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rijWONINGEN
In Prinsenland worden 10 knusse starterswoningen gerealiseerd met een woonoppervlakte van
ca. 60 m2. Op de begane grond bevindt zich de entree, badkamer, keuken en woonkamer met
toegang tot de achtertuin. Omdat de badkamer op de begane grond is gesitueerd, ontstaat op de
1e verdieping voldoende ruimte om twee slaapkamers te creëren. Voor opslag van spullen die niet
alledaags nodig zijn is er een vliering beschikbaar welke middels een vlizo-trap te bereiken is. De
zonnige achtertuin is gelegen op de Zuid-Westzijde inclusief een buitenberging. De tuin is tevens te
bereiken via een achterpad.

kenmerken
Bouwnummer 13 tot en met 22
•

10 starterswoningen met een woonoppervlakte van 58 en 61 m2

•

Achtertuin met buitenberging (ligging Zuid-West) bereikbaar via achterpad

•

Entree, badkamer (incl. toilet), keuken en woonkamer op de begane grond

•

Badkamer met toilet, douche, wastafel en moderne wand- en vloertegels naar keuze

•

Twee slaapkamers en installatieruimte op de 1e verdieping

•

Vliering bereikbaar middels vlizo-trap

•

Duurzame verwarming- en koeling middels bodemwarmtepomp incl. vloerverwarming

•

Diversen uitbreidingsvarianten mogelijk

•

Kies zelf uw afwerkingsniveau van tegels, sanitair en binnendeuren

kleur- en materialenstaat

Patiowoningen

Exterieur

Materiaal

Kleur

Gevels

Baksteen

Warm geel met witte en zwarte accentstenen

Buitenkozijnen

Hardhout

Antraciet grijs

Dakpan

Keramisch

Zwart

Luifels

Aluminium

Wit

Dakkapel (optioneel)

Multiplex

Wit

Erfafscheiding (bnr. 13 & 22) Hekwerken met jonge hedera planten
Interieur

Materiaal

Kleur

Wanden

Behangklaar

-

Plafond

Spuitpleisterwerk

Wit

Binnendeurkozijnen

Staal met bovenlicht

Wit

Binnendeuren

Vlakke opdekdeur

Wit

Badkamer/toilet

Tegelwerk

Wit en antraciet		

Sanitair

Villeroy & Boch

Wit

WONEN IN PRINSENLAND
Aan het einde van de Johan van Oldenbarneveldtstraat in Honselersdijk staat iets moois te
gebeuren! Een kleinschalige woonproject met een eigen identiteit en toch passend in de
bestaande omgeving. Prinsenland kenmerkt zich door een grote diversiteit aan woningtypen en
dient daardoor huisvesting voor een zeer brede doelgroep. Als starter op zoek naar je eerste
woning? Of juist alles gelijkvloers in een patiowoning? Uw auto op eigen oprit en riant wonen
aan vaarwater in een twee-onder-een-kapwoning? Voor ieder wat wils!
De locatie is gelegen aan de rand van de dorpskern. Op loopafstand van winkels voor de
dagelijkse boodschappen en op slechts enkele honderden meters van sportfaciliteiten (tennis,
voetbal en sporthal). Wat te denken van recreatie aan De Wollebrand!
Daarbij komt dat Honselersdijk zeer centraal gelegen is in Westland met Naaldwijk, Poeldijk en
Kwintsheul op een steenworp afstand. En zeer dicht nabij de uitvalswegen als de Veilingroute
richting A4, de Burgemeester Elsenweg richting de A20 en de Nieuweweg richting Den Haag.

duurzaamheid
De woningen in Prinsenland zijn voorzien van een bodemwarmtepomp. Een bodemwarmtepomp
zorgt voor de energiezuinige verwarming, koeling, warm tapwater en een comfortabel
binnenklimaat in uw woning. Bij aankoop van een woning in Prinsenland sluit u een
huurovereenkomst met Klimaatgarant voor de bodemwarmtepomp. In de huurprijs zijn
onderhoud, reinigen, reparaties en zelfs volledige vervanging in de huurprijs begrepen, waardoor
u volledig ontzorgd wordt. In combinatie met goede isolatie, driedubbelglas, vloerverwarming,
vloerkoeling en WTW-unit, voldoen de woningen in Prinsenland aan de meeste recente wet- en
regelgeving en geldende BENG-eisen.

Prins-zijn-land
De naam Prinsenland voor het project is niet zomaar gekozen. Het komt voort uit de
geschiedenis van de plek. In 1917 werd de weduwe van Willem Prins (1867-1908) eigenaresse
van een stuk grond in Honselersdijk, wat voor die tijd al door de familie werd gepacht. Het kavel
liep vanaf de Endeldijk helemaal tot de Middel Broekweg. Deze grond is later door meerdere
generaties van de familie Prins, bijna 100 jaar in gebruik geweest als tuinbouwgrond. Met de
realisatie van de nieuwbouw verdwijnt het laatste stuk agrarische grond van ‘Prins-zijn-land’,
oftewel Prinsenland.

Ontwikkeling

Ontwerp

Realisatie
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www.woneninprinsenland.nl

