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Prachtig
wonen aan
het water…
Wonen aan het water in het gezel
lige Leidschendam. In een sfeer
vol appartement of herenhuis met
karakter. Binnenkort kan deze woon
droom voor u uitkomen! Dan start
de verkoop van het gewilde project
Leidschekade in Leidschendam: zes
woningen waar u heel lang kunt
gaan genieten. Laat u vrijblijvend
informeren en meld u aan voor de
nieuwsbrief.
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LUXUEUZE
APPARTEMENTEN
EN HERENHUIZEN
met monumentale uitstraling
en modern comfort
van circa 87m² tot circa 223m²

Nieuwe historie
In een prachtig stukje
Leidschendam, met een rijke
historie, schrijft Leidsekade
BV in samenwerking met de
gemeente
LeidschendamVoor
burg geschiedenis. Alle
ingrediënten voor een succes
vol project zijn aanwezig: het
water van de eeuwen
oude
Vliet, de monumentale sfeer, de
prachtige herontwikkelingen
in de omgeving, de nabijheid
van winkels en terrassen …
Ziet u zichzelf hier al wonen?
Zittend op een bankje voor
de deur, gezellig pratend met
uw buren? Of kijkend naar
de langsvarende boten en
passanten?

Meld u vandaag nog aan
Meld u vandaag nog aan als belangstellende
en ontvang automatisch informatie. Scan
hiervoor de QR-code.
LEIDSCHEKADE.NL
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ZES LUXE
WONINGEN
MET
DAKTERRAS
EN/OF TUIN
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Leidsekade 10b

Leidsekade 10a

Leidsekade 7

Leidsekade 6

Woonoppervlak
Slaapkamers
Badkamer
Terras

Woonoppervlak
Slaapkamers
Badkamer
Terras

Woonoppervlak
Slaapkamers
Badkamer
Tuin
Terras

Woonoppervlak
Slaapkamers
Badkamer
Tuin
Terras

Dubbele bovenwoning

131 m²
3
1
13 m²

Dubbele bovenwoning

120 m²
2
1
12 m²

Leidsekade 9

Leidsekade 8

Woonoppervlak
Slaapkamers
Badkamer
Tuin

Woonoppervlak
Slaapkamers
Badkamer
Tuin

Parterre woning

94 m²
2
1
40 m²

Herenhuis

223 m²
4
1
58 m²
15 m²

Herenhuis

190 m²
4
1
42 m²
11 m²

Parterre woning

87 m²
2
1
37 m²

Leidschekade is een kleinschalig
herontwikkelingsplan aan het water,
bestaande uit zes duurzame woningen
in monumentale stijl en passend bij
de historierijke omgeving. Ieder
appartement of herenhuis is uniek
en beschikt over onderscheidende
kenmerken. Dat kan de buitenruimte
betreffen, maar ook bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een Delftse
stoep of verbijzondering in de
gevel. Bovendien beschikt iedere
woning over een berging die via een
achterom bereikbaar is en een fijne
buitenruimte: een ruim dakterras
en/of een tuin die met openslaande
deuren is te bereiken. Ook aan de
parkeerplaatsen is gedacht. Bij zowel
de appartementen als de herenhuizen
wordt een parkeerplaats mee
verkocht in de overdekte garage die
op het achtergelegen terrein komt.
De herenhuizen hebben zelfs een
optie op een tweede plaats. Bijzonder
prettig wonen dus, in een gezellige
en sfeervolle omgeving.

De architectuur kenmerkt zich onder meer door verspringende en
in breedte variërende gevels, met oud-Hollands gevelmetselwerk en
opvallende detaillering boven de grote ramen. De kozijnen krijgen
de originele kleuren terug: veel klassiek-wit en grachtengroen. Bij
ieder pand wijzigt de kleur licht in tint, waardoor alle woningen
een eigen uitstraling krijgen. Ook de dakpannen verschillen in
kleur om een gevarieerd straatbeeld te behouden – passend in de
huidige en historische omgeving.

SCHITTERENDE
LOCATIE
Leidschendam ligt ideaal en zeker als het gaat
om Leidschekade. Vlak naast de gezellige
Sluis en in de nabijheid van de winkels op
de Damlaan en gezellige terrassen aan het
water van de Vliet. U bent hier bovendien
zo in het centrum van Den Haag, Delft,
Leiden en Zoetermeer. Net iets verderop
ligt Rotterdam. De bereikbaarheid met de
auto en het openbaar vervoer is goed: u zit
binnen vijf minuten op de snelweg en diverse
stations zijn nabij. Maar waarom weggaan als
u zo dichtbij alles heeft! Er is een rijk aanbod
van voorzieningen dat u lopend of fietsend
kunt bereiken. De keus aan winkels is groot.
Voor een dagje winkelen kunt u bijvoorbeeld
naar de onlangs geopende Westfield Mall of
the Netherlands. Wie kiest voor het aanbod
van Leidschekade woont ook fijn aan de
Vliet; u vaart zo naar Delft, Leiden of de
Kaag. Bijzonder!
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WONING
AANBOD
U heeft de keus tussen 4 luxueuze
appartementen
(begane
grond
of dubbele bovenwoning) en 2
karakteristieke herenhuizen. De
oppervlakte varieert van 88m² tot
maar liefst 223m². En of u nu kiest
voor gelijkvloers wonen of de charme
van een herenhuis, de indeling
van deze woningen voldoet aan de
moderne woonidealen. Bovendien
is iedere woning voorzien van een
fijne buitenruimte: een sfeervol
dakterras en/of achtertuin die u via
de openslaande deuren betreedt.

