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WELKOM IN WAELSE WEELDE

Natuurlijk wonen in Waelse Weelde! Een schitterend nieuwbouwplan met 

69 eengezinswoningen die gebouwd worden in de populaire jarendertig stijl. 

Waelse Weelde ligt in de ’s-Gravenzandse Waelpolder. Deze wijk heeft alles 

in zich om het de bewoners naar de zin te maken. Volop water, groen en 

recreatiemogelijkheden. Hier woon je vrij in een natuurlijke setting. 

Lekker down to earth met een gouden randje.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Bijna alle woningen hebben door de jarendertig architectuur een traditioneel 

en tijdloos voorkomen. Karakteristiek voor de jaren dertig zijn daken met 

hellende vlakken aan alle zijden. De traditionele dakgoten zijn van moderne, 

duurzame materialen en zorgen voor grote dakoverstekken. De typisch 

horizontale belijning wordt bereikt door het toepassen van een doorlopende 

tweede goot en het koppelen van ramen met rabatdelen op de 1e verdieping.

EXTRA EN BIJZONDER

Een aantal woningen valt extra op. Bijvoorbeeld door de garage aansluitend 

aan het huis, een steiger aan het water, een mooie erker of een tuitgevel. 

Er is één huis dat in architectuur afwijkt. Deze moderne witte villa gelegen 

aan het water, markeert een bijzonder punt in de wijk. Maar ook de jarendertig 

villa gelegen naast de brug nabij de Dijckerwaal heeft als bijzonder detail een 

fraaie zij-erker over twee verdiepingen!

WELKOMWELKOM

WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE4 5WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE



WAELSE WEELDE VERRAST

Ondanks de eenduidige architectuur is geen straat hetzelfde en word 

je steeds verrast door een mooi detail, leuk doorkijkje of groene 

speelplek. Van die laatste zijn er maar liefst drie in Waelse Weelde 

waardoor dit een heerlijke plek is om op te groeien. Zeker als je dan 

bedenkt dat er in de directe omgeving scholen voor alle leeftijden te 

vinden zijn. Daarbij is iedereen nieuw, dus vriendjes zijn zo gemaakt.

PARKEREN IN WAELSE WEELDE

Alle twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande villa’s hebben twee 

parkeerplaatsen op eigen terrein. Ook zijn er twee hoekwoningen met 

oprit voor twee auto’s. Verder is het parkeren opgelost in hoven die 

met groene hagen aan het zicht onttrokken worden. Langs de door-

gaande weg komen parkeerplaatsen op straat.

GROEN TOT AAN DE VOORDEUR

Om het natuurlijke karakter van Waelse Weelde kracht bij te zetten, 

komen er op meerdere plekken groenzones. Verder krijgen alle voor-

tuinen een lage, groene haag en worden er groene opritten en veelal 

groene stoepen gemaakt. Dat betekent dat het gras tussen de trottoir-

tegel heen groeit en dat helpt bij de natuurlijke afvoer van regenwater. 

Geen plassen en goed voor de natuur! Ook de hoofdontsluitingsweg 

wordt breed en groen opgezet, zodat de sfeer van een statige laan 

ontstaat.

NATUURLIJKE KARAKTER VAN WAELSE WEELDE

Op deze vogelvlucht is goed te zien hoe groen en waterrijk Waelse

Weelde wordt. De tuinen van de woningen aan het brede water 

worden standaard voorzien van een luxe aanlegsteiger van maximaal 

toegestane grootte, zodat je er heerlijk met een bootje op uit kunt. 

Er zijn ook diverse woningen met een tuin grenzend aan een klein 

water. Waar je ook voor kiest, altijd ervaar je dat vrije, natuurlijke 

karakter van Waelse Weelde.

VOGELVLUCHTVOGELVLUCHT
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LOCATIELOCATIE

’S-GRAVENZANDE HEEFT HET ALLEMAAL

Bewoners van ´s-Gravenzande fietsen in een kwartier naar het uitgestrekte 

kustgebied voor een dagje strand of lekkere wandeling door de duinen. In de 

directe omgeving zijn nog veel meer recreatie- en sportmogelijkheden. Als je 

naar het strand fietst, kom je door het Juliana Sportpark met o.a. het zwembad, 

voetbal- en tennisvereniging, golfclub, etc. Verder sta je met 5 minuten fietsen 

in het prachtige Staelduinse Bos waar echt van alles te doen is. Laat je verrassen 

door de veelzijdigheid van dit gebied in bezoekerscentrum d´Oude Koestal.

