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Hoogwaardig wonen

DE ONTWIKKELING
Voorschoten krijgt er een 21ste
eeuwse buitenplaats bij. In het
historische Haagwijk, een eeuwenoud
onderdeel van Landgoed Duivenvoorde,
verrijst een eigentijdse buitenplaats
met 14 hoogwaardige appartementen:
Het Grote Huis.
Aan het einde van de laan, direct aan
de grote vijver, woont u in Het Grote
Huis . Een bijzondere plek met grote
historische, culturele en natuurlijke
waarde. De luxueuze appartementen,
de groene omgeving en nabijheid van
steden maken Het Grote Huis tot een
bijzondere woonlocatie.

Landelijk èn groen. Het Grote Huis staat
te midden van een prachtig oud landgoed
aan een verscholen middeleeuwse vijver.
Vanuit Het Grote Huis vaart u zo de Vliet
op richting Leiden of Delft. Bewoners
kunnen genieten van groen en water met
weidse vergezichten over landerijen.
Buitenpaats Haagwijk biedt u een unieke
kans om in een groene omgeving te wonen.
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NEDERLAND
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GEMEENTE VOORSCHOTEN

Hoogwaardig wonen

LOCATIE BUITENPLAATS
HAAGWIJK
Tussen Voorschoten en LeidschendamVoorburg ligt de Duivenvoordecorridor.
Een gebied met grote landschappelijke en
cultuurhistorische waarde. Het voormalige
landgoed Haagwijk grenst aan de gemeente
Leidschendam-Voorburg en ligt schuin
tegenover kasteel Duivenvoorde aan de
overzijde van de Veurseweg.
In buitenplaats Haagwijk vindt men
ruimte in een rijk en historisch landschap,
met voorzieningen binnen handbereik
en dichtbij steden als Den Haag,
Leiden en natuurlijk het strand.
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Hoogwaardig wonen

INTRODUCTIE FAMILIE
DUIVENVOORDE
Duivenvoorde kent een bijzondere
bewonersgeschiedenis. Het landgoed
en kasteel zijn namelijk altijd in
familiebezit gebleven. Acht eeuwen
lang was Duivenvoorde via vererving
in eigendom van de families
Van Wassenaer (dertiende-achttiende
eeuw), Steengracht (negentiende eeuw)
en Schimmelpenninck van der Oye
(twintigste eeuw). Hierdoor is acht
eeuwen bewonersgeschiedenis nog
tastbaar aanwezig. In 1960 bracht
de laatste eigenares, Ludolphine
Henriette barones Schimmelpenninck
van der Oye, Duivenvoorde onder in
een stichting. Sinds 1963 is het kasteel
opengesteld voor het publiek.

Evert van der Maes, Maria van Wassenaer van Duvenvoorde, 1608
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‘ Geniet van
eindeloze
vergezichten
over een oase
van groen’
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Het ‘groene’ leven

LEVEN IN NATUUR
In Het Grote Huis woont u op
20 minuten rijden van de Leidse
binnenstad. Dit betekent landelijk
wonen met snelle toegang tot
voorzieningen. Thuis ervaart
u de rust en ruimte van het
groene landschap. De aanleg van
een landschapstuin met inheemse
planten en bomen maakt de directe
woonomgeving tot een waardevolle
verblijfsplek waar u kunt wandelen
en genieten in het groen. Vlak
naast uw deur vormen Horsten,
Vlietland en de dierrijke Vogelplas
Starrevaart uw ‘achtertuin’ met
volop recreatiemogelijkheden.
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Het ‘groene’ leven