1 LAAGSE
WONING

Leidsekade 9

Leidsekade 8 en 9 zijn de driekamerappartementen op de begane
grond. Comfortabele appartementen met woonoppervlak van 87
of 94m2. Ingedeeld met een ruime woonkamer met open keuken,
een slaapkamer, een werkkamer, badkamer met douche en dubbele
wastafel, separaat toilet en wasruimte. Vanuit zowel de slaapkamer
als werkkamer heeft u zicht op en toegang tot de tuin met berging.
De ligging van dit appartement is op het zuidoosten.

2 LAAGSE
WONING

Leidsekade 10a en 10b zijn twee dubbele bovenwoningen met een dakterras.
Ruime appartementen met een woonoppervlak van 120 of 131m2. Ingedeeld
met een lange woonkamer met open keuken. Vanuit de leefkeuken heeft u
toegang tot het dakterras. Op de tweede verdieping zijn er twee slaapkamers,
een badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet. En een separate wasruimte.
Leidsekade 10b is net iets ruimer en is ingedeeld met nog een derde slaap/
werkkamer. Het terras is gelegen op het zuidoosten.

Leidsekade 10b

3 LAAGSE
WONING

De twee herenhuizen, Leidsekade 6 & 7, beschikken over een ruime woonkamer
met open keuken en openslaande deuren naar de tuin met berging. Op de
1e verdieping zijn twee ruime slaapkamers, een royale badkamer met ligbad,
dubbele douche en dubbele wastafel. Op de zolderetage zijn nog twee grote
kamers ingedeeld plus een wasruimte. Beide herenhuizen hebben een mooie
tuin en dakterras op het zuidoosten.

Leidsekade 6

BEELD
BEPALENDE
PANDEN

De Leidschekade maakte deel uit
van het beschermd dorpsgezicht,
een prachtig stukje Leidschendam.
Het behoort tot een van de oudste
delen van deze gemeente en kent een
rijke geschiedenis. Oorspronkelijk
was het de bedoeling de panden
te renoveren, maar uiteindelijk is
besloten tot herbouw. Het doel is
dat het historische karakter zo veel
mogelijk behouden blijft, wat voor
een unieke sfeer zorgt en waar
het heerlijk wonen is. Inmiddels
heeft een deel van dit kleinschalige
herbouwproject de stempel ‘beeld
bepalende panden’ gekregen; iets wat
veelzeggend is voor de uitstraling
en waardevolle toevoeging in de
omgeving. Hier is geen sprake van
dertien in een dozijn.

De bedrijvigheid en levendigheid is iets waar deze locatie altijd
al om bekend heeft gestaan. Dat heeft mede te maken met de
ligging aan de eeuwenoude Vliet, een kanaal dat van Leiden, via
Voorschoten en Leidschendam-Voorburg uiteindelijk richting
Rijswijk en Delft loopt. Van oudsher bood het water een belangrijke
mogelijkheid voor mensen om zich te verplaatsen, handel te
kunnen drijven en goederen te verschepen. Tegenwoordig zijn hier
vooral plezierboten te vinden die ook regelmatig even aanleggen
om op de terrassen van een glas wijn te genieten. Leuk detail is dat
Leidschekade op een steenworp afstand van de gezellige Sluis ligt,
ook een historisch icoon.

NU
VEELAL
PLEZIER
BOTEN

“Deze locatie heeft mij altijd al
getrokken vanwege de ligging
aan het water. Ik vind het
prachtig dat er nu herbouw
komt waarbij recht wordt
gedaan aan de omgeving en
aan de historie. Mijn vader
kwam hier vaak met zijn schip
voorbij om verderop te laden
en lossen.”
Piet Verkerk
belangstellende

DUURZAAM
HEID
De woningen van Leidschekade
voldoen
geheel
aan
alle
nieuwbouweisen voortvloeiend uit
de BENG (Bijna Energieneutrale
Gebouwen). Dit houdt onder
meer in dat alle appartementen en
herenhuizen op iedere etage zijn
voorzien van vloerverwarming, de
daken zonnecollectoren bevatten en
elke woning een eigen warmtepomp
en balansventilatie heeft. Daarnaast
zijn alle kozijnen voorzien van
HR++ glas wat voor een uitstekende
isolatie zorgt. Al deze eisen zijn niet
alleen goed voor de duurzaamheid
van de aarde, maar zorgen natuurlijk
ook voor energiebesparing.

Keuken en sanitair
Zowel de herenhuizen als appartementen beschikken over
een ruime keuken met plek voor een kookeiland; een gezellige
plaats om met familie of vrienden bij elkaar te komen. De zelf te
plaatsen keuken kan nog geheel naar wens worden ingedeeld; het
leidingwerk wordt in overleg conform de gewenste maatvoering
aangebracht. Verder beschikt iedere woning over een badkamer
met douche, dubbele wastafel en toilet; de grotere appartementen
en herenhuizen beschikken daarnaast over een ligbad. De wanden vloertegels zijn nog geheel naar wens uit te kiezen middels
stelposten: ook hier kunt u zorgen voor een ruimte die geheel in
uw sfeer is.
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