
C10-C13 
EEN VILLA IN DE TUIN 
134m2 gebruiksoppervlakte

Voor de C kavels op Eiland 4 hebben we een villa ontworpen die de 

potentie van de kavel maximaal benut. 

De begane grond is open en licht vanwege de diagonale doorzichten en 

de vele ramen rondom. De ruime woonkeuken aan de voorzijde heeft 

een fantastisch uitzicht over de plas en biedt tevens toegang tot de 

tuin. Vanuit de woonkamer is met drie dubbele openslaande deuren op 

het westen de tuin maximaal beleefbaar. De tuin biedt ruimte voor twee 

parkeerplaatsen. De eerste verdieping biedt drie royale slaapkamers 

en veel bergruimte. 

De villa is van hollandse baksteen in verschillende metselverbanden en 

heeft standaard een hoog afwerkingsniveau met een fraaie entreepartij, 

houten kozijnen, stompe houten binnendeuren en een hoge begane 

grond (3,25 m). De villa is zeer goed geisoleerd en kan mogelijk 

uitgebreid worden met opties als zonnepanelen, zonneboiler, een 

haardkanaal, of een extra verdieping. Ook is het mogelijk de villa verder 

te personaliseren ism. Architectenburo Studio Hartzema en aannemer 

Kwakkenbos.

Afwerking / Materialen:
o   Kalkzandsteen binnenspouwblad met kanaalplaat vloeren
o   Behangklaar
o   Sphinx sanitair
+   Vrije baksteenkeuze
+   Baksteen in diverse metselverbanden
+   Houten kozijnen

+   Stompe houten binnendeuren

Woonkamer met 3x dubbele * 
openslaande deuren
Leefkeuken met toegang tot de tuin* 
Lichte villa met veel ramen* 
Zonneterras op het westen* 
3 slaapkamers* 
Veel bergruimte * 
2 toiletten* 
Hoge begane grond van 3,25 meter * 
hoog

  € 332.000 *

SLEUTELKLAAR IN 12 MAANDEN

*incl. bouwkosten, advieskosten, aansluitkosten, onderzoekskosten, aankoopkosten, bouwleges, 

sanitair en tegelwerk, excl. kavelkosten
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PV-installatie, 10 panelen, omvormer e.d., incl. installatie  € 7.565,-• 

Zonneboiler(150 liter), incl. 5m2 zonnecollector  € 4.400,-• 

Uitbreiding achterzijde, afmeting 5900x2000mm                  € 22.275,-• 

Dakopbouw(totaal 45m2), kaal                   € 66.710,-• 

Dakopbouw(totaal 45m2), ingericht                   € 72.420,-• 

Sausklaar stucwerk plafonds en wanden   € 7.910,-• 

Sausen wanden en plafonds, alleen i.c.m. sausklaar stucwerk € 7.430,-• 

Gemetseld haardkanaal     € 3.025,-• 

Tuinaanleg (prijs per m2), gras         € 25,-• 

Tuinaanleg (prijs per m2), betonklinker bestrating       € 75,-• 
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C10-C13 EEN VILLA IN DE TUINVoor meer informatie kunt u contact opnemen met studio Hartzema, contactpersoon Anne Zekveld, tel. 010 - 281 07 51, mail@studiohartzema.com

N

Woerden Eiland IV
schaal
1:100
formaat
A3
tekeningnummer

kavel D3-D7
datum
19 januari 2016
gewijzigd

studio Hartzema BV

Westblaak 49

NL-3012 KD Rotterdam

+31 10 281 07 51

mail@studiohartzema.com

achtergevel



Het unieke van kavels D3 t/m D7 is de ligging aan het water en de 

diepe tuin van 15 meter op het zuiden. De voor deze kavels ontworpen 

woning is compact van opzet, heeft zowel voor als achter een groen 

uitzicht en veel ramen rondom. De woonkeuken is gesitueerd aan de 

tuinzijde welke met twee dubbele openslaande deuren dichtbij is. De 

woonkamer heeft veel contact met het water vanwege de verdiepte 

vloer en een horizontale raamstrook gericht op de zijtuin. De tuin biedt 

ruimte voor twee parkeerplaatsen en heeft een verlaagd terras met 

avondzon aan het water.

Het huis is van hollandse baksteen in verschillende bijzondere 

metselverbanden en heeft standaard een hoog afwerkingsniveau 

met een hoge leefkeuken (3,25 m.) en woonkamer (3,7 m.), een fraaie 

entreepartij, houten kozijnen en stompe houten binnendeuren. De 

woning is zeer goed geisoleerd en kan mogelijk uitgebreid worden met 

opties als zonnepanelen, een haard, of een extra verdieping.

Ook is het mogelijk de woning verder te personaliseren ism. 

architectenburo studio Hartzema en aannemer Kwakkenbos.