BEREIKBAARHEID
Als bewoner van Het Grote Huis
heeft u een modern en hoogwaardig
appartement: ruim, riant, functioneel
en altijd met een prachtig uitzicht over
de wijdse omgeving. Geen wonder dat
u straks veel in uw appartement,
het balkon, in de tuin, het park of
op het water te vinden zult zijn.
Ook in de directe woonomgeving
wordt u op uw wenken bediend.
Voorschoten beschikt over een
breed aanbod van voorzieningen
voor al haar 25.000 inwoners.
Op enkele minuten fietsafstand
ligt het centrum van het dorp.
Hier vindt u alles voor de dagelijkse
boodschappen, en een groot aantal
sfeervolle winkeltjes en leuke
terrasjes. Daarnaast liggen het
strand, twee vliegvelden en
de Vliet binnen handbereik.
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‘Kom tot rust
in een rijk
en historisch
landschap’
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Landelijk genieten

HET LANDSCHAP
Het ambitieniveau is hoog. Dit
unieke gebied met hoge cultuur- en
natuurwaarden, verbindt samen met het
koninklijke landgoed “De Horsten” de
groene waterrijke polders met de duinen,
het strand en de zee. De ontwikkeling zal
het landschap versterken en zal net als
buitenplaats Duivenvoorde, met kasteel
en omliggend park, voldoen aan alles wat
een historische buitenplaats kenmerkt:
een familie van aan elkaar verwante
gebouwen, met één hoofdgebouw,
Het Grote Huis, waarbij de interactie
tussen tuin, park en landschap centraal
staat. Door de aankomst via de royale
oprijlaan met aan weerszijden een sloot,
was thuiskomen nog nooit zo speciaal.

Het park, met haar schitterende (ver)
gezichten, lanen en slingerpaden,
heeft een bijzondere flora en fauna.
Van ijsvogels en groene spechten,
tot eekhoorntjes en vleermuizen.
De natuur is inclusief op deze prachtige
plek, mede dankzij de aansluiting van
het park op de groene zone rond de Vliet
die hier al eeuwenlang het beeld bepaalt.
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Landelijk genieten

DE VLIET
Het Grote Huis ligt vlak achter de Vliet,
een waterweg uit de middeleeuwen.
De naam ‘de Vliet’ kwam voor het
eerst voor in een document uit 1281.
Waarschijnlijk is het kanaal aan het
einde van de twaalfde of het begin
van de dertiende eeuw gegraven. Korte
tijd daarna legde men dwars op de Vliet
nóg een kanaal aan, van Voorburg naar
Den Haag. Deze Trekvliet was in 1345
klaar. Deze waterweg loopt van Leiden
via Voorschoten, Leidschendam-Voorburg
en Rijswijk naar Delft. Op een mooie
zomerdag pakt u de boot vanaf uw eigen
steiger en vaart u zo de wateren op.

J.v.Goyen, Landscape with a View of Huys Roucoop, 1642
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Landelijk genieten

DE BIJEN
VAN DUIVENVOORDE
Duivenvoorde zet zich actief in voor
het behoud van het landgoed als
levend natuurmonument. Gelegen
tussen de duinen in het westen en het
polderlandschap in het oosten, is het
landgoed cultuurhistorisch en ecologisch
van groot belang voor de Randstad.
Honingbijen kunnen in de Randstad niet
overleven zonder imker. Op Duivenvoorde
wordt daarom actief geïmkerd met
meerdere bijenvolken. Het landgoed van
Duivenvoorde heeft een grote variëteit
aan drachtplanten, voor zowel wilde bijen
als honingbijen, vlinders en hommels.
Het landgoed leent zich dus uitstekend
om de bijenpopulatie in de Randstand
te helpen in stand te houden.
Op dit moment worden er twaalf Buckfast
bijenvolken gehouden. De Buckfastbijen
zijn volken die speciaal veredeld zijn met
kenmerken zoals; vroeg vliegen, rustig in
omgang, het halen van veel honing en een
snelle ontwikkeling in het voorjaar.
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Het stadse leven op steenworp afstand

