mag Magazine-DEF-corr01.indd   3 18-10-10   23:29



6

12 21

Het groene 
hart van 
Bergen

  
















MK

M
K

MK

v.v.

S
W

C
W

W
S










































Wonen op de Haaf, Landgoed de Haaf, Bergen

2010-4153

02

Indeling Wolterinck











12-08-2010

30-09-2010 24Hoe riant 
is riant?

Uw eigen 
parktuin

‘Spelen met 
licht en ruimte’

8

Organische
architectuur

26

Woon-
impressies

Landgoed

4 | Landgoed De Haaf

HM Mag Magazine-DEF-corr01.indd   4 18-10-10   22:36



44

52

Waar woont u 
het liefst?

Bijzonder 
Bergen

inhoud

  6 De metamorfose van het groene hart van Bergen 

  

  8 Organisch ontwerp met expressieve nuances 

  

10 Het licht van Bergen, de duinen, de zee...  

  

12 Heerlijk wandelen in uw eigen parktuin 

14 Elk seizoen omarmt u met zijn eigen geuren en kleuren  

  

16 Het parkconcept van twee topontwerpers 

18 Binnen en buiten vloeien in elkaar over

20 U krijgt alle ruimte om uw woning zelf in te delen

  

21 ‘Spelen met licht en lucht, ruimte en lijnen’ 

  

24 Hoe riant is riant? 

  

26 Woonimpressies

44 Waar woont u het liefst? 

  

46 Toekomstgerichte aanpak project landgoed De Haaf

Duurzaamheid, in alle opzichten 

  

48 La dolce vita op landgoed De Haaf  

  

50 Boeiend, bruisend Bergen  

  

52 Bijzonder Bergen 

  

54 Een rijke plek met een al even rijke geschiedenis 

  

56 Situering en plattegronden woningen 

  

71 Colofon

48

La dolce vita
op landgoed De Haaf

Landgoed De Haaf | 5

HM Mag Magazine-DEF-corr01.indd   5 18-10-10   22:36



De metamorfose 
van het groene hart 

van Bergen
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De metamorfose 
van het groene hart 

van Bergen

Op een uitloper van de duinen, in het groene hart van Bergen, ligt land-
goed De Haaf. Op een plek waar al in de prehistorie en de middeleeuwen 
mensen leefden, waar al in 1200 een verkeersverbinding liep en waar in 
het begin van de vorige eeuw villa De Haaf werd gebouwd. Een plek waar 
musici, schrijvers en andere kunstbeoefenaars elkaar ontmoetten en zich 
lieten inspireren. Landgoed De Haaf werd toen al door velen gezien  
als een magische, tot de verbeelding sprekende plek. Voor wie er oog  
voor heeft.

Deze rustgevende oase van groen en water wordt binnenkort compleet 
heringericht en verweven met drie bijzonder luxueuze woongebouwen, met in 
elk gebouw acht riante luxeappartementen en een penthouse. ‘Verweven’ is het 
juiste woord. Door de ronde architectonische vormen, de transparante 
plaatsing van de gebouwen in het park en de toepassing van natuurlijke 
bouwmaterialen wordt het geheel als het ware opgenomen in de omringende 
natuur. 

Een heerlijke plek voor mensen die volop willen genieten van hun ‘tuin’, maar 
geen tijd of zin hebben om zelf het onderhoud te verzorgen. Dat zou ook niet 
kunnen met een tuin van ruim 20.000 m2.  

Alles ademt allure. De architectuur, het parklandschap met zijn meanderende 
wandelpaden, de glooiende velden, het spectaculaire spel van de per seizoen 
wisselende rijkdom aan geuren en kleuren. Een fantastische invulling voor 
deze toch al tot de verbeelding sprekende locatie.

achtergrond
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Organisch ontwerp 
met expressieve nuances

Natuurlijke materialen

‘De gebouwen komen in wezen uit het park voort’ 

Architect
Reinald Bosman  
(KuiperCompagnons)
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Hoe bent u tot dit ontwerp  
gekomen? 
‘Ik heb me laten inspireren door de natuur 
in de omgeving en door de expressieve 
bouwstijlen in Bergen zelf. Het gevoel dat 
bij het bos, het strand, de duinen en de zee 
hoort heb ik gecombineerd met naar deze 
tijd vertaalde kenmerken van de Amster-
damse School.’ 

Waar leidden die natuurlijke  
inspiratiebronnen vooral toe?
‘Zowel in de natuur rond Bergen met zijn 
glooiende duinlandschap als bij De 
Amsterdamse School zie je veel ronde 
vormen. Mede daardoor resulteerden de 
ideeën in een organisch ontwerp. De 
natuurlijke uitstraling van het complex 
wordt versterkt door het materiaal van de 
‘keermuurtjes’ in het landgoed terug te 
laten komen in de gevels, in combinatie 
met blankhouten delen en ruw, zand-
kleurig pleisterwerk. De glad wit gestuukte 
horizontale banden van de terrassen en de 
witte delen van de gevel zorgen voor de 
expressieve nuance.’ 

‘Door de manier waarop de terrassen 
elkaar overlappen ontstaat in de woningen 
een goede balans tussen licht en schaduw. 

Door de grootte van de ramen is de 
lichtinval direct en het uitzicht op het 
landschapspark royaal.’  

Wat ook opvalt is dat de drie gebouwen 
in verschillende richtingen staan.
‘Door de draaiingen van de gebouwen is 
geen enkele kant gelijk en biedt elk apparte-
ment een optimale beleving van het park. 
De variatie in de situering van de drie 
woon complexen versterkt de eigen identi-
teit van de gebouwen en zorgt voor een 
optimale transparantie binnen het landgoed.’ 

Optimale transparantie binnen  
het landgoed, wat bedoelt u daar 
precies mee?
‘Vanuit alle kanten van het park kijk je 
tussen de wooncomplexen door. Daar-
door gaan ze op in het geheel en worden 
het ‘objecten in het groen’. De gebouwen 
komen in wezen uit het park voort. Dat 
effect wordt versterkt door de samenhang 
met de beplanting. Het groen van het park 
loopt via de begroeide plantenbakken 
door in de gevels en komt net als de ruwe 
stenen uit de omgeving terug in de 
gebouwen. Dat alles komt het harmo-
nieuze karakter van de woonomgeving als 
geheel zeer ten goede.’

Organisch ontwerp 
met expressieve nuances

Architect Reinald Bosman (KuiperCompagnons) bracht tijdens zijn jeugd 
veel tijd door in Bergen, dat hij omschrijft als een creatief kunstenaarsdorp. 
Dat maakte de opdracht voor hem extra speciaal.

architectuur

‘De gebouwen komen in wezen uit het park voort’ 
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Het licht van Bergen, de duinen, de zee...

Schilders roemden en roemen het licht van Bergen. Dichters en schrijvers bezongen de veelzijdige natuur. Herman Gorter (1864-1927),  
die in een van de duinpannen woonde, wijdde er menig vers aan. 
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Het licht van Bergen, de duinen, de zee...

Daar ligt dat water, dat schitterende water 

Zie hoe het schittert, het schitterspreekt, schittertrompettert in de lucht

in de donzige gonzige fijne satijne lucht

Fragment uit ‘Verzen’ van Herman Gorter

inspiratie
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Heerlijk wandelen 
in uw eigen parktuin
een uitnodigend gebaar naar bewoners en wandelaars  
Landgoed De Haaf was een gesloten omgeving, maar gaat door de renovatie weer deel uitmaken van Bergen.  

Een vanuit het dorp zichtbare brug vormt de verbinding met het centrum van Bergen en maakt een uitnodigend 

gebaar naar bewoners en wandelaars. De hoofdingang van het landgoed komt aan de Koninginneweg, het  

hoofdpad leidt direct naar de woongebouwen. 

landschapsinrichting
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Heerlijk wandelen 
in uw eigen parktuin

Wandelen door de natuur van het parklandschap op 
landgoed De Haaf betekent straks genieten van een 
zeer gevarieerd, kleurrijk landschap. Het hele jaar 
door! Op het ritme van de seizoenen komen aller-
lei bloemen en planten ‘op gezette tijden’ terug. Zo  
laten de lente- en zomerbloeiers zich al vanaf mei 
volop zien en zijn diverse grassen in de tweede helft 
van het jaar expressief tot in de winter. Al wandelend 
wordt u steeds weer aangenaam verrast door een ander  
perspectief. 

Natuurlijke, spontane uitstraling
Dit alles is het resultaat van de samenwerking tussen 
landschapsarchitect Marnix Tavenier en tuinontwerper Piet 
Oudolf, die met hun ontwerp dit tot nu toe ontoegankelijke 
landgoed in een open parklandschap veranderen. Voor 
beide ontwerpers stond van meet af aan de natuurlijke, 
spontane uitstraling van het parklandschap centraal. Marnix 
Tavenier: ‘Direct bij het eerste bezoek hebben we de 
beleving van het landgoed door bewoners en bezoekers 
centraal gesteld. Voor de bewoners hebben we in nauw 
overleg met architect Reinald Bosman de positie van de 
wooncomplexen vastgesteld. Piet Oudolf en ik hebben de 
ligging van de meanderende wandel paden bepaald. Daar-
door zijn overal fraaie doorkijkjes ontstaan, zowel tussen de 
gebouwen als in de rest van het park.’