WAELSE WEELDE LIGT IDEAAL

Waelse Weelde ligt in het zuidelijk deel van de grote ontwikkeling Waelpolder 

en sluit aan op de bebouwing van deelgebied Dijckerwaal. Nog iets concreter, 

je vindt de huizen straks tussen de Poelkade en Dijckerwaal. Doordat deze 

ontwikkeling verrijst tussen ’s-Gravenzande en Naaldwijk kun je in beide 

plaatsen winkelen, boodschappen doen, naar school of sporten.

ZO IN ROTTERDAM, DEN HAAG EN DELFT

Dat brengt ons van natuur naar de stad. Want ook in dat opzicht zit je hier goed. 

Via diverse provinciale wegen ben je met de auto of het openbaar vervoer zo in 

een andere stad met een nog uitgebreider aanbod van winkels, horeca en cultuur. 

Rotterdam, Delft en Den Haag zijn allemaal te bereiken binnen een half uur.

--- Lijn geeft de gebiedsontwikkeling Waelpolder en de locatie aan.
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KOPERWIEK - TYPE C

APPELVINK - TYPE D

GOUDVINK - TYPE D (2-1 KAP)

KOLIBRIE - TYPE E

IJSVOGEL - TYPE H

NACHTEGAAL - TYPE V

WITTE ZWAAN - TYPE V (MODERN)

SITUATIETEKENINGSITUATIETEKENING

In Waelse Weelde komen 7 verschillende woningen waarvan de namen 

verwijzen naar vogels. De kleuren op deze situatietekening corresponderen 

met de kleuren van de woningtypen. Op de volgende pagina’s laten we de 

woningen zien en zetten we de kenmerken voor je op een rij. Bekijk de 

impressies en plattegronden en ontdek waar je zou willen wonen.
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KOPERWIEK - RIJWONINGENKOPERWIEK - RIJWONINGEN
TYPE CTYPE C

Type Koperwiek is een prachtige woning die elf keer voorkomt 

in Waelse Weelde. Achter de charmante huizen gaat een ruime 

achtertuin schuil met houten berging en achterom. 

De achtertuin ligt op het oosten en de voortuin op het westen, 

waardoor je van de vroege ochtend tot laat in de avond heerlijk 

van de zon kunt genieten. Parkeren kan in het hof tussen de twee 

rijtjes in of voor de deur.

Als je straks in de straat staat en de woningrijtjes bekijkt, valt 

gelijk op dat bijna geen huis gelijk is. In beide blokjes zijn 

woningen met een tuitgevel en twee hoekwoningen zijn uitgevoerd 

met een zijerker op de begane grond. De variatie zorgt voor volop 

keuze én een speels straatbeeld.

De indeling is praktisch en sfeervol. Aan de voorzijde heb je alle 

ruimte voor een keuken in een hoekopstelling. Sta straks te koken 

en geniet van het zicht op de leuke straat. De woonkamer is tuinge-

richt en standaard voorzien van een uitbouw van 2,4 meter met grote 

schuifpui. Via de grote pui schijnt de ochtendzon fijn binnen. Op de 

1e verdieping zijn 3 slaapkamers. De badkamer heeft een douche, 

wastafel, 2e toilet en ruimte voor een ligbad. Op de ruime, vrij indeel-

bare zolder is een wasmachine- en drogeraansluiting.
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BEGANE GROND

GETOOND BOUWNUMMER 63

EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING
WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE

BOUWNUMMERS 63 - GESPIEGELD 53
BOUWNUMMERS 57 EN GESPIEGELD 58 ZONDER ZIJERKER EN TUITGEVEL

14

KOPERWIEK IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte vanaf ca. 137 m²

• Perceeloppervlakten van ca. 217 tot ca. 235 m²

• Achtertuin met berging op het oosten, voortuin op het westen

• Parkeren in het hof of aan de straat

• 3 slaapkamers en een badkamer met tweede toilet op de 1e verdieping

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping

• Zonnepanelen op het dak

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING
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KOPERWIEK IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte vanaf ca. 138 m²

