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BRENGT LEVEN, WONEN & WERKEN MOOI SAMEN

IN 'T GOUWE
K UN JE A LLE K A N T EN OP

In hartje Waddinxveen ontwikkelt MRP Development
23 bijzondere woningen op een dynamische locatie.
Leven, wonen en werken komen hier samen.
In deze unieke woonomgeving kun je alle kanten op. Als je
de voordeur uitstapt, loop je binnen 5 minuten naar het
NS-station Waddinxveen. Of rijd je met de auto binnen een
half uur naar de stad. Voor de dagelijkse boodschappen of
een lunch buiten de deur is winkelcentrum Gouweplein om
de hoek. Alles binnen handbereik.
De drie verschillende woningtypes met 2 of 3 woonlagen
bieden voor ieder wat wils. Wonen en werken zijn hier
uitstekend te combineren. Een praktijk of atelier aan
huis, in ‘t Gouwe kan het. Na een dag hard werken is het
heerlijk vertoeven in de gezamenlijke daktuin of op jouw
privéterras. Een heerlijk vooruitzicht.
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WADDINXVEEN:
DORP S WONEN IN H A R T JE R A NDS TA D

“Veel te doen, alles dichtbij”. Met dit motto profileert Waddinxveen zich. En
terecht. Het dorp ligt in de provincie Zuid-Holland, midden in het Groene Hart,
met ruim 29.000 inwoners. Het is als dijkdorp in de 13e eeuw ontstaan als
veenontginning op de westoever van de Gouwe.

A

ls Waddinxvener geniet je van het dorpse

polder Bloemendaal, het Gouwebos en ’t Weegje of

karakter en profiteer je tegelijkertijd van

recreëren bij de Petteplas. Keuze volop.

de centrale ligging, midden in de Randstad

en nabij de belangrijke uitvalswegen. De openheid

GENIETEN AAN DE GOUWE

en bereikbaarheid zorgen ook voor een stedelijke

Als het voorjaar is aangebroken komt de prachtige

mentaliteit, terwijl rust, ruimte en groen nooit

Nesseboulevard langs de Gouwe helemaal tot leven.

ver weg zijn. Kinderen kunnen hier nog prima

Hier vind je een veilige, gezellige ambiance en het

buitenspelen. Het dorp biedt voor ieder wat wils. Je

uitzicht op de markante hefbrug en de langsvarende

kunt een drankje drinken en hapje eten in één van de

bootjes in de Gouwe is uniek. Het is Holland op z’n

gezellige restaurants, fietsen en wandelen door

mooist!
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LEVENDIGE
KERN
EEN KLOPPEND HART
Het nieuwe Waddinxveense centrum groeit steeds
meer uit tot een kloppend hart met winkels,
horeca, een parkeergarage en verschillende typen
grondgebonden woningen en appartementen. Een
bruisend gebeuren, inclusief een sociaal cultureel
centrum met onder andere een bibliotheek en
theaterzaal. Cultuurhuys De Kroon ademt kunst
en cultuur. Hier draait het om 3 O’s: Ontmoeten,
Ontdekken en Ontwikkelen. Je proeft hier de sfeer van
een binnenstad met een plezierige dynamiek en allure.
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN & FUNSHOPPEN:
IN ’T GOUWE PRIMA TE DOEN
In Waddinxveen kun je als winkelliefhebber je hart
ophalen. De winkels en horecavoorzieningen van
Gouweplein, hét winkelcentrum van Waddinxveen,
vormen wat dat betreft de kers op taart. Het is
ontspannend om langs de verschillende winkels te
struinen. Of je dagelijkse boodschappen te doen
en daarna genieten van een cappuccino of een
uitgebreide lunch. Bij de ‘buren’ van het Burgemeester
Warnaarplantsoen is het goed relaxen, terwijl de
kleintjes zich uitleven in kinderboerderij Dierendal.
Variatie op het thema? Dan ligt het sfeervolle
winkelhart van Gouda vlakbij. En voor de echte
liefhebbers liggen diverse grote binnensteden op
bereikbare afstand.
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ONDERWIJS OM DE HOEK