Veranderende perspectieven
Het veranderende perspectief dat de wandelaar beleeft, 
wordt versterkt door de glooiende velden, de slingerende 
paden en het water. Tavenier: ‘Vanuit het Oranjeplantsoen 
slingert het water landgoed De Haaf binnen, waarna het 
uitmondt in de royale vijver waar het licht mooi op valt. 
Ook het reliëf van het maaiveld dat naar het water toeloopt 
is in het ontwerp opgenomen. De expressie ligt in de 
beplanting, de overige onderdelen zijn daar op ingetogen 
manier in verweven.’ 

Verrassende 
perspectieven
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Elk seizoen omarmt u 
met zijn eigen 

geuren en kleuren
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Een licht glooiend 
parklandschap met  
expressieve 
seizoensdynamiek 
en rijke kleurenspektakels 
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Het parkconcept 
van twee topontwerpers

Tuinarchitect Piet Oudolf geniet inter-
nationale bekendheid, met name in de 
VS, Groot-Britt annië en Zweden. Tot zijn 
be kend ste werk behoort zijn ont werp 

van de Gardens of Remembrance in New 
York, ter herinnering aan de slachtoff ers 
van de aanslagen op 11 sep tember 2001. 
Hij heeft  al veel prestigieuze onder schei-

dingen ont vangen, waaronder de Award 
for Excellence in Design van de kunst-
commissie van de stad New York en de 
Award of Distinction door de Association 

Ecologische rijkdom als uitgangspunt

In tegenstelling tot traditioneel beplante parklandschappen wordt de omgeving van landgoed De Haaf door de wereld-
vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf en landschapsarchitect Marnix Tavenier omgetoverd in een parklandschap waarin 
alle jaargetijden zich uitbundig manifesteren. Door de variatie in landschap en vegetatie zorgt hun ontwerp voor het 
parklandschap steeds voor nieuwe ervaringen, nieuwe belevingen door bewoners en bezoekers. Elke dag weer.

Hoge grassencorridors
In het ontwerp creëren hoge grassencorridors een sfeer van 

geheimzinnigheid, van ‘het onverwachte’. Door deze te combineren met 
verschillende bloeiende planten krijgt elke corridor een ietwat eigen 

karakter. De grassen, met een sterke, uitgesproken vorm, blijven tot ver in 
de winter expressief.

Rondom de gebouwen worden weides en rustgevende 

groene ruimtes geprojecteerd tegen een achtergrond 

van bomen en heesters. De combinatie van bloemen-

weides, geschoren gazons, spannende corridors met bos 

en water zorgt voor verrassingen en variatie. Dat is de 

kern van het concept.

In het parklandschap zoals Piet Oudolf en Marnix Tavenier dit voor 
ogen hebben, begint de beleving van het parklandschap direct bij 
binnenkomst. Zowel wanneer men te voet aankomt als met de auto. 
Het hoofdpad leidt naar de woningen, voetpaden verbinden het 
landgoed met de Koninginneweg, Oranjeplantsoen, Natteweg en 
de W. Pyrmontlaan.

ORANJEPLANTSOEN

KONINGINNEWEG

NATTEWEG

M
ARI

JK
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AAN

Voetpad
Auto
Straat

PYRMONTLAAN
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Het parkconcept 
van twee topontwerpers

of Professional Landscape Designers. Zijn 
privétuin van 4000 m² in Hummelo trekt 
jaarlijks vele honderden bezoekers. In 
2003 ontwierp hij samen met anderen 
(onder wie Marnix Tavenier) de tuin van 
het Reumaverpleeghuis in Rott erdam.  

Piet Oudolf over landgoed De Haaf: 
‘Voor het ontwerp voor de herinrichting 

van het land goed zijn we uitgegaan van 
de bestaande ecologische rijkdom. 
Belangrijke elementen uit het huidige 
landschap zijn opgenomen in het 
ontwerp. In het algemeen ligt de nadruk 
op de langlevendheid van de beplanting, 
de biodiversiteit en de aandacht voor alle 
seizoe nen en hun hoogtepunten. Ook is 
rekening gehouden met de periode na de 

bloei en met de textuur en vorm van 
afgestorven planten delen in de winter. 
Parklandschappen als dit zijn eigenlijk 
driedimensionale theater stukken, met de 
seizoenen als wisselend decor waarin 
bloemen, planten, struiken en bomen de 
acteurs zijn.’ 

Stinsenbos
Ook het aanplanten van meer soorten 
stinsenplanten maakt deel uit van het 

concept voor de herinrichting. Zo wordt 
het authentieke karakter van de stinsen-

fl ora aan de zuidkant versterkt.

Gazons
De gazons worden vooral rondom 

de gebouwen geplaatst en zorgen zo voor rust en 
mooie zichtlijnen door het park. Het lichtglooiende 
landschap zorgt voor verrassing en fraaie perspec-

   tieven die kenmerkend zijn voor het ontwerp.

Water
Twee van de drie woongebouwen 

liggen aan het water. Op het pad bij de 
vijver ontstaat de spannende beleving 

van een rietlandschap. 

Bloemenweiden
Grote velden met weidebloemen tussen het 

wuivende gras verhogen het insectenleven en bevorderen 
de biodiversiteit. Biodiversiteit is een essentieel onderdeel 

van het concept, waarbinnen duurzaamheid centraal 
staat. De bloemenweides variëren: van ‘sophisticated’ 

tot ‘puur natuur’.

parklandschap

Tuinontwerper
Piet Oudolf 

Landschapsarchitect
Marnix Tavenier
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Binnen en buiten 
vloeien in elkaar over
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Binnen en buiten 
vloeien in elkaar over

Na de architectuur en de omringende natuur is het tijd om het wonen op  
landgoed De Haaf van een andere kant te bekijken. Over naar het interieur!
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UU krijgt alle ruimte 
om uw woning 
zelf in te delen
  
De drie woongebouwen van landgoed De Haaf tellen elk negen woningen, verdeeld over vier 
woon lagen. De 27 woningen hebben een royaal gebruiksoppervlak, variërend van 140 m2 
tot 339 m2. Daar komt nog de riante buitenruimte in de vorm van de tuinterrassen bij: 
van 53 m2 tot 310 m2.

Hoe zou u die riante ruimte indelen en inrichten?
Uiteraard bepaalt u de inrichting zelf, maar u bent ook volledig vrij in het indelen van de ruimte.  
Met andere woorden, u bepaalt waar de muren en de deuren komen. Zoveel mensen, zoveel 
wensen. U heeft dus een luxeprobleem: hoe deelt u de ruimte zo in dat u er tot in lengte van jaren 
zoveel mogelijk gemak en plezier van heeft? Daar kunt u wel wat inspiratie bij gebruiken? 

Wolterincks World
In het interview met interieurontwerper Marcel Wolterinck (dat op de pagina hiernaast begint) 
gaat hij kort in op het indelen en inrichten van woningen zoals die op landgoed De Haaf. Om u 
een beeld te geven van de mogelijkheden ten aanzien van de inrichting hebben we Wolterincks 
World tevens gevraagd om één woning volledig in te delen én in te richten. Hoe woning 7 op  
de tweede verdieping, met een woonoppervlak van 250 m2 en een buitenruimte van 122 m2, 
eruit zou kunnen zien, ziet u op de pagina’s 24 tot en met 43 .

Zoveel mensen, zoveel wensen, en zoveel ruimte…

interieur
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Zoveel mensen, zoveel wensen, en zoveel ruimte…
‘ Spelen met licht en lucht, 
ruimte en lijnen’
Groeien, bloeien en snoeien om weer te bloeien. Zo zou je in één zin de ‘gang van zaken’ van Marcel Wolterincks bedrijf 

kunnen samenvatten. In 25 jaar tijd groeide zijn bloemenwinkel in Laren uit tot Wolterincks World. Met een internationale 

klantenkring, een 1.500 m2 grote showroom in Laren en tot voor kort een eigen productiebedrijf en een tweede showroom 

in trendy Dubai.

Eerst maar even googlen. Wolterincks World, bestaande uit de 
units Interior, Exterior, Garden & Landscape, Business en Events, 
zorgde zowel voor interieur- en exterieurontwerpen op eigen 
bodem als voor de aankleding van projecten in onder meer Tel 
Aviv, Londen, Long Island, Duitsland, Portugal en Spanje. Maar 
ook voor de aankleding van de lunch voor het Koninklijk Huis 
op Koninginnedag en de thematische decors van musical-
premières, zoals My Fair Lady, The Lion King en Cats, om er 
enkele te noemen. 

