FASE 2

Wonen
in groene
weelde
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Voorwoord
BESTE BELANGSTELLENDE,
IN DEZE BROCHURE VINDT U EEN SCHAT AAN INFORMATIE OVER DE WONINGEN
VÁN EN HET WONEN ÍN HET FORTUYN. LEES SNEL VERDER EN ONTDEK WAAROM
JE HIER DE KONING TE RIJK ZULT ZIJN!
Ziet u zichzelf al wonen in de nabijheid van óf zelfs met uitzicht
over het water de Korte Vliet? Dit parkachtige woongebied
met lommerrijke lanen en plantsoenen in de nabijheid

van de stad gaat graag de verbinding met u aan. Houdt u
van een karakteristieke woning met fraaie details en een

klassieke kap? Of heeft u liever een ruime woning met talloze

indelingsmogelijkheden en een prachtig uitzicht over het water?
In Het Fortuyn van Voorschoten kan het allemaal.

Wilt u meer weten over het aanbod van energiezuinige en
duurzame woningen van Het Fortuyn Fase 2? Blader dan

snel door deze brochure. Voor uitgebreide informatie zoals

verkooptekeningen en technische informatie verwijzen we u
graag naar de website. Natuurlijk staat de verkoopmakelaar
u ook graag te woord. Zijn contactgegevens vindt u
achterin deze brochure.
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IMPRESSIE BOUWNUMMER 54 T/M 49
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FASE 2

Het Fortuyn
IN HET FORTUYN VAN VOORSCHOTEN WORDEN
BIJNA 100 KOOPWONINGEN ONTWIKKELD,
VERDEELD OVER 2 FASEN. FASE 2 BESTAAT UIT
RUIME EENGEZINSWONINGEN AAN ÉÉN VAN DE
FRAAIE LANEN OF PLANTSOENEN, OF AAN DE
OEVER VAN DE KORTE VLIET.
Gaat u voor een karakteristieke woning met rijke,
klassieke details? Of een ruime woning met drie
volledige woonlagen en uitzicht op het water?
De keuze is aan u! In de tweede fase worden
34 woningen gerealiseerd.
• 12 halfvrijstaande villa’s
• 10 Laanwoningen
• 7 Vlietwoningen

• 5 Plantsoenwoningen
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Fonkelend water
Schitterend groen
VANAF DE EERSTE TEKENING HEEFT NATUUR EEN VORMENDE ROL GESPEELD IN DEZE WIJK. GEVESTIGD
AAN DE KORTE VLIET HEEFT HET NATUURELEMENT ‘WATER’ VANZELFSPREKEND EEN HOOFDROL TE
PAKKEN. DE KORTE VLIET IS EEN WATERGANG DIE DE EEUWENOUDE – DOOR DE ROMEINEN GEGRAVEN
– VLIET MET DE OUDE RIJN VERBINDT. DE WIJK IS ZO OPGEZET DAT U RICHTING DE KORTE VLIET
GETROKKEN WORDT. BINNENKOMEND IN DE WIJK ZIET U DE KORTE VLIET IN DE VERTE LONKEN OM TE
WANDELEN EN TE GENIETEN VAN WAT HET AANBLIK OP DIT WATER BIEDT. EEN DEEL VAN DE WONINGEN
ZAL STRAKS UITKIJKEN OP DE KORTE VLIET. WAT EEN RIJKDOM!

WATER EN WADI’S

GROEN

Niet alleen de Korte Vliet, maar ook (regen)water heeft zijn plek

Dankzij slim gebruik van water, beschikt het rijkelijk aangelegde

regenval, en zorgen tegelijk dat de wijk op een natuurlijke manier

te laten zien. Een ruime diversiteit aan bomen, heggen en

in Het Fortuyn. Wadi’s vangen het regenwater op tijdens intense

groen over alles wat het nodig heeft om zijn mooiste schoonheid

van water wordt voorzien in tijden van droogte. Zo floreert het

beplanting zorgt voor een royale biodiversiteit. Beleef de schoon

groen in Het Fortuyn tijdens elk seizoen optimaal.

heid van vogels, bijen, vlinders en andere insecten bij u in de wijk!
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SPEELGELEGENHEDEN

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG

Ervaar de waarde van een groene leefomgeving in Het Fortuyn,

Duurzaamheid en energiezuinigheid zijn twee begrippen die

u 3 groene openbare ruimtes om te spelen en te ontspannen.