V

oor de kinderen is er een breed
scholenpalet. De Dick Brunaschool
en de Theo Thijssen school zijn

openbare basisscholen. Daarnaast zijn
er de PC Prins Willem Alexanderschool,
NH Bethelschool en de Kardinaal Alfrink
School. Het Coenecoop College, op 3
minuten lopen, heeft een vmbo-, havo- en
vwo-opleiding. Tevens liggen de scholen in
Gouda op fietsafstand.
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SPORT
EN SPEL
LEKKER IN JE VEL MET SPORT & SPEL

F

it blijven? Dol op spanning en spel? Dan kun je
in Waddinxveen sportief zeker uit de voeten.
Zo kun je voetballen bij de voetbalclubs CVV

Be Fair en ASW. Verder zijn er verenigingen voor
badminton, hockey, tafeltennis, korfbal en atletiek.
Tennissen kun je zelfs bij drie verenigingen; TV De
Gouwe Smash, TV Be Fair en TV Waddinxveen. Maar
ook met basketbal, turnen, handbal, volleybal, en
waterpolo kun je je uitleven.
Je woont op 5 minuten lopen van Sporthal De
Dreef. Zwembad Gouwebad De Sniep biedt een
scala aan activiteiten voor jong en oud. Zwemmen
voor zwangeren, maar ook baby-, peuter- en
kleuterzwemmen. Aan je conditie werken? Kies
maar uit: Aquapower, Aquajoggen, Aquarobics
of Trimzwemmen. Of gewoon lekker recreatief je
baantjes trekken. Atletiekliefhebbers kunnen bij
Sportclub Antilope hun hart ophalen.
Liever de natuur in? De wind door je haar voelen?
Aan de noordwest kant van Waddinxveen vind je
Bentwoud. Een natuur- en recreatiegebied van 800
hectare wat zich uitstekend leent voor recreatief
of sportief wandelen, (hard)lopen en fietsen. Ook
een golfbaan tref je hier. Jong of oud, klein of groot,
Waddinxveen biedt volop ruimte en faciliteiten voor
sport, spel en recreatie.
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VAN OUDE MEESTERS TOT HIP HOP: KIES MAAR UIT!

H

ip Hop-fan? Museumliefhebber? Of zelf lekker actief met
muziek bezig? In ’t Gouwe is alles in de buurt. Neem nu de
Waddinxveense Kunst Kring. Deze organiseert onder meer

exposities in de bibliotheek en schilder- en tekenochtenden in De
Hoge Noot. Op het gebied van muziek en dans is er ook ‘veel te doen’.
Er zijn muziekscholen, koor- en toneelverenigingen en verschillende
dansscholen actief. Van hip hop en streetdance tot stijldansen:
Waddinxveen heeft ‘t. Filmfans kunnen in de bioscoop en het Filmhuis
in Gouda terecht. En wil je naar de toonaangevende musea van
Rotterdam, Den Haag of Utrecht? Dan brengt de trein je binnen een
half uur naar de mooiste oude meesters en hedendaagse kunst. In ’t
Gouwe heb je alles om ’t leven gezellig te maken binnen handbereik.
IN JE EIGEN DAKTUIN GENIETEN VAN HET ZONNETJE

D

e 23 woningen van ’t Gouwe zijn gesitueerd rondom een
heuse daktuin van wel 2 voetbalvelden lang. Naast je eigen
privéterras, hebben jij en je buren hier ook deze ruimte tot je

beschikking. Met speelplekken, zitplekken, kunst en boomgroepen. Je
kunt hier even de benen strekken. En met mooi weer prima relaxen en
een oogje houden op de spelende kinderen. Of genieten van een goed
boek. Gewoon lekker niksen mag natuurlijk ook: oortjes in, ogen dicht
en … genieten.
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DE GEMEENSCHAPPELIJKE DAKTUIN
EN DE OASE, GEWOON IN JE
ACHTERTUIN.
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BETER
BEREIKBAAR
WONEN

Mooi centraal in hartje Randstad. Zo woon je in Waddinxveen.
Het dorp heeft een zeer gunstige verbinding met twee
belangrijke snelwegen: A12 en A20. Binnen een half uur zit
je in Rotterdam, Gouda, Utrecht of Den Haag. En werk je
graag dichtbij huis? Dat is in Waddinxveen en omgeving geen
enkel probleem: businessparken zoals Coenecoop, Distripark
Doelwijk en Gouwe Park of elders in de regio zoals de Goudse
Poort (Gouda) en Vredenburgh (Bergschenhoek) bieden een
keur aan jobs.