Wat een veelheid aan activiteiten. Is dat nog 
wel allemaal beheersbaar?
‘Nou nee dus. Het werd te veel en te complex. Twee jaar geleden 

werd ik ziek, een waarschuwing. En dus hebben mijn vrouw en ik 
keuzes gemaakt. De bloemenzaak, de productieafdeling en de 
showroom in Dubai zijn nu in handen van voormalige 
bedrijfsleiders en lokale partners. Mijn vrouw is een webwinkel 
in cadeaus aan het opstarten en ik ben me gaan toeleggen op mijn 
grote liefde, het ontwerpen van interieurs en exterieurs én nieuwe 
producten en productlijnen. Dat laatste is nieuw.’ 

Van bloemen verkopen naar in- en exterieurs 
ontwerpen, hoe ging dat? 
‘Zo’n 25 jaar geleden begonnen tuinen en terrassen meer deel uit 
te maken van het wonen. Mede daardoor werd ik steeds vaker 
gevraagd voor de terrasaankledingen, tafelaankledingen, bijvoor-

‘Hard werken, maar ook hard genieten! 
Dat is mijn nieuwe credo.’

Interieurontwerper
Marcel Wolterinck

Marcel Wolterinck over de indeling en inrichting 
van in- en exterieurs
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beeld voor exclusieve diners en feestelijke aangelegenheden. Dan 
wees ik klanten soms op details die eigenlijk buiten mijn opdracht 
vielen, zo kreeg ik gaandeweg een meer adviserende rol. Toen ik 
mijn eigen huis verbouwd had en de tuin opnieuw had ingericht 
heb ik zo’n 750 klanten uitgenodigd. Verdeeld over vijf dagen, 
met elke dag een ander thema. Tot en met een Creoolse Mis op 
zondagmorgen bij zonsopgang... een groot succes. Toen wist ik: 
dit wil ik meer gaan doen. Huizen en tuinen indelen en inrichten, 
events aankleden, mooi werk.’  

Zullen we het even over het Project De Haaf 
hebben? Waar moet je aan denken als je zo’n 
appartement wilt indelen en inrichten?
‘Hoe laat je de natuur doorlopen in het interieur? Binnen en 
buiten in elkaar laten overvloeien, daar gaat het om. In De Haaf 
wil je wonen omdat je van de natuur houdt, anders val je ook niet 
op dat waanzinnig mooie tuinontwerp van Piet Oudolf. Het licht 
en de kleuren van buiten, het strand, de duinen, de bossen, die 

wil je ook binnen beleven. Zo creëer je rust. Harmonie. Balans. 
Indelen en inrichten is spelen met licht en lucht, met ruimte en 
lijnen, kleuren en materialen. Mooie as-lijnen aanbrengen!’

Mooie as-lijnen?
‘Assen, zeg dieptelijnen, zorgen voor extra ruimtebeleving. Door 
bijvoorbeeld deuren tegenover elkaar te plaatsen, door zichtlijnen 
naar buiten te creëren, vergroot je de ruimtebeleving. Samen met 
het juiste kleurgebruik werken die perspectieven rustgevend. En 
van rust krijg je energie en dat is precies mijn bedoeling.’

‘De architect heeft zich ook laten inspireren 
door de Amsterdamse School. Heb je daar iets 
mee? Wat zijn jouw inspiratiebronnen?
‘Die ronde, organische vormen van de wooncomplexen, zoals je 
die ook bij de Amsterdamse School ziet, spreken mij enorm aan. 
Prachtig. Mijn inspiratiebronnen? Een schelp, een ornament, de 
huid van een dier, een handgetekend patroon in een antiek boek, 
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‘Het licht en de kleuren van buiten  
wil je ook binnen beleven.’

een schilderij, een detail daarvan, het kan echt van alles zijn. 
Laatst waren we in Afrika met de kinderen, zagen we oude bomen 
zonder takken en bladeren, wat een vormen! Allemaal heel 
inspirerend. Maar ook een lichtstraal die een ruimte binnenvalt 
werkt inspirerend. Daar maak ik dan dankbaar gebruik van. En 
vanmorgen was ik nog in Aalsmeer om, middenin die weldaad 
aan bloemen en planten, inspiratie op te doen voor een nieuw 
groot project in Borne.’ 

En nu heb je dus ook een afdeling Product-
ontwikkeling opgestart. 
‘Ideeën voor producten verdwenen tot nu toe als schetsjes in een 
trommel. Dat gaat nu veranderen. Zo heb ik voor een enorm huis 
aan de kust van Mallorca de verlichting ontworpen. Dat is nu 
uitgemond in een verlichtingslijn van acht modellen, onder de 

naam ‘Costa’. Die lijn is ondergebracht bij Maretti in Almere, 
waar ik ook een vergaderkamer heb ontworpen.’ 

‘Het verschil tussen productontwerpen en in- en exterieur-
ontwerpen is dat het laatste altijd haute couture is. Het is altijd 
maatwerk. Uit een productidee kan een hele lijn voortkomen. 
Spannend!’ 

Je werkt dus nog steeds hard.
‘Ja. Maar ik houd me uitsluitend bezig met de concepten. En veel 
werk gebeurt in teamverband. Samen tot iets moois komen, de 
dynamiek van zo’n groepsproces, dat blijft boeiend en vind ik 
niet zo vermoeiend. En als ik nu op reis ga, neem ik ook de tijd 
om van een land te genieten. Om even bij te komen. Hard werken, 
maar ook hard genieten! Dat is mijn nieuwe credo.’
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Hoe riant is riant? 

De interieurafmetingen van de negen verschillende woningtypes variëren van 140 m2 

tot 339 m2. Ook de buitenruimtes, de terrassen, zijn riant: van 53 m2 tot 310 m2. 

Daarmee varieert het totale woon- en leefoppervlak van de woningen op landgoed 

De Haaf van ruim 190 m2 tot circa 650 m2. Zo riant is riant!

Waar moet je vooral aan denken bij het indelen van zulke riante ruimtes? Die vraag  
legden wij voor aan interieur- en exterieurontwerper Wolterinck:

‘Juist als je de beschikking hebt over heel veel ruimte, moet je ervoor zorgen dat je er een 
eenheid van maakt. Dat je zorgt voor objecten die de ruimte markeren, bijvoorbeeld door 
middel van grote kleden onder de zit- of eethoek. Verder vinden wij het heel belangrijk dat 
er een spannende sfeer ontstaat. Dat er altijd wat te zien is. Onder meer door doorkijkjes 
naar andere ruimtes te creëren, dat is heel belangrijk. 

Daarnaast moet de indeling natuurlijk ook logisch zijn. Is er voldoende loopruimte om 
bepaalde hoeken heen? Wat zie je als je op de bank zit? Et cetera. Ook de juiste verlichting is 
van essentieel belang! Bij Wolterinck passen we vaak gerichte spots toe, die maken het beeld 
interessanter, spannender. Wil je bepaalde objecten of hoeken uitlichten, zet ze dan in de 
spotlights. Zet iets dat je minder accent wilt geven wat meer in de schaduw. Voor badkamers 
geldt ‘less is more’: geef de elementen de ruimte, prop het niet te vol. En laat gelijk iets zien 
van een volgende ruimte, ook dat maakt de beleving van de ruimte een stuk spannender.

In het algemeen is het verstandig om uw woonwensen door te spreken met een interieur-
architect. Zij kunnen de meest persoonlijke wensen vertalen in een ontwerp op maat, 
bovendien houden zij tegelijkertijd rekening met de technische invulling van het ontwerp. 
Kiest u voor bepaalde toepassingen van home automation, breng dan eerst zorgvuldig in 
kaart hoe u de woning precies gaat gebruiken. Dat geldt vooral ook voor de keuken: wat voor 
gebruiker bent u? De mogelijkheden zijn ongelimiteerd, alleen de juiste keuzes en  
toe passingen leiden uiteindelijk tot de perfecte indeling.’

Hiernaast ziet u de indeling van woning 7 door Wolterincks World.
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Zo riant is riant 

woonkamer

werkkamer

eetkamer

keuken

hal

toilet

berging

toilet

terras

terras

terras

entree

dressing

badkamer logees

badkamer

logeerkamer

slaapkamer

Verdieping Woning Oppervlakte 
woning

Oppervlakte
terras

Totale woon- 
en leefruimte

Oppervlakte 
berging

Tweede 
verdieping 7 250 m2 122 m2 372 m2 14 m2

indeling

Oppervlaktes   

Woonkamer, eetkamer, keuken ca.   87 m2

Werkkamer ca.   15 m2

Slaapkamer ca.   26 m2

Badkamer ca.   19 m2

dressing ca.   16 m2

logeerkamer ca.   37 m2

Badkamer logees ca.   11 m2

Hal ca.   23 m2

Berging in parkeergarage ca.   14 m2

Terras ca. 122 m2

N

Z

OWSchaal 1 : 85

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 7 Zon op terras Oriëntatie terras

n Woongebouw i Middag, avond Zuid, west

n Woongebouw ii Middag, avond Z-west, noord

n Woongebouw iii Ochtend, middag Oost, zuid, west
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wonen