VOORZIENINGEN
In de nabije omgeving van Het Grote Huis
is een mix aan voorzieningen te vinden.
Met Voorschoten op fietsafstand kan in
alle gemakken van het dagelijks leven
worden voorzien. Bent u op zoek naar
meer dynamiek dan bent u met de auto
in korte tijd in het hart van Leiden of
Den Haag. Maar ook de wereld ligt hier
aan uw voeten. Met twee vliegvelden
binnen de straal van 1 uur rijden, bereikt u
zo steden als Barcelona, Milaan en Parijs.
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CULTUURHISTORIE
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KASTEEL DUIVENVOORDE
EN FAMILIE
Van Duivenvoorde was een adellijk geslacht
van ridders dat belangrijke functies aan het
hof bekleedde. Het kasteel is altijd in de
familie gebleven, via vererving en eveneens
via de vrouwelijke lijn. Van Wassenear is het
oudste adellijk geslacht in het Graafschap
Holland dat nog bloeit. De stamreeks werd
voor het eerst vermeld omstreeks 1200.
De twaalfde heer van Duivenvoorde was een
van de meest tot de verbeelding sprekende
eigenaren. Hij had in 1566 het Smeekschrift
der Edelen mede ondertekend en werd naar
het buitenland verbannen. Zijn zoon, Johan
van Wassenaer van Duvenvoirde (15771645), zou later van grote betekenis voor
Duivenvoorde blijken. De grote verbouwing
van Duivenvoorde in 1631 werd onder zijn
gezag uitgevoerd; hij liet het nog geheel
middeleeuwse slot veranderen in een
gerieflijke buitenplaats.

Met Henriette Jeanne Christine van
Neukirchen als jonge kasteelvrouwe
en 23ste eigenaar brak voor Duivenvoorde
een nieuwe periode van bloei aan. Samen
met haar man, de rijke Zeeuwse jonkheer
Nicolaas Johan Steengracht, wist zij veel
voor Duivenvoorde te betekenen. Zowel
het interieur van het kasteel als het park
kregen een flinke opknapbeurt.
Ludolphine Henriette Schimmelpenninck
van der Oye was de 27e en laatste eigenaar
van Duivenvoorde. Zij besloot het kasteel
(met inboedel) onder te brengen in een
stichting. Na een grondige restauratie
van het kasteel vond vervolgens in 1963
de opening van het museum plaats.

Johannes Mijtens , Familieportret van twee generaties Van Wassenaer van Duivenvoirde, 1643
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MUSEUM
DUIVENVOORDE
Het museum bezit een prachtige
en eeuwenoude kunstcollectie.
De (familie)portretten, prenten,
tekeningen, beeldhouwkunst,
meubilair, keramiek, zilver,
kostuums, boeken en het archief
zijn in de loop der eeuwen verzameld
door de bewoners van Duivenvoorde.

GESCHIEDENIS
VAN DE BUITENPLAATS
De geschiedenis is voelbaar aanwezig in de
Duivenvoordecorridor. De vroegste bewonerssporen
zijn reeds afkomstig uit de late bronstijd (1000 –
600 v. Chr.), maar de ontwikkeling van de regio
kwam pas op gang in de Romeinse tijd. Bijzonder is
de archeologische ontdekking van het Kanaal van
Corbulo. Dit kanaal werd rond het jaar 50 na Christus
in opdracht van de gelijknamige Romeinse veldheer
Corbulo aangelegd om de Maas en de Rijn in verbinding
met elkaar te brengen. Omdat veel bewaard is gebleven
van alle toevoegingen en aanpassingen die in de loop
der eeuwen werden gedaan, is de regio cultuurhistorisch,
recreatief en ecologisch van uitzonderlijke waarde.