V ER RIJK T JE LE V EN

Het openbaar vervoer is goed ingericht. Waddinxveen telt
zelfs 3 NS-stations: Waddinxveen, Waddinxveen Noord en het
station Waddinxveen Triangel. De streekbussen 175 en de
Qliner 382 van Arriva brengen je overal in de regio. Snel én op
tijd! Trouwens, het NS-station Waddinxveen ligt voor de deur.
Binnen 5 minuten lopen zit je in de nieuwste NS-Sprinter; elke
15 minuten richting Gouda of Alphen. Tenslotte kun je in ’t
Gouwe ook wonen en werken combineren. Dat woont werelds!
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Amsterdam

Haarlem

Hilversum
A4
Leiden

WADDINXVEEN
Den Haag

A4

A2

Utrecht

A12
Gouda
A20
Rotterdam
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Haarlem:

ca. 50min.

Amsterdam:

ca. 55 min.

Hilversum:

ca. 50 min.

Utrecht:

ca. 45 min.

Gouda:

ca. 15 min.

Rotterdam:

ca. 30 min.

Den Haag:

ca. 30 min.

Leiden:

ca. 30 min.
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STATION WADDINXVEEN >
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23 WONINGEN
ME T VA RI AT IE & SPEEL S K A R A K T ER
Thuis komen en ontspannen op je ruime terras.

wonen en werken kunt combineren? Dan is

Door de openslaande deuren stap je direct naar

de Atelierwoning iets voor jou. De begane

je eigen privéterras. Dit staat in rechtstreekse

grond is ideaal om in te richten als praktijk- of

verbinding met de gemeenschappelijke

werkruimte. Benut je deze ruimte liever als een

binnentuin. Vanaf je terras heb je een mooi

extra slaapkamer? Dan kun je deze optioneel

uitzicht op deze zonnige daktuin. Da’s lekker

combineren met een doucheruimte!

thuiskomen.

Daarnaast is de Atelierwoning ‘split level’
ontworpen. Hierdoor ontstaat flinke

In ’t Gouwe komen 20 Atelierwoningen (ca. 145

verdiepingshoogte en ervaar je dit als een

m ), 1 Dekwoning (115 m ) en 2 Terraswoningen

loftachtige woonruimte met een ‘stads’ karakter.

(130 m2). Op zoek naar een (t)huis waar je

Stoer en zeker niet alledaags!

2
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De Terraswoning heeft op de begane grond een
entreehal met een ruime berging onder de trap.
De leefruimte ligt een verdieping hoger, grenzend aan
de gemeenschappelijke daktuin.
Waar de entree van de Atelierwoningen en de
Terraswoningen aan het Spoorpad ligt, is dat niet het
geval bij de Dekwoning. Bij deze woning kom je binnen
via de boven de parkeergarage gelegen daktuin en
het privéterras. Dat maakt de indeling van de woning

’T GOUWE:
VAN ALLE
MARKTEN
THUIS.

afwijkend en gelijk uniek. De zitkamer en de eetkamer
liggen in het verlengde van elkaar, waardoor de
woonkamer open en ruimtelijk aandoet. Schijnt de zon?
Zet de buitendeuren open, betrek je dakterras bij je
woonkamer en creëer zo één open leefruimte tussen
binnen én buiten!
Waar de begane grond en de eerste verdieping per
type afwijkend zijn, geldt voor alle woningen dat de
tweede - de topverdieping - grotendeels identiek is.
Hier liggen drie slaapkamers, een complete badkamer
en een apart/separaat toilet.
De entree van de meeste woningen ligt aan het
Spoorpad. Met uitzondering van de Dekwoning.
Deze heeft de entree aan de daktuinzijde en is
bereikbaar via een hoofdentree aan het Spoorpad.
Iedere woning beschikt over een afsluitbare berging.
En in het alleen voor bewoners toegankelijke deel
van de parkeergarage heb je, jawel, je eigen privéparkeerplaats. Over gemak gesproken.