26 | Landgoed De Haaf

De inrichting bestaat uit chique en stoere elementen. De warme, natuurlijke materialen zorgen ervoor dat je je hier helemaal thuis 
voelt. Een heerlijke, comfortabele bank in een mooie geweven wollen stof, vol kussens die zo zacht zijn dat je er lekker in kunt 
‘verdwijnen’. Een fraai contrast met de stoere leren fauteuils van Linteloo Lab, die de associatie oproepen met de ‘herenrookstoelen’ 

entree
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van weleer en zo voor een vleugje nostalgie zorgen. Losse bijzettafeltjes en poefjes zorgen voor een ongedwongen accent. Het kleed van 
gnoehuid doet denken aan waaiend helmgras, de gordijnen van ruw linnen refereren aan het strand- en bosleven. Zo ontstaat een 
aangenaam en spannend contrast, zoals Wolterinck dat voor ogen heeft.
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Kokenkoken

De werkbladen zijn in levendig natuursteen uitgevoerd, in de kleur Fossil Taupe. De houten kastfronten zijn van geborsteld eiken, 
dat is afgelakt in gebroken wit/beige. Deze texturen geven de keuken een warme uitstraling, verder is de vormgeving strak gehouden. 
Het warme gevoel wordt versterkt door de ingebouwde haard. In deze keuken voelt iedereen zich thuis. Met de koffi  e loop je makkelijk 
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Koken

De werkbladen zijn in levendig natuursteen uitgevoerd, in de kleur Fossil Taupe. De houten kastfronten zijn van geborsteld eiken, 
dat is afgelakt in gebroken wit/beige. Deze texturen geven de keuken een warme uitstraling, verder is de vormgeving strak gehouden. 
Het warme gevoel wordt versterkt door de ingebouwde haard. In deze keuken voelt iedereen zich thuis. Met de koffi  e loop je makkelijk 

naar het terras om in de buitenlucht van je cappuccino of espressootje te genieten. De kranen zijn geraffi  neerd mat afgewerkt. 
De kastruimte is meer dan voldoende, mede doordat de kast om de hoek doorloopt. In het (kook)eiland zijn ruim voldoende lades 
van verschillende dieptes opgenomen, voor bestek en pannen.
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Kokeneten

De stoelen zijn ware fauteuils, waarin je urenlang kunt tafelen aan een mooie notenhouten tafel met bronzen accenten (Verden collections). 
Dit brons, zie ook het onderstel van de stoel, is een terugkerend element in de woning. Het geheel staat op een kleed dat de eetruimte extra 
cachet geeft.
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Koken

De stoelen zijn ware fauteuils, waarin je urenlang kunt tafelen aan een mooie notenhouten tafel met bronzen accenten (Verden collections). 
Dit brons, zie ook het onderstel van de stoel, is een terugkerend element in de woning. Het geheel staat op een kleed dat de eetruimte extra 
cachet geeft.
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Kokenwerken

De study/werkruimte c.q. bibliotheek is iets donkerder ingericht dan de rest van de woning om zo een spannende doorkijk te creëren: 
door de dubbele glazen schuifdeuren is deze ruimte al vanuit de woonkamer te zien. De glazen deuren zorgen er ook voor dat je in alle  
rust kunt werken, maar contact houdt met de woonkamer. Omdat de bibliotheek wat donkerder is, hangt er een rails met spots om de 
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Koken

De study/werkruimte c.q. bibliotheek is iets donkerder ingericht dan de rest van de woning om zo een spannende doorkijk te creëren: 
door de dubbele glazen schuifdeuren is deze ruimte al vanuit de woonkamer te zien. De glazen deuren zorgen er ook voor dat je in alle  
rust kunt werken, maar contact houdt met de woonkamer. Omdat de bibliotheek wat donkerder is, hangt er een rails met spots om de 

collectie boeken en kunst goed uit te lichten. Het bureau heeft een leren blad met stoere stiksels en een bronzen onderstel. Al met al is zo 
een sfeervolle, fijne ruimte ontstaan om je even in terug te trekken, om geconcentreerd te werken of op je gemak een boek te lezen.
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slapen

De master slaapkamer is echt een eigen plek voor de bewoners. De kamer staat in directe verbinding met de luxebadkamer en de  
dressing, waardoor je daadwerkelijk het gevoel van een privé-verblijf hebt. In de slaapkamer staat een luxebed (Nilson beds) met 
zijdezacht linnengoed, op een hoogpolig, puur wollen tapijt. Zo stap je lekker uit bed, heerlijk met je voeten in het zachte tapijt.  
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De master slaapkamer is echt een eigen plek voor de bewoners. De kamer staat in directe verbinding met de luxebadkamer en de  
dressing, waardoor je daadwerkelijk het gevoel van een privé-verblijf hebt. In de slaapkamer staat een luxebed (Nilson beds) met 
zijdezacht linnengoed, op een hoogpolig, puur wollen tapijt. Zo stap je lekker uit bed, heerlijk met je voeten in het zachte tapijt.  

In de kasten naast de ingang kunnen kunstvoorwerpen uitgestald worden. Hier is het aangenaam ontwaken: je kunt meteen genieten van 
het zicht op het terras rondom het huis. Door de glazen deuren is vanuit het bed het losstaande bad voor de strakke, natuurstenen wand te 
zien. Weer zo’n boeiend doorkijkje!
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Kokenbaden

Achter het losstaande bad en de natuurstenen wand gaat de ruimte over in een hele ruime inloopdoucheruimte met een regendouche.  
Nergens glazen wanden, je kunt aan twee kanten in en uit, dat geeft een prettig, vrij gevoel. De douche kan worden gekocht met allerlei 
programma’s om het wellness-gevoel dat deze ruimte toch al geeft nog groter te maken. Om de badkamer meer bij de slaapkamer te laten 
horen, is ervoor gekozen om de notenhouten vloer die door de hele woning ligt, door te trekken in deze ruimte. Alleen in het natte 
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Koken

Achter het losstaande bad en de natuurstenen wand gaat de ruimte over in een hele ruime inloopdoucheruimte met een regendouche.  
Nergens glazen wanden, je kunt aan twee kanten in en uit, dat geeft een prettig, vrij gevoel. De douche kan worden gekocht met allerlei 
programma’s om het wellness-gevoel dat deze ruimte toch al geeft nog groter te maken. Om de badkamer meer bij de slaapkamer te laten 
horen, is ervoor gekozen om de notenhouten vloer die door de hele woning ligt, door te trekken in deze ruimte. Alleen in het natte 

gedeelte (onder het bad en in de douche) komt natuursteen op de vloer. Dit natuursteen komt terug in de twee losse wastafels.  
Hierin kunnen luxevoorzieningen worden opgenomen zoals verwarmde spiegels en stopcontacten in de lades waardoor de föhn altijd 
klaarligt voor gebruik. Via de openslaande deuren loopt u zó na uw douche vanuit de badkamer naar buiten. Om daar even uit te stomen  
in een van de relaxte stoelen.
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Kokendressing

Vanuit de badkamer loop je meteen de dressing in. Met kledingkasten aan alle wanden, eventueel voorzien van al dan niet met vilt beklede 
lades, waarin vakken zitten voor accessoires zoals riemen, ceintuurs, lingerie en dergelijke. Daarnaast is er natuurlijk volop ruimte om alle 
kleren op te hangen en uw schoenen op te bergen. In het midden staat een goed uitgelicht blok met leren bovenblad, waarop u uw mooie 
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Koken

Vanuit de badkamer loop je meteen de dressing in. Met kledingkasten aan alle wanden, eventueel voorzien van al dan niet met vilt beklede 
lades, waarin vakken zitten voor accessoires zoals riemen, ceintuurs, lingerie en dergelijke. Daarnaast is er natuurlijk volop ruimte om alle 
kleren op te hangen en uw schoenen op te bergen. In het midden staat een goed uitgelicht blok met leren bovenblad, waarop u uw mooie 

spullen kunt bekijken. De lades eronder zijn voor juwelen en andere zaken die u een veilige plek wilt geven. En natuurlijk zijn er voldoende 
grote spiegels om uzelf van top tot teen te bekijken.
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Kokenlogeren

Uiteraard is er ook voor logees een grote kamer ingericht, met bijna over de hele breedte ramen om van het uitzicht te genieten. Als ze de 
schuifpui openzetten, ruiken ze de omringende natuur. Ook in deze kamer is het aangenaam uit bed stappen op het hoogpolige tapijt.  
Het bed (Nilson beds) is gestoffeerd in vilt waardoor het heerlijk zacht aanvoelt. De kamer is heel licht gehouden, met veel kleuren wit en 
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Koken

Uiteraard is er ook voor logees een grote kamer ingericht, met bijna over de hele breedte ramen om van het uitzicht te genieten. Als ze de 
schuifpui openzetten, ruiken ze de omringende natuur. Ook in deze kamer is het aangenaam uit bed stappen op het hoogpolige tapijt.  
Het bed (Nilson beds) is gestoffeerd in vilt waardoor het heerlijk zacht aanvoelt. De kamer is heel licht gehouden, met veel kleuren wit en 

een fauteuil in een lichtbruin velours. (Overigens is ook de badkamer voor de logees voorzien van een losstaand bad, net als de master 
badkamer. Plus een flinke doucheruimte met natuurstenen wanden en een ruime dubbele wastafel.)
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Het buitengewoon grote terras is zo 
ingericht dat het een ware verlenging  
is van de ruimte binnen. Doordat  
bijna alle ramen en deuren van vloer 
tot plafond lopen, is er van binnenuit 
continu zicht op de grote buiten-
ruimte. Op mooie dagen kun je de 
puien in de woonkamer wagenwijd 
openzetten, waardoor je de woning 
als twee keer zo groot beleeft.  
Onder de overkapping kunnen acht 
mensen plaatsnemen voor een 
sfeervol etentje in de buitenlucht. 
Ideaal, bijvoorbeeld na een dag op 
het strand. Hoewel uitrusten in de 
zithoek, met zijn relaxte zitzakken  
en fijne loungebank bij elk weertype 
een aantrekkelijke optie is. 
 