• Perceeloppervlakten van ca. 131 m²

• Achtertuin met berging op het oosten, voortuin op het westen

• Parkeren in het hof of aan de straat

• 3 slaapkamers en een badkamer met tweede toilet op de 1e verdieping

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping

• Zonnepanelen op het dak

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten
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BOUWNUMMERS 55, 56 EN 60 - GESPIEGELD 59 EN 61
BOUWNUMMERS 62 EN GESPIEGELD 54 HEBBEN EEN TUITGEVEL
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Zoek je een extra ruime eengezinswoning? Dan is type Appelvink 

een aanrader. Deze 12 woningen zijn namelijk 6 meter breed en 

hebben (met uitbouw) een woonoppervlakte van 167 tot 177 m². 

De tuinen zijn zeer riant en ook in deze twee rijtjes is bijna geen 

huis gelijk. Spreekt de bijzondere hoekwoning met erker je het 

meest aan of vind je de huizen met tuitgevel mooi?

Doordat dit huis zo breed is, heb je aan de voorzijde op de begane 

grond alle ruimte om een gezellige leefkeuken te maken. Via de 

grote ramen met roedes schijnt het licht fijn binnen. De zeer royale 

woonkamer is standaard uitgebouwd met 1,20 meter en ligt aan 

de tuinzijde. Die grote loungebank waar de hele familie op kan 

‘hangen’ komt hier helemaal tot zijn recht. 

Op de 1e verdieping zijn maar liefst 4 slaapkamers. Maar je zou 

ook een van de kamers aan de grootste slaapkamer kunnen 

koppelen waardoor je een luxe inloopkast krijgt. De ruime zolder 

laat zich naar eigen idee gebruiken. Alle woningen hebben 

standaard een dakkapel aan de achtergevel. Al een idee wat je 

met deze ruimte gaat doen?

APPELVINK - RIJWONINGENAPPELVINK - RIJWONINGEN
TYPE DTYPE D
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APPELVINK IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte ca. 167 tot ca. 171 m²

• Perceeloppervlak van ca. 278 tot ca. 322 m²

• Diepe achtertuin (met berging) en een fijne voortuin

• Parkeren in het hof of aan de straat 

• 2 hoekwoningen hebben een oprit voor 2 auto’s 

• 4 slaapkamers

• Ruime badkamer en separaat 2e toilet

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping met dakkapel 

 aan de achterzijde

• Zonnepanelen op het dak 

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

BOUWNUMMERS 52 - GESPIEGELD 47
BOUWNUMMERS 69 EN GESPIEGELD 64 ZONDER ZIJERKER

GETOOND BOUWNUMMER 52



WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE26 27WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE



WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE28 29

APPELVIN
K

 - TU
SSENW

O
N

ING
EN

APPELVIN
K

 - TU
SSENW

O
N

ING
EN

TYPE D
TYPE D

BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

APPELVINK IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte ca. 167 tot ca. 175 m²

• Perceeloppervlak van ca. 167 tot ca. 207 m²

• Diepe achtertuin (met berging) en een fijne voortuin

• Parkeren in het hof of aan de straat 

• 4 slaapkamers

• Ruime badkamer en separaat 2e toilet

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping met dakkapel 

 aan de achterzijde

• 4 woningen hebben een tuitgevel aan de voorzijde

• Zonnepanelen op het dak 

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten

BOUWNUMMERS 48 EN 68 - GESPIEGELD 49 EN 65
BOUWNUMMERS 50 EN 66 EN GESPIEGELD 51 EN 67 HEBBEN EEN TUITGEVEL
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De tweekapper type Goudvink is een tijdloos mooie woning met 

een zee aan ruimte, veel sfeer en volop ruimte rondom het huis. 

Beide woningen hebben een garage én oprit voor twee auto’s en 

achter het huis gaat een diepe, brede tuin schuil die aan een sloot 

grenst. De combinatie van zoveel groen én water geeft een ultiem 

landelijk gevoel. Hier zie je op een mooie ochtend de eendjes 

voorbijkomen.