HEERLIJK

LEVEN

ATELIERWONING (BOUWNUMMERS 1-13 EN 17-23)
DEKWONING (BOUWNUMMER 15)
TERRASWONING (BOUWNUMMERS 14 EN 16)
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VOORZIENINGEN
RONDOM 'T GOUWE
N207

DE PLUSPUNTEN OP EEN RIJ:
• 4-kamerwoning (115 m2 en 130 m2)
en 5 kamerwoning (circa 145 m2)
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N207

Oude Dreef

WADDINXVEEN

• Goede uitvalbasis (A12, A20 en 		

split level
• Door een extra ruimte op de
begane grond, ideaal om wonen en
werken te combineren

N453

• Privéterras grenzend aan de 		
gezamenlijke daktuin

Park in
Park Triangel

• Eigen overdekte parkeerplaats in 		
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• Eigen berging met de mogelijkheid
hier ook fietsen in te stallen

GOUWEPLEIN:
LEUK VOOR GROOT EN KLEIN
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’ T GOUWE, 2 3 WONINGEN IN HARTJE WADDINX VEEN
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’T GOUWE A AN HET SPOORPAD:
EEN HARMONIEUZE STRA ATWAND MET
INDIVIDUELE HERENHUIZEN EN EEN
GEVARIEERD PALET A AN GEVELS.
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KENMERKEN:
A ANTAL: 20
VLOEROPPERVLAKTE: 144 - 146 M 2
INHOUD: 568 M 3
A ANTAL K AMERS: 5
MOGELIJKHEID TOT WERKRUIMTE
DAKTERR AS: 4,5 M DIEP X 5 M BREED
LIGGING: OP HET OOSTEN
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ATELIERWONINGEN
BOUWNUMMERS 1-13 EN 17-23

O

p zoek naar een (t)huis waar je wo-

ervaar je dit als een loftachtige woonruimte

nen en werken kunt combineren?

met een ‘stads’ karakter. Vanaf de woon-

Dan is de Atelierwoning iets voor

ruimte ga je via de openslaande deuren

jou. De begane grond is ideaal om in te

direct naar je eigen privéterras.

richten als praktijk- of werkruimte. Benut je
deze ruimte liever als een extra slaapkam-

Op de tweede verdieping liggen drie slaap-

er? Dan kun je deze optioneel combineren

kamers, een complete badkamer met

met een doucheruimte! Daarnaast is de

ruime inloopdouche (bad optioneel) en een

Atelierwoning ‘split level’ ontworpen. Hier-

separaat toilet. De woning is inclusief berg-

door ontstaat flinke verdiepingshoogte en

ing en inpandige privé parkeerplaats.
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BEGANE GROND

ATELIERWONING
VA RI A NT 1

TWEEDE VERDIEPING

BOUWNUMMERS 1-13 EN 17-23

EERSTE VERDIEPING
19
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BEGANE GROND

ATELIERWONING
VA RI A NT 2

TWEEDE VERDIEPING

BOUWNUMMERS 1-13 EN 17-23

EERSTE VERDIEPING
’ T GOUWE, 2 3 WONINGEN IN HARTJE WADDINX VEEN
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KENMERKEN:
A ANTAL: 1
VLOEROPPERVLAKTE: 115 M 2
INHOUD: 399 M 3
A ANTAL K AMERS: 4
DAKTERR AS: 4,5 M DIEP X 5 M BREED
LIGGING: OP HET OOSTEN

DEKWONING
BOUWNUMMER 15

D

e dekwoning is enig in haar soort.

open en ruimtelijk aandoet. Schijnt de zon?