’s Avonds zorgen de haarden 
(Safretti) voor een extra intieme 
sfeer. Over intieme sfeer gesproken: 
die kunt u ook overdag op het terras 
creëren door het op te delen in 
kleinere stukken, met behulp van 
potten met planten. De terrasvloer 
bestaat uit hout en keien, ook dat 
breekt het grote oppervlak en maakt 
de indeling van de buitenruimte 
interessanter. De meubels van o.a. 
Paola Lenti, Roda dragen bij aan de 
toch al zo aanwezige strandsfeer.

buiten leven
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buiten leven

Landgoed De Haaf | 43

HM Mag Magazine-DEF-corr01.indd   43 18-10-10   22:39



Waar woont u het liefst?
Volledig in het groen, aan water, weide    en bos of bij de grote vijver? 

Gezamenlijk eigendom landgoed
Het ruim 20.000 m2 grote landgoed De Haaf en alles wat daarbij 
hoort is gezamenlijk eigendom van alle eigenaren. De Vereniging 
van Eigenaren, die bestaat uit alle bewoners, zorgt voor het 
beheer. Denk hierbij aan het onderhoud van het landgoed, maar 
ook van de woongebouwen en de gemeenschappelijke ruimtes. 
Gezamenlijk zorgt u ervoor dat het geheel er altijd perfect uitziet. 
De bestaande villa De Haaf blijft behouden. De villa krijgt een 
woon-/werkbestemming en wordt afge splitst van landgoed  
De Haaf. De toegang tot de ‘oude Haaf ’ blijft aan de Natteweg. 
Het nieuwe landgoed krijgt vanaf de Koninginneweg een eigen 
oprit. Overigens wordt de Koninginneweg die langs het land-
schap loopt eveneens opnieuw ingericht. Het Oranjeplantsoen, 
aan de overkant van deze weg, wordt visueel bij landgoed  
De Haaf betrokken.

Een prettig, extra veilig gevoel
Landgoed De Haaf wordt een aanwinst voor het rustige Bergen 
en mag gezien worden. Het landgoed is dan ook via diverse 

toegangspaden en wegen te betreden. Bezoekers die met de  
auto komen, kunnen zich melden bij de hoofdingang aan de 
Koninginneweg, voor mensen die lopend of met de fiets op het 
landgoed komen, zijn er andere toegangspaden. Zowel bij de 
hoofdingang als bij de entrees van de woongebouwen is 
cameratoezicht. Niet dat het nodig is in het rustige, wellevende 
Bergen, maar het geeft wel een prettig, extra veilig gevoel.

Huismeester
De aanwezigheid van een huismeester spreekt op een landgoed 
als dit vanzelf. De huis meester woont niet op het landgoed, maar 
is wel dagelijks aanwezig en heeft een kantoor in gebouw I. Hij 
houdt altijd een oogje in het zeil, is het dagelijkse aanspreekpunt 
voor de bewoners en kan ook goederen en dergelijke voor u in 
ontvangst nemen. Verder draagt hij uiteraard zorg voor het 
openen en afsluiten van het landgoed.

Ondergronds parkeren en bergruimte
Ieder woongebouw heeft een ondergrondse parkeergarage met 

Elk woongebouw biedt z’n eigen beleving van het parklandschap
De ligging van de drie woongebouwen op landgoed De Haaf is in nauw overleg tussen de architect van de gebouwen, de tuin- en  

de landschapsarchitect bepaald. De ligging van de gebouwen, maar ook de situering van de gebouwen en de woningen ten  

opzichte van elkaar, moesten aan drie criteria voldoen:

a. de woongebouwen moeten volledig opgaan in het  

landschap, waardoor het ‘objecten in het groen’ worden,

b. de transparantie moet maximaal zijn (lees: veel ruimte voor  

fraaie perspectieven tussen de gebouwen door), 

c. de beleving van de omringende natuur moet vanuit álle  

woningen optimaal zijn. 

Dat zij hierin geslaagd zijn, ziet u aan de inrichting van  

het gebied.

44 | Landgoed De Haaf

HM Mag Magazine-DEF-corr01.indd   44 18-10-10   22:39



Waar woont u het liefst?
Volledig in het groen, aan water, weide    en bos of bij de grote vijver? 

Licht, schaduw, privacy
Door de grote ramen komt veel licht binnen in de  

woningen, het zon werend glas voorkomt dat de zon  

de woning te veel verwarmt. Alle terrassen en het  

dak zijn overlappend geplaatst, waardoor maximale  

privacy gewaarborgd is en tegelijkertijd voldoende 

schaduw op het terras gerealiseerd wordt.

twee ruime privé-parkeerplaatsen per woning. In de parkeer-
garage is ook een aparte fietsenstalling met een oplaadpunt  
voor elektrische fietsen. Vanuit de parkeergarage gaat u met  
de lift naar uw eigen entree. Voor bezoekers worden buiten,  
direct aan het hoofdpad, par keer plaatsen aangelegd. Iedere 
woning beschikt over een eigen afgesloten bergruimte in de 
ondergrondse parkeergarage.

Hartje Bergen
Het centrum van Bergen, met zijn veelheid aan winkels, 
restaurants, cafés en alle overige voorzieningen, ligt op circa 500 
meter loopafstand. Via de fraaie brug die landgoed De Haaf met 
het dorp verbindt bent u in enkele minuten in het centrum.  

Bereikbaarheid Bergen
De ringweg van Alkmaar ligt slechts op slechts enkele kilometers 
afstand. Met de auto bent u in 10 minuten bij het station van 
Alkmaar. Via de A9 bent u snel in Haarlem, Amsterdam en de rest 
van de Randstad.

Wonen op de haaf

Elk woongebouw biedt z’n eigen beleving van het parklandschap
De ligging van de drie woongebouwen op landgoed De Haaf is in nauw overleg tussen de architect van de gebouwen, de tuin- en  

de landschapsarchitect bepaald. De ligging van de gebouwen, maar ook de situering van de gebouwen en de woningen ten  

opzichte van elkaar, moesten aan drie criteria voldoen:

a. de woongebouwen moeten volledig opgaan in het  

landschap, waardoor het ‘objecten in het groen’ worden,

b. de transparantie moet maximaal zijn (lees: veel ruimte voor  

fraaie perspectieven tussen de gebouwen door), 

c. de beleving van de omringende natuur moet vanuit álle  

woningen optimaal zijn. 

Dat zij hierin geslaagd zijn, ziet u aan de inrichting van  

het gebied.
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Door de (gedraaide) situering van de gebouwen bieden alle 

woningen een optimale beleving van het land schaps park en 

heeft elk gebouw zijn eigen identiteit. Zo liggen alle woningen 

in gebouw I aan de oostzijde, middenin het lage en hoge groen 

waar u op uitkijkt. Bij gebouw II aan de westzijde overlappen de 

terrassen het water en heeft u uitzicht op het bos aan de 

overkant, drie van de negen woningen liggen volledig in het 

groen. Gebouw III (aan de zuidkant) ligt aan de grote vijver 

waar u op uitkijkt. Ook bij dit gebouw liggen drie van de negen 

woningen volledig in het groen. De entree van gebouw I ligt aan 

de kant van de Koninginneweg, de entrees van de gebouwen 

II en III zijn op het middengebied van het park georiënteerd. 

Woongebouw II

Woongebouw III

Woongebouw I
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Alle woningen op landgoed De Haaf zijn voorbereid op alle mogelijke comfort en ‘home automation’. In elke woning wordt een 
basisprocessor geïnstalleerd, waaraan net zoveel functionaliteiten te koppelen zijn als ú wenst. Alle functies zijn via een centraal 
regelpaneel te bedienen. 

Denk hierbij aan zorgalarmering, communicatie, toegang-video controle, camera toezicht, deuren openen/sluiten, etc. Uiteraard is 
ook het alarm en de temperatuur via dit controlepaneel te regelen. Met één druk op de knop het licht aan/uit doen of dimmen  
(al of niet automatisch), muziek laten klinken in een of meer vertrekken (ook buiten), bijvoorbeeld via uw iPod, het kan allemaal.

maar wel met alle luxe & comfort 

Bij een toekomstgericht en natuurrijk project als landgoed De 
Haaf spreekt duurzaamheid vanzelf. Dat betekent dat bij de 
bouw natuurlijke materialen worden gebruikt en dat alle 
woningen op duurzame wijze van energie worden voorzien.  
Dat is beter voor het milieu. 