Beide twee-onder-een-kapwoningen zijn 6 meter breed en 167 m² 

groot. Alle ruimte voor een gezellige leefkeuken en riante living 

die standaard is uitgebouwd met 1,2 meter. Door de grote ramen, 

zowel voor als achter, geniet je van een mooie lichtinval en leuk 

zicht op de mooie omgeving. 

Op de 1e verdieping zijn maar liefst 4 slaapkamers. Vrij eenvoudig 

maak je van een van de kamers een inloopkast. Door de dakkapel 

aan de voorzijde wordt de zolder een volwaardige leefruimte waar 

je minimaal 1 slaapkamer kunt maken. Of misschien is dit wel de 

perfecte thuiswerkplek?

GOUDVINK - TWEEKAPPERSGOUDVINK - TWEEKAPPERS
TYPE DTYPE D

33WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE



GOUDVINK IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte ca. 167 m²

• Perceeloppervlak van ca. 404 tot ca. 437 m²

• Diepe achtertuin, grenzend aan een sloot

• Garage (niet geïsoleerd) en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

• 4 slaapkamers

• Ruime badkamer en separaat 2e toilet

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping met dakkapel aan de voorzijde

• Zonnepanelen op het dak

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten
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WOONKLAAR PAKKETTENWOONKLAAR PAKKETTEN
Als je al wel eens een nieuwbouwwoning hebt gekocht, weet je het als geen ander; 

onderweg naar een nieuw thuis valt er heel wat te kiezen. Gelukkig sta je er niet 

alleen voor: Homestudios begeleidt je bij elke stap. Met alle informatie en inspiratie 

die je nodig hebt, de juiste specialisten, unieke mogelijkheden om belangrijke delen 

van de woning volledig woonklaar te laten opleveren en een inspirerend experience 

center waar je jezelf kunt laten inspireren door alles wat mogelijk is!

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VOOR JOUW FAVORIETE BOUWNUMMERS ONLINE

Alle kopersopties van jouw favoriete bouwnummers ontdek je online op Mijn Homestudios 

voor jouw project. Van extra lichtpunten en data-aansluitingen tot (bij grondgebonden 

woningen) een uitbouw en een grote master bedroom met ruimte voor een inloopkast. 

Bundel je favoriete kopersopties (inclusief bijbehorende investering) in woonontwerpen; 

een goed hulpmiddel om te ontdekken welke woning het beste bij je past! 

UNIEKE WOONKLAARMOGELIJKHEDEN

Op Mijn Homestudios ontdek je bovendien hoe je belangrijke onderdelen van je woning 

helemaal woonklaar kunt laten opleveren. Denk aan de keuken en het sanitair, maar ook 

binnendeuren en volledig afgewerkte wanden, vloeren en trappen (wanneer aanwezig) 

behoren tot de mogelijkheden. Helemaal passend bij je persoonlijke woonstijl, wensen 

én budget. En natuurlijk: klaar op het moment dat je de sleutel van het nieuwe huis 

krijgt overhandigd!

JE EIGEN WOONADVISEUR
Nadat je het koopcontract hebt getekend, neemt Homestudios contact met je op. Je krijgt 

toegang tot een interactieve online omgeving voor kopers én je ontvangt een uitnodiging 

voor je bezoek aan het Homestudios experience center. 

INSPIRATIE EN CREATIE?

Tijdens dat bezoek aan het Homestudios experience center helpen de woonadviseur 

en andere Homestudios specialisten je bij het maken van keuzes uit alle beschikbare 

mogelijkheden voor je woning. Met de juiste expert op het juiste moment, krijg je de beste 

hulp die er is. Met een Kennisstudio vol informatie, een Inspiratiestudio met elf (!) volledig 

afgewerkte en ingerichte voorbeeldwoningen, een Kookstudio en een Creatiestudio, brengt 

een bezoek aan het Homestudios experience center je een stap dichter bij je nieuwe thuis. 

Je merkt het; Homestudios is er speciaal om jou en andere toekomstige bewoners te 

informeren, inspireren en begeleiden onderweg naar een nieuw thuis. We gaan het leuk 

maken; vanaf het oriënteren op een nieuwe woning tot en met het moment dat je een 

trotse nieuwe woningbezitter bent. Zodat je straks, als je heerlijk woont, kunt zeggen: 

“Kijk, dit is mijn thuis!”