van Het Fortuyn van Voorschoten. Uiteraard zijn alle woningen

in de natuurlijke speelgelegenheden. Verspreid over de wijk vindt

centraal hebben gestaan bij de ontwikkeling van de woningen

Zo is er een natuurlijke speelplaats met een omgevallen boom

‘gasloos’ en voorzien van een eigen (bodem)warmtepomp-

stam, stenen en andere natuurelementen die uitdagen om te

installatie. Verder beschikken alle woningen over een ruime

spelen en ontdekken. En natuurlijk is er een veldje zodat de

hoeveelheid PV-panelen (zonnepanelen) voor de opwekking

voetballiefhebbers hun hart kunnen ophalen! Het Fortuyn van

van duurzame stroom. U bent dus helemaal gereed voor een

Voorschoten biedt ontspanning voor jong en oud.

duurzame en energiezuinige toekomst!
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VOORSCHOTEN

Historie en ruimte
WATER, GROEN, HISTORIE EN RUIMTE ZIJN ONLOSMAKELIJK MET
ELKAAR VERBONDEN IN VOORSCHOTEN. MET LEIDEN ALS NABURIGE
STAD IS STEDELIJK VERTIER BINNEN FIETSAFSTAND, TERWIJL
VOORSCHOTEN ZELF EEN GROEN KARAKTER KENT.

KASTEEL EN LANDGOED DUIVENVOORDE

Vooral aan de zuid- en westkant, waar de Duivenvoordecorridor een onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur van

Waan je koninklijk in kasteel Duivenvoorde! Bezoek het kasteel en

Nederland. De Korte Vliet is de scheiding tussen Voorschoten

het museum en sluit af met een mooie wandeling door het park.

en Leiden en juist op die plek verrijst deze nieuwe woonwijk. Het

NATUURSPEELTUIN VOORSCHOTEN

Fortuyn is leven nabij water en groen.

Speel, klauter, ontdek en verwonder in natuurspeeltuin Voor

DICHT BIJ STAD EN KUST

schoten. Deze plek biedt aan jong en oud de mogelijkheid om de
waarde van een groene leefomgeving te ontdekken.

Het voorzieningenaanbod van Voorschoten is rijk. In NoordHofland vindt u diverse scholen, winkels, zorgfaciliteiten en

HET KLIMEILAND VLIETLAND

sportverenigingen. Wilt u een dagje shoppen, gezellig uit eten of
met de kinderen naar de bioscoop? U verruilt de rust en het groen

Voor de ervaren water- en klimliefhebbers is er het Klimeiland

In een klein kwartiertje fietsen, staat u in het gezellige centrum

Deze vereniging biedt naast een uitgebreid klimparcours diverse

van de wijk in een handomdraai voor de dynamiek van de stad.

en andere mogelijkheden van watersportvereniging Vlietland.

van Leiden. Liever naar Den Haag, Wassenaar of de kust? Met de

buitensport mogelijkheden.

auto, bus of trein bent u er zo!

MEER DAN 150 MONUMENTEN!

Voorschoten kent ruim 100 rijksmonumenten, 64 gemeentelijke

monumenten én enkele oorlogsmonumenten. Bovendien heeft
het een rijke geschiedenis die teruggaat tot 2000 voor Christus!
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LEIDEN

NOORDZEE
WASSENAAR

N206

A44

VOORSCHOTEN

N11

A4

SCHEVENINGEN

DEN HAAG

HUURAPPARTEMENTEN
(T.B.V. CORPORATIE)
FASE 1

FASE 2

KORTE VLIET
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Ligging
TUSSEN POLDER, STAD EN STRAND
HET FORTUYN VAN VOORSCHOTEN IS GELEGEN AAN DE
NOORDZIJDE VAN VOORSCHOTEN. HET PLANGEBIED
LIGT TUSSEN DE LEIDSEWEG EN DE KORTE VLIET,
OP DE PLEK WAAR NU HET TUINCENTRUM VAN DE
INTRATUIN IS GEVESTIGD.
AANSLUITING WEGEN

Even buiten Het Fortuyn ligt de N206, die zorgt voor een

verbinding met de A4 en de A44. Vanuit daar bent u binnen
een tiental minuten noordwaarts bij Amsterdam of Haarlem of
zuidwaarts bij Den Haag, Rotterdam of de Zeeuwse eilanden.

LEIDSEWEG

OPENBAAR VERVOER

Wil je gebruik maken van het openbaar vervoer? In 10 minuten

lopen sta je op Station De Vink, waarvandaan diverse bussen en
treinen vertrekken.

DAGJE UIT

Op zoek naar vertier vindt u winters genieten op circa 20 minuten
rijden in Snowworld Zoetermeer. Ook voor een dagje plezier

met kinderen hoeft u niet ver te rijden. Binnen 10 minuten staat

u in Duinrell en ook Drievliet bevindt zich nabij. Daarnaast is de
omgeving rijk aan musea voor jong en oud zoals het Museon, het
Louwman museum, Corpus of Naturalis. Keuze genoeg dus!