Warmte- en koudeopslag
Spil in dit geheel is de toepassing van warmte- en koudeopslag 
in de bodem (WKO). Bij WKO wordt gebruikgemaakt van de 
warmte en de koude die van nature aanwezig zijn in de bodem 
en in het grondwater. Het teveel aan warmte in de zomer wordt 
opgeslagen en in de winter gebruikt voor de verwarming  

en voor warm kraanwater. In de zomer zorgt de WKO-installatie 
voor verkoeling. 

Vloer- en plafondkoeling
Alle woningen beschikken over vloerverwarming. De penthouses 
zijn standaard uitgerust met plafondkoeling. De overige 
woningen worden gekoeld via de vloer, maar dit is naar wens om 
te zetten in plafondkoeling. Een groot voordeel ten opzichte van 
air conditioning is dat de temperatuur in de woning door middel 
van deze techniek gelijkmatig is. Oók als de ramen en deuren 
openstaan. Dat komt doordat niet de lucht, maar de woning zélf 
gekoeld wordt.

Duurzaam wonen
in meer dan één opzicht 
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Ú bepaalt het aantal functionaliteiten
Die zijn immers afhankelijk van uw situatie en wensen. Nu, maar ook morgen.  
De woning groeit ‘comfortabel’ met u mee. De mogelijkheden op het gebied van 
‘home automation’ of ‘domotica’ zo u wilt, nemen alleen nog maar toe. Maar u ziet 
het, op landgoed De Haaf is alles erop gericht om in luxe, prettig en comfortabel  
te wonen. 

nu en morgenmaar wel met alle luxe & comfort 

Duurzaam wonen
Wonen op landgoed De Haaf betekent ook rekening houden met de natuur. Met het 
oog op de duurzaamheid heeft tuin architect Piet Oudolf zijn ontwerp afgestemd op 
biodiversiteit, waar door vlinders, nuttige bijen en diverse watervogels zich hier thuis 
voelen. 

Een infiltratiesysteem voor het regenwater zorgt ervoor dat het landgoed in alle 
seizoenen over voldoende water beschikt. Het regenwater wordt niet geloosd op het 
riool, maar als het ware teruggegeven aan de natuur.

dus ook in de natuur

Wonen op de haaf
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Hoe zou uw dag eruit kunnen zien?

La dolce vita  op landgoed De Haaf
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Wonen en leVen

Kunt u zich voorstellen hoe een dag uit uw leven op landgoed De Haaf eruit zou 
kunnen zien? Dagdroomt u even mee?

Het is een nazomerse zaterdag, de zon schijnt, uw hele apparte-

ment baadt in het licht. Waar is het dan aangenamer toeven 

dan op je eigen royale terras? Zo begint u de dag met een  

ontbijt bijna midden in de natuur. iPad mee om toch nog even 

naar het nieuws te kijken. Maar, zoals wel vaker de laatste tijd, 

laat u dat voor wat het is. Eerst even genieten, het uitzicht, alle 

buitengeluiden. ‘Misschien is het vroege najaar nog wel mooier 

dan de lente en de zomer,’ verzucht u, ‘je ruikt de herfst al.’  

Uw man ziet u genieten. ‘Hier wel ja, je maakt de seizoenen echt 

allemaal mee,’ zegt hij. ‘Dadelijk even door het park lopen?  

Zijn we al een paar dagen niet aan toegekomen. Dan ga ik wel 

wat later golfen.’ ‘Dat is goed, dan ga ik daarna gelijk even een 

rondje joggen.’ Sinds u op landgoed De Haaf woont, is dat  

joggen een goede gewoonte geworden. Ook al omdat het hier 

bijna vanzelf gaat. Omkleden, de lift in, de deur uit, en u kunt 

gelijk beginnen.

Na het joggen onder de douche bedenkt u dat u nog een 

nieuw vestje zou kopen voor het etentje van die avond. Red  

ik dat nog voor de lunch? Vanmiddag komen de kinderen ook 

nog langs. Moet lukken. Het centrum is zo dichtbij en kleding-

winkels zijn er genoeg. Vanwege alle inkopen voor het eten 

neemt u toch maar de auto. Na het winkelen wenkt een groepje 

vrienden u op het terras bij Gusto. U aarzelt. Eén cappuccino 

dan. Een kwartiertje later rijdt u met de achterbak vol bood-

schappen en nieuwe aanwinsten bij de Koninginneweg het 

park weer binnen. De deur van de ondergrondse parkeer garage 

gaat automatisch open en u draait uw eigen parkeerplek op. 

Met een tevreden gevoel: een leuk vestje gevonden, en het was 

nog uitverkoop ook!

De bel! Op het scherm stralen de gezichten van uw dochter en 

zoon. Fijn: sinds u hier woont, komen ze vaker langs. ‘Wat gaan 

we doen?’ vragen ze meteen als ze binnenvallen. ‘Wandelen in 

het bos? Nee? Ah, je hebt al gewandeld! En gejogd ook! Skiën 

dan op die kunstbaan bij Duinvermaak? Of gewoon lekker naar 

het strand met dit weer... We zijn er zo!’

Na een relaxte middag net op tijd thuisgekomen, met de  

zon nog in uw gezicht. De tafel is zowaar al half gedekt, de wijn 

staat in de koeler en er klinkt zacht muziek. Heerlijke geuren, zoals 

altijd wanneer uw man ‘zijn’ visgerecht klaarmaakt. Had hij maar 

wat meer gerechten op z’n repertoire... Uw vrienden melden 

zich bij de ingang van De Haaf. Onwillekeurig denkt u terug aan 

die eerste keer dat ze langskwamen. Ze stonden perplex.  

‘Wat een paradijsje,’ hadden ze gezegd. ‘Wat zijn jullie toch een 

levensgenieters! Ja, natuurlijk, jullie hebben er hard voor gewerkt, 

maar toch.’ 

Na het diner drinkt u nog gezellig een glaasje op het terras.  

Met zijn vieren geniet u nog van de prachtige kleuren van  

de avondzon, en wordt het langzamerhand donker. ‘Waarom 

blijven jullie niet slapen? Anders moet je het hele stuk nog terug! 

We hebben een riante logeerkamer en jullie hebben je eigen 

badkamer. Waarom niet?’ En terwijl uw man de logees even  

de weg wijst, schenkt u zich nog een halfje in. ‘Proost! Op het 

goede leven.’

La dolce vita  op landgoed De Haaf

‘Wat zijn jullie  
een levensgenieters!’
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BBoeiend, bruisend Bergen
Zonnen, zwemmen, zeilen, windsurfen, kitesurfen, paardrijden, golfen, tennissen, squashen, wandelen, fietsen, mountai  n-

biken, het kan allemaal in en rondom Bergen. De sfeer van het dorp zelf ademt kunst, cultuur en historie, in combinatie met 

design en trends van vandaag. Het Noord-Hollandse duinreservaat, waar Bergen direct aan grenst, biedt een voor Neder-

land unieke combinatie van strand, bos en duinen. Dat vind je werkelijk nergens anders. Kortom: Bergen biedt de ideale 

combinatie van heerlijke rust en ontspanning, en gezellige drukte en inspiratie. Een kleine greep uit de mogelijkheden.

Eten en drinken
’s Ochtends even een cappuccino op het 
terras, ’s middags een smakelijke lunch  
aan het strand of ’s avonds sfeervol uit 
eten. Aan u de keuze: van eenvoudig tot 
zeer luxueus. En van trendy tot klassiek. 
Vrijwel alle eetgelegenheden zijn het 
hele jaar door open en de meeste vindt u 
al op een kleine 10 minuten wandelen 
vanaf De Haaf.

18 Holes golfbaan
Op 5 minuten rijden van landgoed De 

Haaf ligt de 18-holes golfbaan Sluispolder 
met zijn ruime greens, brede fairways en 
veel bunkers en waterpartijen als extra 
handicaps. Na een rondje golfen is het 
aangenaam nagenieten en napraten in 
het sfeervolle clubhuis en restaurant  
’t Sluisje.

Skiën in de duinen
De kunstskibaan van Il Primo ligt in  
het duingebied in Bergen. Lekker 
beschut en toch helemaal buiten.  
Voor een hapje en een drankje bent  

u welkom bij Duinvermaak. Op maar 
zo’n 5 minuten rijden vanaf De Haaf.

Noord-Hollands Duin-
reservaat, een verademing
Pannenkoekenhuis Duinvermaak is het 
startpunt van vele mooie wandelingen, 
fiets- en mountainbikeroutes door  
het Noord-Hollands Duinreservaat.  
Het duin reservaat is een van de  
grootste natuur gebieden van Neder- 
land (circa 5.500 hec tare), dat zich 
uitstrekt van Wijk aan Zee tot Schoorl,  
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Boeiend, bruisend Bergen

Wonen en leVen

een unieke combinatie van bos, 
duinen en strand. De natuur is zeer 
afwisselend: heuvelachtig en weids, 
bos en duinen. Een rijk kleuren -
spektakel met de rustgevende zee en 
het strand vlakbij. 