WOONKLAAR PAKKETTENWOONKLAAR PAKKETTEN
MEER- EN MINDERWERK OP MAATMEER- EN MINDERWERK OP MAAT
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KOLIBRIE - TWEEKAPPERSKOLIBRIE - TWEEKAPPERS
TYPE ETYPE E

Is een twee-onder-een-kapwoning en een tuin aan het water jouw 

woondroom? Laat je dan verleiden door type Kolibrie.

Dit schitterende huis van bijna 170 m² (met uitbouw) staat straks 

op een heerlijke kavel dat in de meeste gevallen aan een klein 

water grenst. Stel je eens voor hoe fijn je hier zit in het weekend 

als iedereen nog slaapt en jij in alle rust geniet van koffie en het 

vrije uitzicht. 

Kom straks aanrijden, parkeer je auto op de oprit en loop via de 

ruime entree naar binnen. Aan de voorzijde zit in de basisindeling 

de leefkeuken met overhoeks raam. Doordat het raam de hoek 

omloopt, kijk je nog vrijer uit en komt het licht van alle kanten 

binnen. De tuingerichte woonkamer is door de zijaanbouw extra 

breed en heel riant! Je kunt de kamer op allerlei manieren gebruiken. 

Alle ruimte voor een grote loungebank en in de zijuitbouw kan 

een werkplek of tv-hoek komen. Het is maar een idee. Doordat de 

woning achter is uitgebouwd met 2,4 meter leent deze ruimte zich 

overigens ook prachtig voor een riante leefkeuken met kookeiland! 

In dat geval kun je voor een zitkamer maken.

Via de ruime overloop op de 1e verdieping bereik je de drie royale 

slaapkamers, de badkamer met douche, wastafel en ruimte voor een 

ligbad en het toilet. Alle tweekappers hebben aan de voorzijde 

standaard een dakkapel. De vrij indeelbare zolder heeft een vast 

raam in de zijgevel en kan op allerlei manieren ingedeeld en gebruikt 

worden. Volop ruimte!
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KOLIBRIE IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte bijna 170 m²

• Perceeloppervlak van ca. 291 tot ca. 439 m2

• Heerlijke achtertuin, in veel gevallen aan de sloot grenzend

• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein 

• 3 riante slaapkamers

• Ruime badkamer en separaat 2e toilet

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping met vast raam in de zijgevel

• Alle woningen hebben standaard een dakkapel aan de voorzijde

• Zonnepanelen op het dak

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten

WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE42 43
BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

KO
LIBRIE - TW

EEKAPPERS
KO

LIBRIE - TW
EEKAPPERS

TYPE E
TYPE E

BOUWNUMMERS 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 35, 37
GESPIEGELD 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 34, 36
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Fantastisch mooi wonen aan het water. Dat is wat type IJsvogel te 

bieden heeft. De twee-onder-een-kapwoningen van bijna 180 m² 

groot hebben een garage en staan op een grote kavel. In zes van de 

acht gevallen ligt de tuin aan open vaarwater. De tuinen van deze 

woningen worden daarom standaard voorzien van een luxe 

aanlegsteiger van maximaal toegestane grootte zodat je er heerlijk 

met een bootje op uit kunt. 

De andere twee woningen hebben een tuin die grenst aan een sloot. 

Waar je ook voor kiest, altijd ervaar je dat vrije, natuurlijke karakter 

van Waelse Weelde.

Het gevoel van de luxe die dit huis biedt, begint in de hal. Deze is 

ruim en heeft openslaande deuren naar zowel de leefkeuken als 

de living. Zet de deuren open als je de ruimten met elkaar wilt

verbinden of geniet met vrienden aan de eettafel, terwijl de kinderen 

gamen in de woonkamer. Fijn detail is dat de geïsoleerde garage ook 

binnendoor bereikbaar is, waardoor deze ruimte ook als bijkeuken 

gebruikt kan worden. Optioneel kun je de garage splitsen. Een deel 

wordt dan berging, een ander deel wordt bij de woonkamer 

betrokken.

Op de 1e verdieping zijn 4 slaapkamers en een ruime badkamer. 