15

Situatie
01

02

03

04

07

06

05

25

26

27

13

28

29

30

32

31

HUURAPPARTEMENTEN
(IN ONTWIKKELING)

59

60

61

12

11

10

09

08

62

63

64

65

66

33

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

67
68
69
70

16

34

71

72

73

74

75

76

77

78

79

WONEN AAN DE LAAN

15

14

16

17

23

22

21

20

19

18

WONEN AAN DE VLIET

24

WONEN AAN HET PLANTSOEN

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

92

80

93

81
82
83
84

56

85

86

87

88

89

90

91

94
95
96

17

57

58

HALFVRIJSTAANDE VILLA’S

LANDSCHAPSARCHITECT WOUTER EVERS

Duurzame
en groene opzet
BIJZONDER AAN DEZE WOONWIJK IS DAT DUURZAAMHEID VANAF DE EERSTE STAP EEN VORMENDE ROL
HEEFT GESPEELD. SOMMIGE UITWERKINGEN DAARVAN ZIE JE NIET, ZOALS DE MANIER WAAROP REGENWATER
WORDT OPGEVANGEN ONDER DE BESTRATING, MAAR ANDERE JUIST WEER WEL ZOALS EEN RIJK PALET AAN
BEPLANTING. DE WIJK IS ZO OPGEZET DAT DE NATUUR JE OOG VANGT, WAAR JE OOK KIJKT. DAT IS NIET
ALLEEN PRETTIG VOOR DE GROENBELEVING, DIE ZORGT VOOR EEN ONTSPANNEN GEVOEL, MAAR OOK VOOR DE
BIODIVERSITEIT. OOK DE KORTE VLIET SPEELT, NATUURLIJK EEN VORMENDE ROL IN DE MANIER WAAROP DE
WIJK IS OPGEZET. DE GROENE HOVEN TUSSEN DE BOUWBLOKKEN OPENEN ZICH RICHTING DE VLIET
WAARDOOR DEZE OPTIMAAL BELEEFBAAR IS.

Dit is een impressie uit fase 1
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Landschapsarchitect Wouter Evers vertelt over de visie van Het

“Nadat de belangrijkste puzzelstukjes zijn neergelegd, is de

we aan de slag gegaan met het landschap van deze karakteristieke

verschillende soorten bomen, heggen en beplanting geselecteerd.

rest van de wijk zo groen mogelijk ‘ingekleurd’. Zorgvuldig zijn er

Fortuyn: “Aan de hand van de stedenbouwkundige verkenning zijn

Zo ontstaat er een gelaagdheid van verschillende hoogtes en kijk je

woonwijk. Daarbij beginnen we met het stellen van vragen als:

dus altijd naar de natuur. Ook zorgen de diverse soorten beplanting

Wat ademt de locatie? Welke elementen moeten behouden

ervoor dat er elk seizoen een andere plant in bloei staat. En dat is

worden, en welke juist niet? Welke kwaliteiten moeten benadrukt

niet alleen mooi voor bewoners, maar ook interessant voor de

worden? Hoe gaan we met regenwater om? Wat kunnen we

dieren.”

ermee? Hoe gaan we zorgen voor een optimale biodiversiteit

en groenbeleving? De antwoorden op deze vragen vormen
puzzelstukjes waarmee we vervolgens de wijk vormgeven.”

Op de vraag wat er bijzonder is aan deze woonwijk, antwoordt de

Een optimale groenbeleving staat hoog in het vaandel bij Het

zijn geweest voor Het Fortuyn. Vaak zie je dat duurzaamheid later

heer Evers: “dat duurzaamheidsambities vanaf het begin vormend

aan het plan wordt toegevoegd. Maar niet hier! Samen met de

Fortuyn. Zo is de verbindingsweg bewust niet recht, maar gaat

gemeente en hun duurzaamheidsambities hebben we plannen

licht glooiend door het landschap van deze wijk. Door de lichte

gemaakt.” Het resultaat is een woonwijk met de treffende naam:

curving van de weg zie je altijd groen aan de horizon, i.p.v. een

Het Fortuyn. En die naam spreekt voor zich, toch?

stuk asfalt. En dat doet iets met je woongeluk, of je je daar nu

bewust van bent of niet. En natuurlijk is de Korte Vliet vormend
geweest voor de opzet van de wijk. Alle wegen binnen de wijk zijn
zo opgesteld, dat de zichtlijnen op de Korte Vliet eindigen.
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ARCHITECT WALTER ZEINSTRA