Andreas Schelfhout, Schaatsers in de buurt van een Hollandse stad, 1857

De huidige Duivenvoordecorridor dankt haar naam
aan het nabijgelegen middeleeuwse kasteel dat in
de dertiende eeuw ten zuiden van het dorpscentrum
verrees. Het werd bewoond door de familie
Van Duvenvoirde, een tak van de machtige familie
Van Wassenaer. Later werd de Duivenvoordecorridor
een geliefd decor voor buitenplaatsen. Namen als
Haagwijk en Noorthey herinneren nog steeds aan
deze weelderige zomerhuizen. De strategische
ligging tussen Leiden en Den Haag, en de goede
bereikbaarheid over de weg en het water, maken
de Duivenvoordecorridor al eeuwenlang een
aantrekkelijk natuurlandschap om te wonen.
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MODERN GEBOUW
MET RESPECT
VOOR DE HISTORIE
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“Het is een unieke verantwoordelijkheid om
naast het prachtige historische landgoed en slot
Duivenvoorde een eigentijdse versie van een
groot landhuis toe te voegen. Wij hebben een
verzameling van prachtige appartementen weten te
creëren met prachtig uitzicht en heel veel privacy,
die tegelijkertijd één stijlvol geheel vormen.
Een tijdloos icoon van wonen op een landgoed.”
- NANNE DE RU, POWERHOUSE COMPANY

Nanne de Ru – Powerhouse Company
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RIANT
WONEN IN
HET GROEN
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RUIME
APPARTEMENTEN
Wonen in Het Grote Huis betekent
genieten en verwonderen. U kunt
rekenen op volwaardige luxe met
een hoog afwerkingsniveau en veel
ruimte voor eigen inbreng om het
geheel nog persoonlijker te maken.
Het Grote Huis biedt verschillende
keuzemogelijkheden: van een 3
kamerappartement tot een penthouse
van ruim 200 m 2 met vier slaapkamers
en twee badkamers. Speelse vormen,
hoogwaardige afwerking en de vrijheid
om eigen keuzes te maken in indeling
en afwerking, geven wonen in
Het Grote Huis een extra dimensie.
Materialen zijn met liefde en oog
voor detail gekozen en geven een
bijzondere uitstraling en finish aan
het gebouw. Grote raampartijen
zorgen voor veel lichtinval en bieden
een fantastisch uitzicht. Ook de
buitenruimten variërend in grote
en uitzicht, dragen bij aan de
buitenbeleving in uw eigen woning.
Elk appartement beschikt over
minimaal 1 parkeerplaats onder
het gebouw. Daarnaast heeft u de
mogelijkheid om een aanlegplaats
voor een boot te verkrijgen.
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DUURZAAM
EN INNOVATIEF
Het Grote Huis maakt duurzaam en
innovatief wonen mogelijk. Het geheel
is voorzien van een WKO systeem
(Warmte Koude Opslag -een duurzame
methode om energie in de vorm van
warmte of koude op te slaan in de
bodem), een WTW installatie (Warmte
TerugWinning – is een balansventilatie
die ervoor zorgt dat de warmte uit
de afgevoerde ventilatielucht wordt
teruggewonnen en wordt gebruikt om
de verse binnenkomende lucht te
verwarmen), zonnepanelen, duurzame
houtbekleding, ledverlichting in de
algemene ruimten en daar waar mogelijk
worden er ciculaire materialen toegepast.
Een gasloos gebouw dat energiezuinig
en toekomstbestendig wonen belichaamd.
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Comfortabel en hoogwaardig

MATERIALITEIT VAN GEBOUW
Het Grote Huis is een modern gebouw
met hoogwaardige materialen.
De combinatie van materialen geeft
het geheel een stijlvolle uitstraling,
passend bij de historie van de plek.
Een gebouw met allure en schoonheid
dat door de materiaalkeuze nog beter tot
zijn recht komt. Karaktervol en duurzaam.
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Comfortabel en hoogwaardig

AFWERKING
In Het Grote Huis wordt grote
zorg besteed aan de afwerking.
Betekenisvolle details en verfijnd
maatwerk vindt u terug in elk
appartement. Het gebouw krijgt
de aandacht die het verdient om zo
in het bewonersgeluk te voorzien.
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BEING
DEVELOPMENT

VINK
BOUW B.V.

Being Development is een ambitieus
bedrijf dat duurzaam vastgoed ontwikkelt
vanuit een eindgebruikers perspectief.
Being heeft tot doel duurzame waarden te
creëren in het vastgoed, de kwaliteit van
het leven te verhogen en om een sociaal
inclusieve en duurzame maatschappij te
creëren. Being Development is de eerste
vastgoed ontwikkelaar in Nederland met
een B Corp certificering.