Als enige heeft deze woning haar

Zet de buitendeuren open, betrek je dakter-

entree aan de zijde van de boven

ras bij je woonkamer en creëer zo één open

de parkeergarage gelegen daktuin en het

leefruimte tussen binnen én buiten! Op de

privéterras. De woning is bereikbaar via

tweede verdieping liggen drie slaapkamers,

de (reeds bestaande) hoofdentree aan het

een complete badkamer met ruime inloop-

Spoorpad. Dat maakt de indeling van de

douche (bad optioneel) en een separaat

woning afwijkend en gelijk uniek. De zit-

toilet. De woning is inclusief berging en

kamer en de eetkamer liggen in het ver-

inpandige privé parkeerplaats.

lengde van elkaar, waardoor de woonkamer
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DEKWONING
BOUWNUMMER 15

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING
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DE REALISATIE VAN ’T GOUWE RONDT
HET NIEUWE CENTRUMPLAN VAN
WADDINXVEEN STIJLVOL AF.

’ T GOUWE, 2 3 WONINGEN IN HARTJE WADDINX VEEN

24

25

BRENGT LEVEN, WONEN & WERKEN MOOI SAMEN

KENMERKEN:
A ANTAL: 2
VLOEROPPERVLAKTE: 130 M 2
INHOUD: 485 M 3
A ANTAL K AMERS: 4
USP: GROTE HAL MET BERGRUIMTE
DAKTERR AS: 4,5 M DIEP X 5 M BREED
LIGGING: OP HET OOSTEN
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TERRASWONINGEN
BOUWNUMMERS 14 EN 16

D

e Terraswoning heeft op de begane

de gemeenschappelijke daktuin. De tweede

grond een ruime entreehal met

verdieping telt 3 slaapkamers, 1 badkamer

berging. Ideaal voor hobbyspullen

met inloopdouche (bad optioneel) en sepa-

bijvoorbeeld. De leefruimte ligt een verdie-

raat toilet. De woning is inclusief inpandige

ping hoger, grenzend aan je privéterras en

parkeerplaats.
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BEGANE GROND

TER R A S WONING
BOUWNUMMERS 14 EN 16

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING
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DE ARCHITECT
V EEL ZIJDIG EN ROYA A L WONEN A A N DE
BUI T ENZIJDE VA N HE T NIEU W E CEN T RUM
DE GOU W E IN WA DDIN X V EEN
De nieuw te realiseren woningen aan het Spoorpad completeren het meest
westelijk gelegen woongebied van het winkelcentrum. Dit is een bijzonder gebied.
Het ligt nabij het gezellige winkelcentrum Gouweplein, maar tegelijkertijd op een
rustige plek. Grenzend aan de royale, gemeenschappelijke daktuin, waar kinderen
veilig kunnen spelen. De nieuwe woningen liggen relatief rustig; het Spoorpad is
een verkeersluwe straat aan de buitenzijde van het winkelcentrum.

D

e woningen zelf hebben een klassieke

Aan buitenruimte ook geen gebrek: alle woningen

indeling: een woonverdieping met entree,

beschikken over een royaal privéterras aan de rand

split level, extra hoge woonkamer, keuken

van de daktuin.

en toilet. De etage hierboven omvat een volledig
ingerichte slaapverdieping.

Architectonisch gaan de woningen aan het Spoorpad
naadloos aansluiten bij de architectuur van het

Op straatniveau bevindt zich de entree en een

bouwblok waar ze deel van uitmaken: vormgegeven

extra hoog vertrek. Dit is multifunctioneel te

als harmonieuze straatwand met individuele

gebruiken. Bijvoorbeeld als werkruimte, zelfstandige

herenhuizen. De gevels onderscheiden zich door een

logeerkamer of tweede woonkamer voor een

gevarieerd palet van verschillende kleuren baksteen

inwonende ouder of een wat ouder kind. Het is

en decoratieve elementen. Met de realisatie van deze

allemaal mogelijk.

woningen wordt deze zijde van het centrum stijlvol
afgerond.