Modern leven met
historisch besef
DE NAAM ‘HET FORTUYN’ DOET DENKEN AAN WEELDE EN RIJKDOM. EN DAT IS OOK WAT HET WONEN IN
DEZE PRACHTIG GESITUEERDE, GOED OPGEZETTE WIJK IS. DAARNAAST HEEFT DE NAAM NOG EEN DIEPERE
LADING. DICHT BIJ DE WIJK WATERT EEN OUDE SLOOT, GENAAMD ‘DE FORTUIN-SLOOT’. OOK WORDT DE WIJK
AANGELEGD OP HET TERREIN WAAR TOT VOOR KORT DE INTRATUIN GEVESTIGD WAS. DEZE FEITEN SAMEN,
MAAKT DAT VOOR ARCHITECT WALTER ZEINSTRA DE NAAM VOOR DEZE WIJK AL SNEL DUIDELIJK WAS.
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De nauwe samenwerking tussen de landschapsarchitect,

Walter Zeinstra legt uit dat de wijk in 3 delen kan worden

maakt dat ‘Het Fortuyn’ vanaf de eerste pentekening goed

kenmerken. Denk hierbij aan ander type gevel, steenkleur en

gemeente, projectontwikkelaar en ons, als architectenbureau,

opgedeeld. Ieder deel heeft zijn eigen architectonische

doordacht is. “We hebben eerst onderzocht wat de geschiedenis

detaillering zoals rollaag en spekband. Door deze onderverdeling

van de locatie is”, zo vertelt de architect. Hij vervolgt: “De wijk

wordt een saamhorigheid gecreëerd met je ‘buurtgenoten’. Zo

is gevestigd op land dat lang agrarische grond is geweest, met

doen de Plantsoenwoningen denken aan de eerdergenoemde

karakteristieke boerderijen die zich verspreid over de landen

boerderijen, met kenmerkende kap. Ook heeft dit type huizen

bevonden. De eerste huizen verschenen rond 1900 nadat er een

een veranda aan de woning. De Laanwoningen doen denken

stoomtram-traject werd aangelegd naar Voorschoten. Veel van

aan de negentiende-eeuwse bouwstijl van de eerste huisjes die

deze huizen zijn er nu nog. Ze zijn kenmerkend voor de eerste

zich op deze plek bevonden. De stijl van de Vlietwoning is iets

aanblik van Voorschoten; ze zijn het eerste wat je ziet als je er

anders. Hiervoor is een ietwat industriële stijl gehanteerd om de

over de Leidseweg naartoe rijdt. Omdat de wijk aan de nieuwe

bedrijvigheid te benadrukken van wat eens het doel was van de

toegangsweg wordt gebouwd en zich vóór Voorschoten bevindt,

gegraven Korte Vliet. Ondanks de verschillen per deelwijk, is ‘Het

wordt ‘Het Fortuyn’ nu het eerste dat je ziet van Voorschoten. Om

Fortuyn’ duidelijk een eenheid en een goed doordachte wijk.

de herkenbaarheid voor bewoners en bezoekers van Voorschoten

te behouden hebben we de huizen van de nieuwe woonbuurt in

Hoe goed het plan doordacht is, wordt nog eens benadrukt door

Leidseweg gebouwd.”

Geen enkele tuin is gevestigd op het noorden. Hierdoor hebben

de stijl en de tijdgeest van de woningen en de boerderijen aan de

het feit dat óók de stand van de huizen t.o.v. de zon optimaal is.
alle achtertuinen een goede ligging. De architect voegt hieraan

toe dat dit ook gunstig is voor de aanblik van de woningen;
zonnepanelen zullen zich aan de achterkant van de woning

bevinden. Hierdoor blijft de afwisseling en profilering van de
diverse gevelontwerpen intact.

“Het mooiste aan deze wijk
is, dat het een plek is waarin
tijden samenkomen. Het
duurzame, moderne van de
tijd waarin we leven, en het
historisch besef van het oude
Voorschoten. Die combinatie
is mooi samengebracht hier
in ‘Het Fortuyn’.”
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Wonen aan
De Laan
GELEGEN AAN DE CENTRALE LAAN WORDEN IN DE TWEEDE FASE VAN HET FORTUYN
VAN VOORSCHOTEN 10 SCHITTERENDE LAANWONINGEN GEREALISEERD, VERDEELD
OVER 2 BOUWBLOKKEN. DEZE ‘HERENHUIZEN’ WORDEN GEKENMERKT DOOR HUN
KLASSIEKE UITSTRALING. HET SCHITTERENDE METSELWERK WORDT AFGEWISSELD
MET RIJKE DETAILS EN FRAAI VORMGEGEVEN LUIFELS. DE KEUZE IS RUIM. ZO
KUNT U ONDER MEER EEN KEUZE MAKEN UIT DIVERSE HOEK- EN TUSSENWONINGEN,
WONINGEN MET EEN (STANDAARD) DAKKAPEL OF FRAAIE TOPGEVEL.