Vink Bouw is als middelgrote
ontwikkelende bouwer actief in zowel
de woningbouw als utiliteitssector,
vooral in de Randstad. Een open blik
met oog voor details leidt daarbij
veelvuldig tot verrassende ideeën.
Vink Bouw denkt ‘out of the box’ en
proactief mee en neemt krachtdadig
verantwoordelijkheid, ook voor risico’s.

Recent afgeronde projecten includeren;
Handel Amsterdam en The Pavilion,
twee kantoorgebouwen op de Zuidas.
Projecten in ontwikkeling includeren
o.a.; nhow Amsterdam RAI, het
grootste nieuwbouw hotel van
de Benelux, Yotel, een duurzaam
hotel in Amsterdam en The Joan, een
iconische werkplek voor (creatieve)
ondernemingen in Amsterdam.

Vink Bouw investeert in langdurige
samenwerkingen met partners waar
ze op kunnen bouwen. Het sterk
klantgerichte bedrijf is daarnaast
betrokken bij de wereld om hen heen.
Toekomstgericht bouwen en
duurzaamheid loopt als een rode
draad door alles wat zij doen.

POWERHOUSE
COMPANY

DELVA LANDSCAPE
ARCHITECTS

Powerhouse Company is een
servicegericht architectenbureau
met een ruime ervaring in complexe
opgaven, zowel nationaal als
internationaal. Powerhouse Company
werkt aan zo’n 50 projecten in een
tiental landen, waaronder een aantal
hoogwaardige projecten in China.
De projecten zijn het resultaat van een
intensieve, servicegerichte interactie
met opdrachtgevers, partners en de
context van de opgave. Haar aanpak
is omvattend: de ruimtelijke kwaliteit,
de uitstraling, het dagelijkse gebruik,
de detaillering, het onderhoud en de
uitvoering zijn een integraal en
intrinsiek onderdeel van de projecten.

Het landschap is een afschrift van
onze geschiedenis, een uiting van
cultuur. Bepalend voor de identiteit
van haar bewoners. Het landschap
is voor DELVA Landscape Architects
een levende, oneindige bron van
energie en inspiratie. DELVA
Landscape Architects geeft,
binnen uiteenlopende projecten,
betekenis aan de nieuwe functie
van landschap.

Powerhouse Company is een team van
architecten die tot het uiterste gaan om
geweldige gebouwen, interieurs, ruimtes
en producten te maken. Geweldige
ontwerpen vergroten simpelweg de
kwaliteit van onze leefwereld.
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Met dank aan Stichting Duivenvoorde.

DISCLAIMER
De informatie en inhoud van dit document is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerden. Het kan informatie bevatten die strikt vertrouwelijk
is of anderszins wettelijk beschermd. Als deze informatie niet aan u is
geadresseerd, moet u er rekening mee houden dat u geen toestemming
heeft om het te lezen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van
dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem
of verzonden, in welke vorm dan ook of op enige wijze elektronisch, mechanisch,
door fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande toestemming
van Haagwijk Development B.V. Haagwijk Development B.V. kan op geen enkele
manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband
met eventuele gevolgen en/of schade die voortvloeit uit de informatie en inhoud
van dit document. Een beperking van aansprakelijkheid, is van toepassing op
alle overeenkomsten. Dit document fungeert niet als contractstuk. De impressies
en plattegronden geven een indruk van Het Grote Huis. Alle maatvoering zijn
circa-maten. Hoewel de impressies, plattegronden en overig getoonde beelden
met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan
worden ontleend.

© 2019 Being Development / Vink Bouw B.V.
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VERKOOPINFORMATIE
Heeft u interesse in Het Grote Huis
of vragen naar aanleiding van deze
brochure, neem dan contact op met
Frisia Makelaars:

FRISIA MAKELAARS
Javastraat 1A
2585 AA Den Haag
T: +31 (0)70 342 0101
frisiamakelaars.nl
nieuwbouw@frisiamakelaars.nl

www.buitenplaatshaagwijk.nl
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