Optioneel kun je kiezen voor 3 slaapkamers, waarbij de master 

bedroom een inloopkast krijgt. Of maak het nog luxer en kies voor 

een 2e een badkamer en suite. De zolder is een zeer riante, vrij 

indeelbare ruimte. Al een idee wat je met deze ruimte wilt doen?

IJSVOGEL - TWEEKAPPERSIJSVOGEL - TWEEKAPPERS
TYPE HTYPE H
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IJSVOGEL IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte bijna 180 m²

• Geïsoleerde garage

• Perceeloppervlak van ca. 390 tot ca. 624 m2

• Diepe achtertuin aan open vaarwater of sloot

• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein voor de geïsoleerde garage 

• 4 slaapkamers en ruime badkamer, separaat 2e toilet

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping 

• Zonnepanelen op het dak

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

IJSVO
G

EL - TW
EEKAPPERS

IJSVO
G

EL - TW
EEKAPPERS

TYPE H
TYPE H

BOUWNUMMERS 33, 40, 42, 44
GESPIEGELD 32, 41, 43, 45
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Op verschillende plekken in Waelse Weelde komen schitterende 

vrijstaande woningen met garage aan het water. Het water achter de 

tuin is een klein water of open vaarwater. Voor welk huis je ook valt, 

altijd heb je binnen én buiten veel leefruimte. Daarbij zijn de ramen 

groot waardoor je een heerlijk vrij gevoel krijgt. 

De tuinen van de woningen aan open vaarwater worden voorzien 

van een aanlegsteiger van maximaal toegestane grootte, zodat je er 

heerlijk met een bootje op uit kunt.

Dit woningtype heeft een indeling die luxe uitstraalt. De entreehal 

heeft twee openslaande deuren naar de leefkeuken en de living. 

De deuren van glas zorgen voor een chique scheiding, maar als je 

ze open laat staan, zijn de ruimten verbonden. Voor elke situatie een 

passende oplossing. Vanuit de entreehal kom je in de geïsoleerde 

garage. Als je wilt kun je een deel van de garage bij de living met 

sfeervolle uitbouw betrekken. Nog meer leefruimte.

Op de 1e verdieping zijn 4 slaapkamers en een ruime badkamer. 

Optioneel kun je kiezen voor 3 slaapkamers, waarbij de master-

bedroom een inloopkast krijgt. Of maak het nog luxer en kies voor 

een 2e badkamer en suite. De zolder met dakkapel is een zeer riante, 

vrij indeelbare ruimte. Al een idee wat je met deze ruimte wilt doen?

NACHTEGAAL - VRIJSTAANDE VILLANACHTEGAAL - VRIJSTAANDE VILLA
TYPE VTYPE V

WAELSE WEELDE ‘S-GRAVENZANDE54



NACHTEGAAL IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte bijna 180 m²

• Perceeloppervlak van ca. 457 m2 tot ca. 621 m2

• Diepe achtertuin aan open vaarwater of sloot

• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein voor de geïsoleerde garage 

• 4 slaapkamers en ruime badkamer, separaat 2e toilet

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping met vast raam

• Zonnepanelen op het dak

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten
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TYPE V

BOUWNUMMERS 13, 22, 29, 39
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Het is zo’n wens die je maar zelden beantwoord ziet: wonen aan 

het water. En dan het liefst water dat in verbinding staat met de 

vaarwegen rondom. Die kans krijg je bij deze speciale uitvoering 

van het type Nachtegaal. Op mooie dagen kun je met je eigen 

sloepje het Westland eens van en andere kant bekijken.

Het is niet het enige pluspunt van deze Special. Aan de zijkant van 

het huis is een grote erker gemaakt die zorgt voor extra ruimte en 

een prachtige lichtinval in de woonkamer. Glazen deuren vormen 

de entree naar de grote leefkeuken. De woonkamer heeft standaard 

al forse afmetingen, maar je hebt ook nog de vrijheid om een deel 

van de garage bij de woonkamer te betrekken.

Doordat de erker doorgetrokken is naar de eerste verdieping, 

geniet je ook daar van meer woonoppervlakte. Vier slaapkamers 

staan al ingetekend, met de optie om er drie van te maken en een 

XL-slaapkamer te creëren. Ook een tweede badkamer is in dat 

geval een mogelijkheid. Slaapkamer drie heeft een heel speelse 

indeling met prachtige raampartij. Op maar liefst ca. 193 vierkante 

meter woonoppervlakte heb je straks alle ruimte die je wilt.