DETAILS
Aantal woningen: 10 | Woonoppervlakte: ca. 135 - 144 m2 | Bouwnummers: 49 t/m 58
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UITGEBREIDE OPTIEMOGELIJKHEDEN

TYPEN LAANWONINGEN

De keuze in het soort woning is ruim. U kunt kiezen uit hoek

Om de woningen nog meer naar uw smaak vorm te geven worden

kapel of topgevel.

heden. U kunt dan denken aan grote opties zoals een uitbouw van

ze aangeboden met een uitgebreid pakket aan optiemogelijk

woningen, tussenwoningen, woningen met een standaard dak

de woonkamer, een fraai dakkapel of dakraam, maar ook talloze

INDELING VAN DE LAANWONINGEN

kleinere opties waarmee u uw droomwoning compleet maakt.

Op de begane grond van de woningen bevindt zich de ruime
woonkamer en leefkeuken. Op de eerste verdieping van de

woningen bevinden zich drie slaapkamers en een luxe afgewerkte

badkamer. Verder bevindt zich op de tweede verdieping een ruime

(vierde) slaapkamer en een technische ruimte met onder meer
de wasmachine/wasdroger-aansluiting. Uiteraard geldt ook voor
deze woningen dat duurzaamheid en energiezuinigheid centraal
hebben gestaan bij het ontwerp. Wie wil hier nu niet wonen?

PARKEREN

Alle woningen beschikken over een eigen parkeerplaats op het man

delige (gemeenschappelijke) parkeerterrein dat achter de woningen
is gelegen. U hoeft dus nooit te zoeken naar een parkeerplekje!
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LAANWONING

BEGANE GROND

AFGEBEELDE PLATTEGROND: BWNR 51 (FASE 2)

• Woonoppervlakte: ca. 135 - 144 m2
• Drie slaapkamers en luxe badkamer op 1e verdieping
• Vierde slaapkamer en technische ruimte op 2e verdieping
• Hoogwaardige afwerking
• Standaard vloerverwarming & bodemwarmtepomp
• Uitgebreid pakket aan optiemogelijkheden
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1E VERDIEPING

2E VERDIEPING

Plattegronden niet op schaal. Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegronden van één van de Laanwoningen. Deze weergave kan op diverse
punten mogelijk iets afwijken van de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.het-fortuyn.nl voor meer informatie.
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Wonen aan
Het Plantsoen
GELEGEN AAN ÉÉN VAN DE ‘GROENE SCHEGGEN’ VAN HET PLAN WORDEN, IN DE TWEEDE FASE,
VIJF FRAAIE PLANTSOENWONINGEN GEREALISEERD. DE LIGGING VAN DEZE WONINGEN, OP
DEZE RUSTIGE PLEK TUSSEN DE LAANWONINGEN EN DE VLIET, IS UNIEK TE NOEMEN.
HET PLANTSOEN AAN DE VOORZIJDE VAN DE WONINGEN ZAL WORDEN INGERICHT MET
ONDER MEER EEN “WADI” (BEDOELD OM REGENWATER IN DE GROND TE INFILTREREN) EN
VOORZIENINGEN OM DE FLORA & FAUNA TE STIMULEREN.
DE VIJF PLANTSOENWONINGEN BESCHIKKEN OP DE BEGANE GROND AAN DE VOORZIJDE OVER
EEN VERANDA. IN COMBINATIE MET DE OPENSLAANDE DEUREN KUNT U HIERDOOR OPTIMAAL
GENIETEN VAN DEZE “GROENE OASE”.

DETAILS
Aantal woningen: 5 | Woonoppervlakte: ca. 133 - 140 m2 | Bouwnummers: 92 t/m 96
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PARKEREN

INDELING VAN DE PLANTSOENWONINGEN

Aan de voorzijde van de woningen, nabij de openslaande deuren,

Alle woningen beschikken over een eigen parkeerplaats op het

ochtends te genieten van een ontbijtje en een kopje koffie? Via de

de woningen is gelegen. U hoeft dus nooit te zoeken naar een

mandelige (gemeenschappelijke) parkeerterrein dat achter

bevindt zich de ruime leefkeuken. Hoe heerlijk is het om hier ’s

parkeerplekje!

keuken bereiken we de woonkamer, welke middels openslaande
deuren in verbinding staat met de tuin (op het zuiden!).

Op de eerste verdieping treffen we drie, ruime slaapkamers
en een royale badkamer, welke van alle gemakken is voorzien.

