
18 WONINGEN TE ZWAANSHOEKVOOR MEER INFORMATIE:

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping (type A)

Aan getoonde impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

De twee-onder-een-kapwoningen hebben een breedte van 6 meter, een standaard diepte van 11 

meter en een ruime erker. De totale gebruiksoppervlakte (GBO) is circa 165 m2. Alle woningen 

beschikken over een zonnige, op het zuidwesten georiënteerde, circa 15 meter diepe tuin. In de circa 

5 meter diepe voortuin bevinden zich 2 eigen parkeerplaatsen. De gevels van de woningen bestaan 

uit metselwerk en op het dak liggen keramische pannen.  

DE WONINGEN ZIJN VORMGEGEVEN DOOR TORDOIR VAN DEN BERG ARCHITECTEN TE HOOFDDORP. 

HET IS HUN MISSIE OM PRACHTIGE ONTWERPEN TE MAKEN DIE NAAST PRAKTISCH OOK NOG 

EENS ZEER  DUURZAAM ZIJN. ZO WORDEN DE WONINGEN GASLOOS UITGEVOERD, WAARBIJ IEDERE 

WONING BESCHIKT OVER ZIJN EIGEN BRON VOOR HET VERKRIJGEN VAN AARDWARMTE. NAAST DE 

VOORDEUR BEVINDT ZICH DE TECHNISCHE RUIMTE MET WARMTEPOMP & BOILERVAT TERWIJL OP 

HET DAK PV PANELEN ZIJN AANGEBRACHT.

DE EIGENTIJDSE ARCHITECTUUR MET KLASSIEKE ELEMENTEN ZORGT ERVOOR DAT DE WONINGEN 

NAADLOOS AANSLUITEN BIJ DE RUSTIEKE EN LANDELIJKE OMGEVING. IN ENTHOVEN IS HET FIJN 

WONEN, EEN PLEK WAAR JE GRAAG THUISKOMT EN WAAR GASTEN ZICH WELKOM VOELEN. 

6 T WEE-ONDER-ÉÉN- 
KAPWONINGEN

8 RIJWONINGEN

De rijwoningen hebben een breedte van 5,40 

meter en een standaard diepte van 10,5 meter. 

De totale gebruiksoppervlakte (GBO) is circa 135 

m2 . De twee hoekwoningen zijn voorzien van een 

aangebouwde garage en erker en hebben een 

GBO van 165 m2. Alle woningen beschikken 

over een op het westen georiënteerde, 

circa 13 meter diepe tuin, voorzien van 

een achterom. De gevels van de woningen 

bestaan uit metselwerk en op het dak liggen 

keramische pannen.  

4 VRIJSTAANDE WONINGEN

De zeer royale vrijstaande woningen hebben een breedte en een standaard 

diepte van 11 meter en zijn voorzien van een ruime erker. De totale 

gebruiksoppervlakte (GBO) is circa 225 m2. De woningen zijn gesitueerd 

op ruime kavels met een oppervlakte variërend van 800 m2 tot 1300 m2. 

Standaard beschikt de woning over 4 slaapkamers op de 1e verdieping met 

de mogelijkheid tot het creëren van 2 extra kamers op zolder. In de diepe 

voortuin bevinden zich 2 eigen parkeerplaatsen.
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SFEERVOL EN THOVEN

RUSTIEK 
ZWAANSHOEK

ZOEKT U RUST EN RUIMTE? EEN GROENE 

EN WATERRIJKE WOONOMGEVING, 

MAAR TOCH IN DE RANDSTAD? 

NIEUWBOUWPROJECT ENTHOVEN IN 

HET GEMOEDELIJKE ZWAANSHOEK LAAT 

DAN MISSCHIEN UW WOONWENS WEL IN 

VERVULLING GAAN… 

Enthoven is kleinschalig in opzet, maar kent een 

grote diversiteit in woningtypen. De architectuur is 

eigentijds en oogt divers door de rijke afwisseling 

in de gevels en het materiaalgebruik.

In de architectuur zijn ook klassiekere elementen 

toegevoegd, zoals tuitgevels en Franse balkons, 

waardoor er een sfeervolle ambiance ontstaat in 

de wijk. 

Genieten van het buitenleven kan volop in 

Enthoven. Elke woning is voorzien van een 

zonnige voor- en achtertuin, die in sommige 

gevallen aan water grenst. Grote pré van Enthoven 

is de kindvriendelijkheid; de straten zijn rustig en 

overzichtelijk. Ook wordt er een ruime speelplaats 

in de wijk gerealiseerd.

De kenmerken van Zwaanshoek?  

Groen, gemoedelijk en kleinschalig. 

Een klein maar fijn dorp in een typisch 

Hollands landschap. Een geslaagde 

combinatie, al zeggen wij het zelf! 

Zwaanshoek beschikt over een goede 

basisschool “De Zwanebloem” en een 

bloeiende tennisvereniging terwijl in 

dorpshuis De Oase liefhebbers van 

yoga, fotografie, dansen, klaverjassen 

en andere leuke activiteiten hun hart 

kunnen ophalen. In De Oase is ook een 

peuterspeelzaal en een kleine bibliotheek 

gevestigd. En met Hoofddorp, Heemstede 

en Bennebroek in de nabijheid zijn overige 

voorzieningen nooit ver weg.
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SITUATIE & 
LOCATIE

De 18 woningen worden gerealiseerd achter de 

bestaande woningen aan de Bennebroekerweg en 

worden ontsloten via de nieuwbouw tegenover het 

dorpshuis De Oase. Via de N205 zit men binnen een 

mum van tijd op de A4. De afstand van Zwaanshoek 

tot luchthaven Schiphol bedraagt daardoor slechts 

14 kilometer.  

Op recreatiegebied heeft de omgeving van Enthoven 

u veel te bieden. Middels de voetgangers-, fiets- 

en ruiterbrug bent u zo in PARK21; 1.000 hectare 

aan polderlandschap dat wordt getransformeerd 

tot een metropolitaans park met vertier, vermaak, 

rust en ontspanning. Grenzend aan PARK21 ligt 

Sportcomplex Koning Willem-Alexander. Een heel 

scala aan sporten kan hier, op een steenworp 

afstand van Enthoven, worden beoefend! 

PRIJSINDICATIE:
A (2/1 kap):  € 540.000,- v.o.n. / € 570.000,- v.o.n. 
B (2/1 kap):  € 540.000,- v.o.n. / € 570.000,- v.o.n. 
C (vrijstaand):  € 730.000,- v.o.n. / € 810.000,- v.o.n. 
D (rijwoning):  € 420.000,- v.o.n. / € 450.000,- v.o.n. 
E (hoekwoning):  € 510.000,- v.o.n. / € 570.000,- v.o.n. 

 