NACHTEGAAL - VRIJSTAANDE VILLANACHTEGAAL - VRIJSTAANDE VILLA
TYPE V (SPECIAL)TYPE V (SPECIAL)



NACHTEGAAL IN EEN NOTENDOP

• Gebruiksoppervlakte bijna 193 m²

• Perceeloppervlak van ca. 614 m²

• Diepe achtertuin aan open vaarwater

• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein voor de

 geïsoleerde garage 

• 4 slaapkamers en ruime badkamer, separaat 2e toilet

• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping met vast raam

• Zonnepanelen op het dak

• Prachtig karakteristieke zijerker over twee verdiepingen

• Grote aanlegsteiger om je eigen bootje aan te leggen

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten
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BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

NACHTEGAAL - VRIJSTAANDE VILLANACHTEGAAL - VRIJSTAANDE VILLA
TYPE V (SPECIAL)TYPE V (SPECIAL)

BOUWNUMMER 46
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WITTE ZWAAN - VRIJSTAANDE VILLAWITTE ZWAAN - VRIJSTAANDE VILLA
TYPE V (MODERN)TYPE V (MODERN)

Verliefd op Waelse Weelde, maar ben je meer een fan van moderne 

architectuur? Dan is dit bijzondere witte huis misschien wel jouw 

droomhuis. 

Vrijheid in het kwadraat! Witte Zwaan ligt op een zeer riante kavel 

aan open vaarwater. Daar geniet je optimaal van als je op de 

aanlegsteiger zit. Ook aan de voorzijde is de tuin diep en kun je 

twee auto’s voor de garage kwijt. 

Kom straks binnen en geniet van de ruimte, want ook deze woning is 

over de gehele breedte aan de achterzijde uitgebouwd met 1,20 meter. 

Prachtig hoe mooi het licht binnenvalt door de schuifpui in de 

zijgevel. Dit in combinatie met de gezellige leefkeuken zorgt ervoor 

dat dit huis gemaakt is voor levensgenieters die graag vrij en riant 

wonen. Met ca. 177 m² woonoppervlak en een kavel van 1.044 m² 

kunnen we rustig stellen dat dit huis een (wit)gouden randje heeft.

Via de ruime overloop op de 1e verdieping bereik je de drie royale 

slaapkamers en de badkamer met ligbad, douche en wastafel. 

De 2e verdieping heeft een plat dak en een aantal ramen, zodat je 

hier perfect kunt werken. Of maak je hier een indrukwekkende 

master bedroom? Vanaf het dakterras heb je vrij uitzicht over het 

water en ’s-Gravenzande.
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WITTE ZWAAN IN EEN NOTENDOP

• Wit huis met moderne architectuur

• Gebruiksoppervlakte 177 m²

• Riante kavel van ca. 1.044 m² aan open vaarwater 

• Grote aanlegsteiger om je eigen bootje aan te leggen

• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein voor de geïsoleerde garage

• 4 slaapkamers en ruime badkamer, separaat 2e toilet

• 5e slaapkamer op de 2e verdieping met toegang tot het dakterras

• Zonnepanelen op het dak 

• Keuze uit verschillende indelingsvarianten
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DE PASSIE VAN AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat 

is de passie van AM. Wij werken samen met belanghebbenden op basis van 

conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. AM legt de lat hoog als het gaat 

om gebiedsontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van 

vijf kernthema’s: Gedurfde duurzaamheid, Stad- en gebiedmaker, Gelukkig 

leven, Healthy Urban Living & Working en Inclusieve stad. Met het project 

Waelse Weelde beantwoordt AM aan meerdere van haar kernthema’s: MINDER HITTESTRESS
•  Beperk het tegeloppervlak en voeg groen toe.

 40% verharding is vaak meer dan genoeg.

•  Een vijver zorgt voor verkoelende verdamping.

•  Bomen zorgen voor schaduw tijdens hitte.

MEER NATUUR
•  Maak de erfafscheiding groen met een haag of begroeide schutting.

•  Klimplanten zorgen voor plekken voor vogels.