Tot slot bevinden zich op de tweede verdieping nog een hele

grote (vierde) slaapkamer en een technische ruimte. Door de
aanwezige topgevel of dakkapel zal dit een hele fijne, ruimte zijn
die niet alleen als slaapkamer, maar natuurlijk ook als werk- of
hobbykamer kan worden gebruikt.
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PLANTSOENWONING
AFGEBEELDE PLATTEGROND: BWNR 96 (FASE 2)

• Woonoppervlak van circa 133 tot 140 m2
• Drie slaapkamers en luxe badkamer op 1e verdieping
• Vierde slaapkamer en technische ruimte op 2e verdieping
• Hoogwaardige afwerking
• Standaard vloerverwarming & bodemwarmtepomp
• Uitgebreid pakket aan extra mogelijkheden
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BEGANE GROND

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING

Plattegronden niet op schaal. Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegronden van één van de Plantsoenwoningen. Deze weergave kan op diverse
punten mogelijk iets afwijken van de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.het-fortuyn.nl voor meer informatie.
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Dit is een impressie uit fase 1

Wonen aan
de Korte Vliet
DROOMT U VAN WONEN MET UITZICHT OP WATER? DAN ZIJN DEZE VLIETWONINGEN
ONGETWIJFELD IETS VOOR U! AAN DE OOSTZIJDE VAN HET FORTUYN LIGT, ALS
EEN SOORT VAN NATUURLIJKE BEGRENZING VAN HET PLAN, DE KORTE VLIET.
DE VLIET IS EEN KANAAL WELKE VAN LEIDEN, VIA VOORSCHOTEN, LOOPT NAAR
LEIDSCHENDAM-VOORBURG. EN AAN DE VLIET WORDEN IN DE TWEEDE FASE VAN
HET PLAN IN TOTAAL 7 VLIETWONINGEN GEREALISEERD.

DETAILS
Aantal woningen: 7 | Woonoppervlakte: ca. 135 - 139 m2 | Bouwnummers: 85 t/m 91
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INDELING VAN DE VLIETWONINGEN

Hoewel deze statige & stoere Herenhuizen onderling verschillen

de nodige verschillen vertonen, zijn er uiteraard de nodige over
eenkomsten te noemen.

Zo geldt voor alle Vlietwoningen in de tweede fase dat zich op
de begane grond van de woning onder meer de fijne leefkeuken
(aan de voorzijde van de woning) en de woonkamer bevinden.
Op de 1e verdieping treffen we 3 royale slaapkamers en de luxe,

afgewerkte badkamer aan. Via de vast trap bereiken we dan de

2e verdieping waar zich een 4e slaapkamer en een technische
ruimte bevindt.

PARKEREN

Alle woningen beschikken over een eigen parkeerplaats op het
mandelige (gemeenschappelijke) parkeerterrein dat achter

de woningen is gelegen. U hoeft dus nooit te zoeken naar een
parkeerplekje!
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VLIETWONING

BEGANE GROND

AFGEBEELDE PLATTEGROND: BWNR 89 (FASE 2)

• Schitterende ligging nabij de Vliet
• Woonoppervlak van circa 135 tot 139 m2
• 3 slaapkamers met werkkamer
• Hoogwaardige afwerking
• Standaard vloerverwarming & bodemwarmtepomp
• Uitgebreid pakket aan extra mogelijkheden

32

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING

Plattegronden niet op schaal. Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegronden van één van de Vlietwoningen. Deze weergave kan op diverse
punten mogelijk iets afwijken van de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.het-fortuyn.nl voor meer informatie.
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Halfvrijstaande
villa’s
DE KLASSIEKE & STATIGE HALFVRIJSTAANDE VILLA’S KOMEN IN DE TWEEDE FASE
VAN HET FORTUYN VAN VOORSCHOTEN TWAALF KEER VOOR. DEZE HALFVRIJSTAANDE
VILLA’S ZIJN SCHITTEREND GELEGEN OP EEN HEERLIJK RUIM KAVEL. HET STANDAARD
WOONOPPERVLAKTE VAN DEZE WONINGEN BEDRAAGT CIRCA 144-150 VIERKANTE METER,
MAAR KAN DESGEWENST WORDEN UITGEBREID DOOR BIJVOORBEELD EEN OPTIONELE
UITBOUW. ZO KAN ER BIJVOORBEELD GEKOZEN WORDEN VOOR EEN UITBOUW
VAN MAAR LIEFST 2,4 METER.

DETAILS
Aantal woningen: 12 | Woonoppervlakte: ca. 144-150 m2 | Bouwnummers: 13 t/m 24
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TYPEN HALFVRIJSTAANDE VILLA’S

De twaalf halfvrijstaande villa’s zijn overigens zeker niet allemaal

een luxe badkamer en een separaat toilet. De, reeds ingedeelde,

de entree aan de voorzijde en een type met de entree aan de

een technische ruimte voor onder meer de wasmachine en

tweede verdieping biedt nog een extra (vierde) slaapkamer en

gelijk! Zo kan een keuze worden gemaakt voor een type met

wasdroger.

zijgevel van de woning. Die keuze zorgt er gelijk voor dat de
indeling van de plattegronden onderling iets varieert.