Een beperkt aantal woningen krijgt 2 woonlagen,
zonder deze extra woonruimte op straatniveau.

’ T GOUWE, 2 3 WONINGEN IN HARTJE WADDINX VEEN

Nico Brouwer, architect 01-10 Architecten
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"GR ENZEND A A N DE ROYA LE ,
GEMEEN SCH A PPELIJK E DA K T UIN , WA A R
K INDER EN V EILIG K UNNEN SPELEN ."
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DE VOOR DELEN VA N EEN

NIEUWBOUWWONING
Het kopen van een nieuwbouwhuis biedt veel voordelen.
Hieronder zijn de belangrijkste voordelen op een rijtje gezet.

MEEDENKEN QUA INDELING

BEGELEIDING TIJDENS DE BOUW

In een nieuwbouwwoning heb je als koper inspraak

Benieuwd hoe het proces er precies uitziet als je

op diverse onderdelen van de woning. Denk

een woning in ’t Gouwe koopt? Dat proces wordt

daarbij aan de wijze waarop bijvoorbeeld de trap

stap voor stap met je doorgenomen op het moment

wordt uitgevoerd of waar stopcontacten moeten

dat je besluit hier te gaan wonen. Op de diverse

komen. Koop je een woning, dan is er een lijst met

momenten tijdens de bouw word je als koper

standaardopties die je kunt kiezen. Heb je andere

geïnformeerd over de voortgang en zal er gevraagd

wensen? Dan kies je voor meerwerk. Doe dit in goed

worden om bepaalde beslissingen te nemen om

overleg met de makelaar/aannemer.

het huis naar jouw zin te maken. Een deel van deze
kopersbegeleiding gebeurt persoonlijk, deels online.

INRICHTEN NAAR JOUW SMAAK
De look & feel van de badkamer kun je grotendeels

MILIEUBEWUST EN ENERGIEZUINIG WONEN

zelf bepalen. Gaaf toch?! Met de aannemer bespreek

Zaken zoals dubbelglas, goede isolatie en

je jouw persoonlijke woonwensen en hoe je die

andere energiezuinige maatregelen zijn bij een

wilt laten uitvoeren. Eventuele meerkosten kun je

nieuwbouwwoning standaard aanwezig. Uiteraard

(gedeeltelijk) meefinancieren in je hypotheek.

voldoet de woning ook aan de huidige milieueisen.

Als het gaat om de keuken kun je helemaal los gaan!

De woning is gasloos en wordt voor warmte / koud

De woning wordt zonder keuken geleverd, zodat je

aangesloten op een WKO systeem, dan wel voorzien

naar eigen smaak en wens je keuzes kunt maken.

van een warmtepomp. Een nieuwbouwhuis is door

Uiteraard wordt de keuken wel voorzien van de

de diverse energiemaatregelen echt zuiniger dan

basisaansluitingen.

een woning die pakweg 25 jaar geleden is gebouwd.
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Plezierig voor je energierekening! Bovendien draag

EIGENTIJDSE DUURZAAMHEID: KLAAR VOOR DE

je hiermee bij aan een beter klimaat en een beter

TOEKOMST

milieu.

Moderne technieken zorgen voor verwarming en
koeling. De aan te leggen installatie zorgt ervoor dat

VRIJ OP NAAM KOPEN (V.O.N)

in de winter je huis wordt verwarmd door middel van

Een nieuwbouwwoning koop je vrij op naam.

in de zomerperiode opgeslagen warmte in de grond.

Anders dan bij bestaande bouw betaal je

In de zomerperiode wordt juist het koele water uit de

geen overdrachtskosten, taxatiekosten en

grond opgepompt om het huis te verkoelen.

makelaarskosten. De advies- en afsluitkosten voor de
hypotheek en notariskosten voor de hypotheekakte

Voordelen van dit type installatie is:

komen wel voor jouw rekening. Deze zijn eenmalig

• betere warmteverdeling dan met bijvoorbeeld 		
radiatoren;

fiscaal aftrekbaar.