D3-D7 
VILLA TUSSEN TUIN EN WATER 
108m2 gebruiksoppervlakte

Afwerking / Materialen:
o   Kalkzandsteen binnenspouwblad met kanaalplaat vloeren
o   Behangklaar
o   Sphinx sanitair
+   Vrije baksteenkeuze
+   Baksteen in diverse metselverbanden
+   Houten kozijnen
+   Stompe houten binnendeuren

Extra hoge woonkamer op * 
waterniveau
Leefkeuken met 2x dubbele * 
openslaande deuren 
Lichte villa met veel ramen* 
Tuin op het zuiden* 
Veneziaans terras* 
3 slaapkamers* 
Veel bergruimte* 
Hoge begane grond van 3,25/3,7 * 
meter hoog

  € 309.000 *

SLEUTELKLAAR IN  12 MAANDEN

*incl. bouwkosten, advieskosten, aansluitkosten, onderzoekskosten, aankoopkosten, bouwleges, 

sanitair en tegelwerk, excl. kavelkosten



D3-D7 VILLA TUSSEN TUIN EN WATER 
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Extra wensen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met studio Hartzema, contactpersoon Anne Zekveld, tel. 010 - 281 07 51, mail@studiohartzema.com
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Woerden Eiland IV
schaal
1:100
formaat
A3
tekeningnummer

kavel D3-D7
datum
19 januari 2016
gewijzigd

studio Hartzema BV

Westblaak 49

NL-3012 KD Rotterdam

+31 10 281 07 51

mail@studiohartzema.com

PV-installatie, 10 panelen, omvormer e.d., incl. installatie  € 7.565,-• 

Zonneboiler(150 liter), incl. 5m2 zonnecollector  € 4.400,-• 

Dakopbouw(totaal 48m2), kaal                   € 71.150,-• 

Dakopbouw(totaal 48m2), ingericht                   € 77.250,-• 

Gemetselde fi etsenberging (onderheid)                   € 18.150,-• 

Sausklaar stucwerk plafonds en wanden   € 6.780,-• 

Sausen wanden en plafonds, alleen i.c.m. sausklaar stucwerk € 6.210,-• 

Gemetseld haardkanaal     € 3.025,-• 

Vlonder / steiger (1m2)    € 1.050,-• 

Tuinaanleg (prijs per m2), gras         € 25,-• 

Tuinaanleg (prijs per m2), betonklinker bestrating       € 75,-• 

waterkant



Het unieke van kavel D8 is de hoekligging aan het water en de diepe 

tuin van 17 meter op het zuiden. Ons ontwerp voor deze kavel is een 

markant huis met een bijzonder torenkamer met aansluitend dakterras. 

De begane grond is ruim van opzet en heeft met de erker aan de zijkant 

veel lichtinval en contact met het terras aan het water. De keuken en 

trap vormen samen een extra lange kastenwand waardoor veel ruimte 

gewonnen wordt. Vanuit de woonkamer is er een fantastisch uitzicht 

naar het oosten over het water. De tuin biedt verder ruimte voor twee 

parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Het huis is van hollandse baksteen in verschillende bijzondere 

metselverbanden en heeft standaard een hoog afwerkingsniveau met 

een hoge begane grond (3,25 m.), een fraaie entreepartij, houten kozijnen 

en stompe houten binnendeuren. De woning is zeer goed geisoleerd 

en kan mogelijk uitgebreid worden met opties als zonnepanelen, een 

haard, of een extra verdieping.

Ook is het mogelijk de woning verder te personaliseren ism. 

architectenburo studio Hartzema en aannemer Kwakkenbos.

D8 
TORENVILLA AAN HET WATER 
155m2 gebruiksoppervlakte

  € 387.500 *

SLEUTELKLAAR IN  12 MAANDEN

*incl. bouwkosten, advieskosten, aansluitkosten, onderzoekskosten, aankoopkosten, bouwleges, 

sanitair en tegelwerk, excl. kavelkosten

Afwerking / Materialen:
o   Kalkzandsteen binnenspouwblad met kanaalplaat vloeren
o   Behangklaar
o   Sphinx sanitair
+   Vrije baksteenkeuze
+   Baksteen in diverse metselverbanden
+   Houten kozijnen
+   Stompe houten binnendeuren

Woonkamer in contact met het water* 
Leefkeuken met dubbele openslaande * 
deuren 
Lichte villa met veel ramen* 
Bijkeuken* 
Tuin op het zuiden* 
Veneziaans terras* 
Dakterras* 
4 Slaapkamers waaronder een * 
torenkamer
Tweede badkamer* 
Drie toiletten* 
Veel bergruimte * 
Hoge begane grondverdieping van * 
3,25 meter hoog
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D8 TORENVILLA AAN HET WATERVoor meer informatie kunt u contact opnemen met studio Hartzema, contactpersoon Anne Zekveld, tel. 010 - 281 07 51, mail@studiohartzema.com
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19 januari 2016
gewijzigd

studio Hartzema BV

Westblaak 49

NL-3012 KD Rotterdam

+31 10 281 07 51

mail@studiohartzema.com

PV-installatie, 10 panelen, omvormer e.d., incl. installatie  € 7.565,-• 

Zonneboiler(150 liter), incl. 5m2 zonnecollector  € 4.400,-• 

Gemetselde fi etsenberging (onderheid)                   € 18.150,-• 

Sausklaar stucwerk plafonds en wanden   € 8.800,-• 

Sausen wanden en plafonds, alleen i.c.m. sausklaar stucwerk € 8.300,-• 

Gemetseld haardkanaal     € 3.025,-• 

Vlonder / steiger (1,5m2)    € 1.400,-• 

Tuinaanleg (prijs per m2), gras         € 25,-• 

Tuinaanleg (prijs per m2), betonklinker bestrating       € 75,-• 

tuingevel