Concerten
Bergen bruist altijd. Mede dankzij de 
vele initiatieven en evenementen. 
Zoals Th e International Holland Music 
Sessions die jaarlijks plaatsvinden van 
eind juli tot eind augustus. De stichting 

Muziek in de Ruïne kerk organiseert 
op zes zondagmid dagen in het winter-
seizoen kamermuziekconcerten. 

Jazz & Sail 
Bergen swingt. Het eerste weekend van 
september staat elk jaar weer in het 
teken van Jazz & Sail. Jazzmusici voeren 
de boventoon, bij ‘Get on stage’, maken 
jonge jazztalenten hun debuut. Inclusief 
zeil- en surfactiviteiten rond Bergen aan 
Zee. Beach Culinair maakt het weekend 
compleet. 

Kunst10daagse 
Kunst en Bergen zijn nauw met elkaar 
verbonden. Sinds 1993 vindt elk jaar 
in oktober de Kunst10daagse plaats. 
Een spraakmakend evenement: 
tien dagen lang kunt u honderden 
kunstwerken bewonderen, zowel 
van professionals als van amateurs. 
In galeries, ateliers, restaurants, 
cafés, woonhuizen, tuinen en tenten. 
De moeite waard!
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    Bijzonder Bergen
Het bijzondere licht, de brede lanen, de rijkdom aan groen, de nabijheid van de Noordzeekust. 

De gezellige kroegjes en restaurants in het oude centrum van Bergen. Het werkt allemaal  

buitengewoon inspirerend. Vooral sinds het begin van de 20e eeuw oefent Bergen een grote  

aantrekkingskracht uit op creatieve geesten, zoals schilders, componisten, schrijvers en dichters.

Charley Toorop
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Kunst voor het oog…
In de periode 1910-1930 ontstond er zelfs een heuse stroming, 
de ‘Bergense School’: schilders die waren beïnvloed door het 
expressionisme van de Franse schilder Henri Le Fauconnier, 
die een tijdlang in Nederland verbleef. Om er enkele te noemen: 
Arnout Colnot, Kees Maks, Matthieu en Piet Wiegman en, iets 
later, Charley Toorop. Kenmerkend voor deze stroming zijn 
kubistische invloeden en donkere tinten. Een belangrijke rol 
hierbij speelde verzamelaar Piet Boendermaker, die in 1917 de 
villa ‘Huize De Klomp’ kocht waarin hij zijn groeiende 
verzameling van schilders van de Bergense School onderbracht. 
Veel werk van de Bergense School is te zien in het Museum 
Kranenburgh dat in 1993 werd geopend. Nog altijd wonen er 
veel kunstenaars in Bergen, zijn er diverse galerieën en worden 
er regelmatig kunstmarkten en -evenementen georganiseerd, 
zoals de jaarlijkse Kunst10daagse in oktober.

…en voor het oor
Villa De Haaf op landgoed De Haaf was slechts een van de vele 
inspirerende plekken in Bergen waar musici en andere kunst-
beoefenaars elkaar ontmoetten. Zoals de componist Simeon 
ten Holt die in Bergen jarenlang aan zijn bekende ‘Canto 
Ostinato’ werkte, waarvan later een cd werd gemaakt. Daarvan 

werden er ruim 15.000 verkocht: een unicum voor een 
Nederlandse componist van ‘serieuze muziek’. Ook schrijver en 
muzikant Thé Lau (The Scene) is in Bergen geboren. En Bergen 
swingt nog altijd, getuige de jaarlijkse muziekfestivals, zoals de 
Holland Music Sessions en Jazz & Sail.

‘Hier scheen t geluk bereikbaar’
Herman Gorter, Henriëtte en Adriaan Roland Holst, het zijn 
maar een paar namen uit de veelheid aan bekende schrijvers en 
dichters die zich aangetrokken voelden tot Bergen. Nescio 
kwam er graag, evenals Gerard van het Reve. Van de 
hedendaagse schrijvers noemen we Adriaan van Dis (die hier 
‘Nathan Sid’ schreef over een jongetje uit Bergen) en Saskia 
Noort (o.a. ‘Terug naar de kust’). Youp van ’t Hek heeft er zijn 
tweede huis en schrijfster Augusta Verburg betrok hier onlangs 
haar nieuwe woning. Daarnaast zijn er nog altijd tientallen 
schrijvers die in Bergen inspiratie opdoen en er een huisje 
huren. Om in alle rust te kunnen werken in deze omgeving, die 
in de 20-er jaren van de vorige eeuw treffend werd beschreven 
door J.C. Bloem, in ‘Het huisje in de duinen’: 

Hier scheen de macht van t onheil te vergaan, 

Eén ogenblik. Hier scheen t geluk bereikbaar, 

De lome druk der daaglijksheids ontwijkbaar 

Binnen de grens van een beperkt bestaan.

kunst & cultuur
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Een rijke plek
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Landgoed De Haaf

met een al even rijke geschiedenisEen rijke plek
Authentieke villa De Haaf 
De fraaie, rietgedekte villa op het landgoed werd in 1913 
gebouwd in opdracht van een welgestelde dame, muziek-
pedagoge mevrouw Bosch van ’s Gravenmoer. Een deel 
van het jaar woonde zij hier met haar gezelschapsdame, de 
wintermaanden bracht zij door op een woonboot in Parijs. 
Deze eerste bewoners van de villa beschouwden het 
landgoed als een ‘haven’, waarin zij jaarlijks terugkeerden 
uit Parijs. Daarom noemden zij hun villa ‘De Haaf ’. Na 
1914 breidde de muziekpedagoge haar landgoed uit door 
de aankoop van aangrenzende percelen aan weerszijden 
van de Natteweg. Het ontwerp van de villa is van K.C.P. de 
Bazel, Leonard Springer ontwierp de tuinen.

Sfeervolle ontmoetingsplek
De naam van het landgoed verwijst dus naar de veilige 
haven die De Haaf voor de bewoners was en daarin waren 
zij niet de enigen: villa De Haaf groeide in de loop der 
jaren uit tot een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en 
ambachtslieden. Net als in de rest van Bergen waren 
cultuur, muziek en kunst hier onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Na een fikse brand is de villa in de jaren 
negentig gerenoveerd en weer in gebruik genomen. Anno 
nu vinden er nog altijd zakelijke bijeen komsten, exposities 
en cursussen plaats. Daarmee is landgoed De Haaf nog 
altijd een inspirerende ontmoetingsplek.

historie

Door weldadige natuur en de ideale ligging vlak bij de zee werd 
het landgoed waarop villa De Haaf begin vorige eeuw werd  
gebouwd voor steeds meer mensen, onder wie talloze kunst
liefhebbers en beoefenaars, een magische, tot de verbeelding 
sprekende plek. Voor wie er oog voor heeft.
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Oppervlakte, situering en indeling van de diverse woningtypes
Alle woningen zijn volledig gelijkvloers en zeer ruim van opzet. De afmetingen variëren van 140 m2 tot 339 m2. Ook de 

buiten ruimtes, de terrassen zijn riant: van 53 m2 tot 310 m2. Het totale woon- en leefoppervlak van de woningen varieert 

van 193 m2 tot 649 m2. De buitenruimtes van de woningen op de begane grond liggen iets hoger dan het aangrenzende 

landgoed. Hier volgt een overzicht van de oppervlaktes (in m2) van zowel de binnen- als de buitenruimtes.

In totaal zijn er 24 riante luxeappartementen en 3 penthouses. Hieronder ziet u de oppervlaktes in m2 

van de 9 woningtypes en van de bijbehorende terrassen. Op de pagina hiernaast ziet u hoe de  

woningen gesitueerd zijn binnen het landgoed. De indeling van de riante ruimtes, die al deze woningen 

bieden, ziet op de pagina’s hierna.

Verdieping Woning oppervlakte 
woning

oppervlakte 
terras

totale woon- en 
leefruimte

oppervlakte 
berging

Begane grond 1 181 m2   81 m2 262 m2 10 m2

2 170 m2 158 m2 328 m2 10 m2

3 170 m2   55 m2 225 m2 10 m2

eerste verdieping 4 140 m2   53 m2 193 m2 10 m2

5 224 m2   90 m2 314 m2 11 m2

6 152 m2   81 m2 233 m2 10 m2

tweede verdieping 7 250 m2 122 m2 372 m2 14 m2

8 255 m2   72 m2 327 m2 14 m2

derde verdieping (penthouses) 9 339 m2 310 m2 649 m2 18 m2

Waar komt u 
straks te wonen?