• gelijkmatige verticale temperatuurverdeling;
ONDERHOUDSARM

• beperkte luchtsnelheden;

Alles aan je nieuwe huis is nieuw. Daardoor heeft

• behaaglijke luchtvochtigheid.

jouw huis de eerste vijf jaar minimaal of geen
onderhoud nodig. Dit gemak is mede te danken aan

Dit ingenieuze systeem zorgt ervoor dat jouw woning

de gebruikte materialen. Extra pluspunt: een fikse

in alle seizoenen een comfortabele temperatuur

besparing op je onderhoudskosten.

heeft. Goed voor een aangenaam binnenklimaat.
Ook voldoen de woningen aan de gangbare eisen op

VEILIG

het gebied van isolatie, materiaalgebruik, veiligheid,

Elk nieuwbouwhuis wordt gebouwd volgens de

enzovoort. In de technische omschrijving kun je

modernste veiligheidseisen. Ook de woonomgeving

hierover meer informatie vinden.

is ingericht volgens de nieuwste inzichten op
veiligheidsgebied.
MODERN COMFORT
Elke nieuwbouwwoning is goed geïsoleerd tegen
kou en hitte en voldoet aan de strengste wettelijke
eisen voor geluidsisolatie. Bouwkundig voldoet
jouw huis eveneens aan de nieuwste wettelijke
eisen (Bouwbesluit). Dat betekent onder meer dat
de plafonds en deuren hoger zijn. Verder gelden
minimale afmetingen voor bijvoorbeeld toiletruimten
en gangen. Goed voor aangenaam wooncomfort.
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MRP DEVELOPMENT
MRP Development, onderdeel van Meijer Realty

De ontwikkelportefeuille omvat inmiddels zo’n

Partners, is één van de grootste vastgoedontwikke-

1.260.000 m² vastgoed waaronder in Amsterdam

laars van Nederland. Een snelgroeiend bedrijf met

Osdorpplein in Nieuw West, AMST bij het Amstel-

als fundament een familiebedrijf met ruim 100 jaar

station en WFC Amsterdam - Utrecht Cartesiusdrie-

vastgoed ervaring, dat verder kijkt dan investeren

hoek, Kruisvaartkade en Post Utrecht - Den Haag

in vastgoedprojecten alleen. Wij onderscheiden

AnnA (het voormalige complex van Sociale Zaken in

ons door het aangaan van complexe projecten in

Den Haag) en de Zuid - Eindhoven S-West op Strijp-S,

grootschalige stedelijke gebieden waar expertise

Waddinxveen en Zoetermeer.

en innoverend ondernemerschap van belang zijn.
Want waar niemand potentie ziet, maar wel degelijk
ontwikkelkansen liggen, komt MRP Development het
beste tot haar recht. Wij brengen werelden bij elkaar,
ontwikkelen een buurt, een leefomgeving, een toeWWW.MRPDEVELOPMENT.NL

komstbestendige stad.
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COLOFON
PR O J E C T O N W I K K E L I N G :

PR O J E C T O N T W I K K E L I N G :

www.mrpdevelopment.nl

www.residenz.nl

A ANNEMER:

MAKEL A AR:

www.banbouw.nl

T 0182 - 613 822
E waddinxveen@depater.nl
www.depater.nl

W W W.TGOU W E .NL

Disclaimer:
Dit is een uitgave van MRP Development. © 2020
De brochure van ’t Gouwe is met zorg samengesteld en geeft u een indruk van de woningen en de

CONCEP T & VORMGE V ING:

woonomgeving. De afgebeelde (situatie)tekening en, artist impressions, foto’s en plattegronden zijn slechts

W W W. D U N E P E B B L E R . N L

impressies. Aan de brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De genoemde maten dienen
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beschouwd te worden als indicatief en kunnen bij de uiteindelijke realisatie afwijkingen vertonen. Wijzigingen
zijn voorbehouden. De informatie is bedoeld om kandidaat kopers globaal te informeren en de brochure is
nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Na het eerste gesprek bij de
makelaar krijgen de toegewezen kandidaten toegang tot de contractstukken.
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