Deze halfvrijstaande villa’s beschikken allemaal over een

Ook zijn er nog enkele verschillen te benoemen ter plaatse van

eigen garage/berging en de mogelijkheid om één of twee

de tweede verdieping: zo zijn er enkele woningen zonder en

auto’s op eigen terrein te parkeren. Ten slotte is zeker nog

enkele woningen met een zogenaamde ‘topgevel’.
Al met al: keuze genoeg!

vermeldenswaardig dat de woningen gasloos worden gebouwd

INDELING VAN HALFVRIJSTAANDE VILLA’S

bodemwarmtepomp.

en zijn voorzien van een duurzame WKO-installatie met

Naast de verschillen zijn er natuurlijk ook overeenkomsten

PARKEREN

tussen de woningen te benoemen! Alle halfvrijstaande villa’s
beschikken over een heerlijke leefkeuken en ruime living

Deze woningen beschikken allemaal over een eigen garage/

openslaande deuren, een directe relatie tot de achtertuin. Op de

terrein te parkeren.

op de begane grond. De living heeft, middels de aanwezige

berging en de mogelijkheid om één of twee auto’s op eigen

eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers,
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BEGANE GROND

HALFVRIJSTAANDE
VILLA’S
AFGEBEELDE PLATTEGROND: BWNR 22 (FASE 2)
• Klassieke twee-onder-één kapwoningen
• Woonoppervlak ca. 144-150 m2
• Hoogwaardige afwerking
• Drie slaapkamers, luxe badkamer en separaat toilet op 1e
verdieping

• Vierde slaapkamer en technische ruimte op 2e verdieping
• Uitgebreid pakket aan extra mogelijkheden
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1E VERDIEPING

2E VERDIEPING

Plattegronden niet op schaal. Weergegeven is de artistieke weergave van de plattegronden van één van de Halfvrijstaande villa’s. Deze weergave kan op diverse
punten mogelijk iets afwijken van de contractuele (verkoop)tekeningen. Zie www.het-fortuyn.nl voor meer informatie.

37

IMPRESSIE BOUWNUMMER 13 T/M 16

PARKEREN

uit het zicht
LANGE RIJEN AUTO’S DIE HET OOG VANGEN IN EEN WOONWIJK, DAT IS EEN FENOMEEN DAT DE
ESTHETIEK VAN MENIG WOONWIJK TART. ZO NIET BIJ HET FORTUYN. VOOR EEN GROOT GEDEELTE
VAN DE AUTO’S IS ER VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID IN ZOGENAAMDE PARKEERHOVEN, BUITEN
HET DIRECTE ZICHTVELD VAN DOORKRUISERS VAN DE WIJK.
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MANDELIGHEID

De halfvrijstaande villa’s hebben parkeerplaatsen op eigen
erf. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen langs de laan. Ook

Alle woningen aan De Laan, De Vliet en Het Plantsoen beschikken

architect bemerken. De natuur blijft het oog vangen doordat de

Deze parkeerhoven bevinden zich achter de woningen, zodat de

daar zal een opmerkzaam oog de duurzame gedachte van de

over een eigen parkeerplaats op het mandelige parkeerterrein.

parkeerstroken worden onderbroken door goeddoordacht groen.

auto’s zo veel mogelijk aan het directe oog onttrokken worden.
Als eigenaar van een van de woningen aan De Laan, De Vliet en

Het Plantsoen bent u dus ook mede-eigenaar van een stukje

Met zomers die steeds warmer worden, groeit het begrip

gezamenlijke parkeergelegenheid. Samen met uw buren bent u

‘hittestress*’. De nieuwe bewoners van Het Fortuyn van

verantwoordelijk voor het onderhoud hieraan. Interessant om te

Voorschoten zullen geen last hebben van dit begrip, want ook

weten is ook dat de parkeerplaatsen op de mandelige terreinen

hieraan is gedacht bij het ontwerp. Bladerrijke bomen rondom de

zijn voorbereid om elektrisch laden van auto’s mogelijk te maken.

parkeergelegenheden zorgen voor de hoognodige schaduw.

*Hittestress is de mate van hinder tijdens een periode van extreme hitte. Vooral in gebieden met
veel gebouwen en wegen kan hittestress voor veel overlast zorgen. Ook (grote) parkeerplaatsen
zijn belangrijke veroorzakers van hittestress.
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ZORG VOOR HET MILIEU

Duurzaamheid
DUURZAAMHEID BETEKENT ONDER MEER HET ZINVOL OMGAAN MET SCHAARSE MIDDELEN, ZOALS
ENERGIE. ZORG VOOR HET MILIEU GAAT DAARBIJ HAND IN HAND MET KOSTENBESPARING EN
COMFORT VOOR DE TOEKOMSTIGE BEWONERS. EEN AANGENAAM KLIMAAT IN JE NIEUWE WONING
STAAT HIERBIJ CENTRAAL.
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KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Met de woningen van Het Fortuyn bent u helemaal klaar voor de