Wonen op de haaf
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Woongebouw III
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De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 1 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Middag, avond Zuid, west

n Woongebouw ii Ochtend, middag Oost, z-west, noord

n Woongebouw iii Overdag, avond Zuid, west

Woning 2 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Hele dag Oost, zuid, west

n Woongebouw ii Ochtend, middag Zuid, west

n Woongebouw iii Middag Oost, zuid, west

Woning 3 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw ii Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw iii Ochtend Oost, zuid
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oppervlaktes 
Woonkamer, eetkamer, keuken ca. 85 m2

slaapkamer ca. 21 m2

Badkamer ca. 15 m2

dressing ca.   8 m2

Werkkamer ca. 20 m2

hal ca. 18 m2

Berging in parkeergarage ca. 10 m2

terras ca. 81 m2
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Begane grond3
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OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 1 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Middag, avond Zuid, west

n Woongebouw ii Ochtend, middag Oost, z-west, noord

n Woongebouw iii Overdag, avond Zuid, west
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woning 2
Begane grond

oppervlaktes   

Woonkamer, eetkeuken ca.   71 m2

Bibliotheek ca.   12 m2

slaapkamer 1 ca.   15 m2

Badkamer 1 ca.   10 m2

dressing ca.     9 m2

slaapkamer 2 ca.   19 m2

Badkamer 2 ca.     5 m2

hal ca.   17 m2

Berging in parkeergarage ca.   10 m2

terras ca. 158 m2

  









































Interieurindeling 8 appartementen
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De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 2 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Hele dag Oost, zuid, west

n Woongebouw ii Ochtend, middag Zuid, west

n Woongebouw iii Middag Oost, zuid, west
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3

1

2

oppervlaktes   

Woonkamer, eetkamer ca. 76 m2

keuken ca.   9 m2

slaapkamer 1 ca. 23 m2

Badkamer 1 ca. 13 m2

slaapkamer 2 ca. 12 m2

Badkamer 2 ca.   5 m2

hal ca. 21 m2

Berging in parkeergarage ca. 10 m2

terras ca. 55 m2

N

Z

OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.
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BG, woning 03











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010
















MK

v.v.

S
W

C
W

W
S

 

woonkamer

eetkamer

keuken

hal

berging

terras

entree

badkamer 2

toilet

badkamer 1

slaapkamer 2

slaapkamer 1

Woning 3 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw ii Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw iii Ochtend Oost, zuid

woning 3
Begane grond3

1

2
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4

4

6

5

5

4

6

6

5

Eerste verdieping

N

Z

OW

Z

N

OW

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 6 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw ii Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw iii Ochtend Oost, zuid

Woning 5 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Hele dag Oost, zuid, west

n Woongebouw ii Middag, avond Zuid, west

n Woongebouw iii Ochtend, middag Oost, zuid, west

Woning 4 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Ochtend, avond Oost, west

n Woongebouw ii Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw iii Ochtend, avond Oost, west

Woongebouw III

Woongebouw II Woongebouw I
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oppervlaktes   

Woonkamer, eetkamer, keuken ca. 60 m2

Werkkamer ca. 17 m2

slaapkamer ca. 18 m2

dressing ca.   8 m2

Badkamer ca. 10 m2

hal ca. 10 m2

Berging in parkeergarage ca. 10 m2

terras ca. 53 m2

N

Z

OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 4 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Ochtend, avond Oost, west

n Woongebouw ii Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw iii Ochtend, avond Oost, west

woning 4
Eerste verdieping  









































Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

01-04

1e verd, woning 04











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010




M
K

v.v.

SWC WWS 

woonkamer

eetkamer

keuken

hal

toilet

berging

terras

entree
werkkamer

dressing badkamer

slaapkamer

64

5

  









































Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

01-05

1e verd, woning 05











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010

MKv.v.

S
W

C
W

W
S
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oppervlaktes   

Woonkamer, eetkamer, keuken ca. 112 m2

slaapkamer 1 ca.   22 m2

Badkamer 1 ca.   10 m2

dressing 1 ca.     5 m2

slaapkamer 2 ca.   25 m2

Badkamer 2 ca.     5 m2

dressing 2 ca.     7 m2

hal ca.   24 m2

Berging in parkeergarage ca.   11 m2

terras ca.   90 m2

N

Z

OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 5 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Hele dag Oost, zuid, west

n Woongebouw ii Middag, avond Zuid, west

n Woongebouw iii Ochtend, middag Oost, zuid, west

woning 5
Eerste verdieping64

5

  









































Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

01-05

1e verd, woning 05











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010

MKv.v.

S
W

C
W

W
S

 

woonkamer

eetkamer

keuken

hal

toilet

berging

terras

entree

dressing 1

badkamer 2

badkamer 1

slaapkamer 2

slaapkamer 1

dressing 2
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oppervlaktes   

Woonkamer, eetkamer, keuken ca. 73 m2

slaapkamer 1 ca. 19 m2

slaapkamer 2 ca. 14 m2

dressing ca. 11 m2

Badkamer ca. 11 m2

hal ca. 13 m2

Berging in parkeergarage ca. 10 m2

terras ca. 81 m2

N

Z

OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

woning 6
Eerste verdieping  









































Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

01-06

1e verd, woning 06











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010




MK

MK

v.v.

S
W
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W

W
S

 

woonkamer

keuken

hal

berging
toilet

terras

terras

entree

badkamer

slaapkamer 1

slaapkamer 2dressing

64

5

Woning 6 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw ii Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw iii Ochtend Oost, zuid

eetkamer
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7

8

8
7

7

8

Tweede verdieping

N

Z

OW

Woning 7 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Middag, avond Zuid, west

n Woongebouw ii Middag, avond Z-west, noord

n Woongebouw iii Ochtend, middag Oost, zuid, west

Woning 8 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw ii Hele dag Oost, zuid, west

n Woongebouw iii Ochtend Oost, zuid

N

Z

OW

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woongebouw III

Woongebouw II Woongebouw I

Landgoed De Haaf | 65

HM Mag Magazine-DEF-corr01.indd   65 18-10-10   22:42



oppervlaktes   

Woonkamer, eetkamer, keuken ca.   87 m2

Werkkamer ca.   15 m2

slaapkamer 1 ca.   26 m2

Badkamer 1 ca.   19 m2

dressing ca.   16 m2

slaapkamer 2 ca.   37 m2

Badkamer 2 ca.   11 m2

hal ca.   23 m2

Berging in parkeergarage ca.   14 m2

terras ca. 122 m2

N

Z

OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 7 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Middag, avond Zuid, west

n Woongebouw ii Middag, avond Z-west, noord

n Woongebouw iii Ochtend, middag Oost, zuid, west

woning 7
Tweede verdieping
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Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

02-08

2e verd, woning 08











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010
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7
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Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

02-07

2e verd, woning 07











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010

woonkamer

eetkamer

keuken

hal

toilet

berging

terras

terras

terras

entree

dressing

badkamer 2

badkamer 1

slaapkamer 2

slaapkamer 1

werkkamer

toilet
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oppervlaktes   

Woonkamer, eetkamer, keuken ca. 119 m2

Werkkamer ca.   14 m2

slaapkamer 1 ca.   25 m2

Badkamer 1 ca.   13 m2

dressing ca.   11 m2

slaapkamer 2 ca.   22 m2

Badkamer 2 ca.   10 m2

hal ca.   22 m2

Berging in parkeergarage ca.   14 m2

terras ca.   72 m2

N

Z

OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

Woning 8 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Ochtend, middag Oost, zuid

n Woongebouw ii Hele dag Oost, zuid, west

n Woongebouw iii Ochtend Oost, zuid

woning 8
Tweede verdieping
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WWS 









































Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

02-08

2e verd, woning 08











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010

woonkamer

eetkamer

keuken

hal

toilet
berging

berging

terras

terras

entree

dressing

werkkamer

badkamer 2

badkamer 1

slaapkamer 2
slaapkamer 1

8

7
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Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

02-07

2e verd, woning 07











07.09.2010

20.09.2010

29.09.2010

30.09.2010
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N

Z

OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

9

9

9

woning 9
Penthouse

Woning 9 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Hele dag Rondom

n Woongebouw ii Hele dag Rondom

n Woongebouw iii Hele dag Rondom

  









































Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

03-09

3e verd, woning 09
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30.09.2010
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9

Woongebouw III

Woongebouw II Woongebouw I
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N

Z

OWSchaal 1 : 150

De zonoriëntatie op het terras is op basis van de zonnestand op 21 juni.

oppervlaktes   

Woonkamer, eetkamer ca.   92 m2

keuken ca.   27 m2

Werkkamer ca.   32 m2

slaapkamer 1, badkamer 1 ca.   52 m2

dressing ca.   17 m2

slaapkamer 2 ca.   21 m2

Badkamer 2 ca.   13 m2

slaapkamer 3 ca.   19 m2

hal, gang ca.   33 m2

Berging in parkeergarage ca.   18 m2

terras ca. 310 m2

Woning 9 Zon op terras oriëntatie terras

n Woongebouw i Hele dag Rondom

n Woongebouw ii Hele dag Rondom

n Woongebouw iii Hele dag Rondom

  









































Interieurindeling 8 appartementen

2010-4153-1

03-09

3e verd, woning 09
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29.09.2010

30.09.2010
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gang
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terras
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entree

dressing
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badkamer 2

slaapkamer 1

slaapkamer 3

slaapkamer 2

gang
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