•  Maak een groen dak op je uitbouw of berging.

•  Maak dierverblijven zoals nestkastjes of een insectenhotel.

MEER REGENBESTENDIGHEID
•  Gebruik waterminnende planten zoals varens op nattere plekken.

•  Een regenton vangt regenwater die je later kunt gebruiken om je 

 tuin te sproeien.

•   Zorg voor een goede afwatering in je tuin.

GEDURFDE DUURZAAMHEID
Gedurfde duurzaamheid is niet zomaar een thema. Het is de 

strategie waarbij we in gebiedsontwikkelingen met partners 

innovatieve oplossingen zoeken om tot een duurzame, 

bereikbare en klimaatbestendige ontwikkeling te komen. 

Het centrale doel is om de negatieve impact op het 

klimaat van onze woon- en werkgebieden tot een minimum 

te reduceren én deze toekomstbestendig te maken. Door 

het gebruik van duurzame warmtevoorzieningen zoals een 

lokaal warmenet en warmtepompen zijn de woningen 

van Waelse Weelde toekomstbestendig.

INSPIRING SPACEINSPIRING SPACE

GELUKKIG LEVEN
Ons (woon)geluk wordt, zeker nu, niet alleen bepaald door onze woning. Maar vooral ook door aspecten

zoals de omgeving en de mate waarin we ons daarmee verbonden voelen. Daarnaast zijn voorzieningen

die het leven verrijken en verduurzamen belangrijk. Net als het gevoel dat je zelf de regie hebt en 

keuzeskunt maken.

Waelse Weelde creëert ruimte voor wonen, werken en ontspannen. De huizen bieden comfortabele ruimte 

om als gezin samen te zijn en gezellig te kokkerellen en tafelen met vrienden, maar zijn ook toegerust 

om thuis te werken of te studeren. Door de ligging van Waelse Weelde aan de rand van ‘s Gravenzande 

en omringd door natuur en water wordt een gezonde woonomgeving gecreëerd met ruimte voor rust 

en ontspanning. Centrum Naaldwijk ligt om de hoek en de grotere steden als Den Haag, Delft, Rotterdam 

liggen op 30 minuten afstand, om bijvoorbeeld te shoppen, uit te gaan of te werken.

ONTSPAN

DURF

NATUURLIJKE TUININRICHTING

AM DOET ER AM DOET ER 
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KLIMAATADAPTATIE VAN UW WONING
Bij nieuwbouw bouwen we duurzaam en voor de toekomst. En daar valt ons klimaat 

ook onder. Bij de ontwikkelingen van onze wijken en nieuwbouwwoningen passen 

we daarom klimaatadaptie toe. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving 

kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dit is nodig, omdat verandering van 

het klimaat zorgt voor een aantal problemen in de huidige samenleving. 

Harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden 

warmte vast en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur. De woningen 

in Waelse Weelde worden voorzien van een regenton en waar mogelijk zwaluwhuisjes.



VERKOOP EN INFORMATIE

Helm & Heus Nieuwbouwmakelaars

Tiendweg 2-C, Naaldwijk

0174 - 444 777

nieuwbouw@helmheus.nl

Olsthoorn Makelaars

Patijnenburg 16, Naaldwijk

0174 - 70 60 20

nieuwbouw@olsthoornmakelaars.nl

OPDRACHTGEVER

AM Zuidwest, Utrecht

AANNEMER

BAM Nieuwbouw Concepten, Amsterdam
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DISCLAIMER 

Alle in deze sfeerbrochure opgenomen impressies (zoals vogelvluchten, 

exterieur- en interieurimpressies) als ook de ingetekende plattegronden 

geven een indruk hoe mooi Waelse Weelde wordt. Het zijn met recht 

impressies waarin de illustrator zich soms artistieke vrijheden gunt. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de terreininrichting, woningindeling en -afwerking verwijzen wij 

u naar de verkoopstukken onderdeel uitmakend van de contractstukken 

en benoemd in de koop-/aannemingsovereenkomst. Deze sfeerbrochure 

is derhalve geen contractstuk en aan de inhoud kunnen geen rechten 

worden ontleend.

CONCEPT EN PRODUCTIE 

Leitmotiv, Den Haag
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