LAAGTEMPERATUUR
VLOERVERWARMING

pakket aan maatregelen en voorzieningen is getroffen. Wij

woning niet meer van radiatoren aan de

toekomst! Voor de woningen geldt namelijk dat een uitgebreid

Bij vloerverwarming komt de warmte in je

noemen u op deze pagina alvast de belangrijkste.

muur, maar van de vloer onder je voeten. Heerlijk comfortabel!
Bovendien zijn er geen radiatoren meer nodig, wat ruimte

BODEMWARMTEWISSELAAR MET
INDIVIDUELE WARMTEPOMPEN

bespaart en je meer vrijheid geeft om je woning in te delen.
Vloerverwarming is energiezuiniger dan radiatoren.

In Het Fortuyn wordt “gasloos” gebouwd. In

GEBALANCEERDE VENTILATIE MET
WARMTETERUGWINNING

plaats van de bekende CV-ketel zal de woning

worden verwarmd middels een individuele

warmtepomp installatie. Deze installatie bestaat onder meer

Met een gebalanceerd ventilatiesysteem met

uit een bron, bestaande uit één of meerdere “lussen”. Een lus is

warmteterugwinning wordt de warmte van de

een buis die diep in de grond is geboord en waar een water/glycol

afvoerlucht gebruikt om de verse buitenlucht op te warmen.

de zogenaamde warmtepomp met boiler, welke in iedere woning

energiekosten om uw huis te verwarmen.

mengsel door wordt gepompt. Een ander belangrijk onderdeel is

Dat voelt aangenamer aan en het scheelt behoorlijk in de

staat. Het watermengsel van de bron wordt door de warmtepomp
gebruikt door er warmte uit te halen. Deze warmte wordt

ZONNEPANELEN

of om de boiler op te laden. De warmtepomp werkt op dezelfde

standaard

vervolgens gebruikt om CV water op temperatuur te krijgen en/

Alle woningen van het Fortuyn worden

manier als een koelkast, maar dan andersom. Een koelkast pompt

voorzien

van

de

benodigde

zonnepanelen (PV-panelen) om de woning

de warmte van de binnenkant naar buiten, waardoor het koel blijft

‘Energie Neutraal’ uit te voeren. Zonnepanelen zetten zonlicht

gebruikt de warmte uit de bodem om je woning te verwarmen en

gebruiken en zorgt voor een lagere energierekening. Zo bent

in de koelkast. Een warmtepomp werkt precies andersom en

om in elektriciteit. Deze elektriciteit kunt u gratis in uw huis

te voorzien van warm tapwater. Dit is een bijzonder efficiënte en

u minder afhankelijk van uw elektriciteitsleverancier. Wanneer

duurzame wijze van verwarmen.

de zonnepanelen meer opwekken dat u op dat moment nodig

heeft in uw woning, wordt deze stroom aan het elektriciteitsnet

EXTRA ISOLATIE

teruggeleverd. Deze stroom wordt gesaldeerd met de stroom

die u gebruikt voor de warmtepomp en voor het huishoudelijke

Extra isolatie werkt als een warme deken om je

gebruik. De mogelijkheid bestaat dat de salderingsregeling

woning. Daardoor is er minder energie nodig om

komt te vervallen. De verwachting is dat hiervoor een subsidie

je woning op temperatuur te houden in de winter.

regeling terugkomt. Het is wel van belang dat u bij het betrekken

De muren zijn ook warmer, wat in de winter zorgt

van uw nieuwe woning aan uw energieleverancier opgeeft dat u

voor een aangename temperatuur in je woning. Isolatie gaat net

zonnestroom opwekt.

zo lang mee als de woning en is daarmee ook op lange termijn een
zeer duurzame maatregel.
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Hier
ben je de
koning te
rijk
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HET FORTUYN VAN VOORSCHOTEN IS EEN ONTWIKKELING VAN

MEER WETEN OVER DIT MOOIE PROJECT? NEEM CONTACT OP MET EEN VAN DE MAKELAARS.
DE LEEUW MAKELAARDIJ

FIDES MAKELAARS

2312 CK LEIDEN

2313 DP LEIDEN

Molenwerf 4

Lammenschansweg 76

071 – 405 16 30

071 – 516 80 88

nieuwbouw@deleeuw.nl

nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl

www.het-fortuyn.nl
Deze informatiebrochure is bedoeld om u een algemene indruk te geven
van de woningen van Fase 2 van Het Fortuyn van Voorschoten. Er kunnen
derhalve geen rechten aan worden ontleend. Voor de uitgebreidere
(technische) informate en de verkooptekeningen van de diverse woningen
verwijzen wij u graag naar www.het-fortuyn.nl.
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www.het-fortuyn.nl

