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PARKVILLA'S IN DE 
BURGEMEESTERSWIJK

Wie een park binnenstapt, neemt afstand van zijn dagelijkse beslom

meringen en treedt een andere wereld binnen. Een wereld waar het licht door 

de bladeren van de bomen groen gefilterd is, waar men op de achtergrond 

kinderen hoort spelen. Hier vindt men ontspanning, kan men een tijdje 

verpozen, een boek lezen, naar anderen kijken, de zon in het gelaat voelen 

schijnen. Hier kan men wandelen, joggen, skaten of voetballen.
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De Burgemeesterswijk is gelegen aan de westkant van 

Maassluis en heeft de afgelopen jaren een complete 

metamorfose ondergaan. De portiekflats van de jaren 

zestig hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw en is er  

een deel van de bestaande woningen gerenoveerd .  

Daarnaast zijn de openbare ruimte, het groen en de  

wegen opnieuw ingericht. Parkvilla’s, gelegen aan de  

Dr. Jan Schoutenlaan, is een perfecte uitvalsbasis t.o.v. 

diverse uitvalswegen, snelwegen, het NS-station West, 

scholen, sportvelden en winkelcentra. 
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Maassluis is een unieke stad gelegen aan de Nieuwe Waterweg, met 
een rijke historie die nog altijd zichtbaar is. De stad ontwikkelde zich 

in de 18e eeuw als een belangrijke vissershaven. Er ontstond een 
flinke vissersvloot en de opkomende handel, toeleveringsbedrijven en 

latere industrie deden de stad groeien en bloeien. Twee dicht bij elkaar 
liggende vlieten die het stadsbeeld bepalen, zijn uniek. De dijk en de 

sluizen hebben eeuwenlang een belangrijke en strategische positie in de 
waterhuishouding van Delfland ingenomen. 

ZONDER WATERWEG 
GEEN MAASSLUIS

MIJN THUIS AAN DE WATERWEG
De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding 

van Rotterdam met zee, cruiseschepen die Rotterdam 

bezoeken zijn in Maassluis langs de Waterweg goed te 

bekijken en te fotograferen. De gehele verbinding van 

Rotterdam met zee bestaat nu derhalve uit een inmiddels 

genormaliseerde rivier en een klein stukje kanaal, te weten: 

de Nieuwe Maas vanaf Rotterdam, het Scheur vanaf de 

samenkomst Oude Maas en Nieuwe Maas tot en met de 

Maeslantkering, en tenslotte vanaf de Maeslantkering 

de Nieuwe Waterweg. Het is een drukbevaren scheep-

vaartroute voor het havengebied van Rotterdam, met 

uitzondering van de Europoort en de Maasvlakte. Er zijn 

geen obstakels zoals sluizen of bruggen die de verbinding 

van Rotterdam met zee belemmeren met uitzondering van 

de Maeslantkering welke onder extreme weersomstandig-

heden gesloten kan worden. Er is een veer tussen Maassluis 

en Rozenburg voor voetgangers, fietsers, personenauto's 

en vrachtauto's (Veer Maassluis).

foto: Havenkom Maassluis



PA R K V I L L A ' S  M A A S S LU I S         5                 

BRUISEND MAASSLUIS
In totaal zijn er zo’n 200 winkels gevestigd in het oude cen-

trum van Maassluis, naast het stadshart beschikt Maassluis 

over winkelcentra Steendijkpolder, Palet en het vernieuwde 

overdekte winkelcentrum Koningshoek. Er bevinden zich 

ook tal van restaurants en eetcafés in en om het centrum. 

Van een uitgebreid of culinair meer gangen diner tot een 

sfeervolle bistro, smakelijke lunch, high tea of een typisch 

Grieks gerecht. Voor een complete avond uit, dan kunt u 

terecht in één van de Maassluise theaters voor een mooie 

cabaretvoorstelling, toneel of muziek, de keuze is aan u.

EROP UIT
Sporten en bewegen is niet alleen leuk om te doen, maar 

ook erg gezond. Op een ontspannen manier werken aan 

uw fitheid en gelijk in contact komen met anderen. In Maas-

sluis kunt u vele vormen van sport en beweging beoefenen. 

In verenigingsverband, bij commerciële sportaanbieders 

of individueel. Midden-Delfland, het kleine Groene Hart 

van Zuid-Holland, leent zich bij uitstek voor een stevige 

wandeling. Polderlandschappen, waterwegen en de 

cultuurhistorie van de dorpen en steden wisselen elkaar 

af. Het Midden-Delfland gebied kent ook een groeiend 

aantal onverharde paden langs waterwegen en door wei-

landen. Naast de gebruikelijke tennis-, voetbal- en overige 

sportverenigingen, is vrij uniek in de regio de zelfstandige 

honk- en softbalvereniging van Maassluis. Daarnaast, in 

het aangrenzende gebied De Zuidbuurt, is een golfbaan 

gelegen. Hier kan men in alle rust 27 holes met prachtige 

water- en bospartijen lopen. Geen excuus meer om niet 

sportief door het leven te gaan.

‘Wie een park binnenstapt, neemt afstand 
van zijn dagelijkse beslommeringen en 
treedt een andere wereld binnen.’
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RIJKE HISTORIE NOG ALTIJD ZICHTBAAR
De rijke historie van Maassluis is nog altijd zichtbaar.  

U kunt sfeer proeven met een bezoek aan het museum,  

de Groote Kerk uit 1639 die gelegen is op Het Kerkeiland 

(ook wel Schanseiland) maar ook zijn er de prachtige 

oude panden in de binnenstad en langs de haven. In het 

voormalige stadhuis aan de Hoogstraat is het Nationaal 

Sleepvaartmuseum gevestigd hier komt het verleden van 

de Maassluise sleepvaart tot leven. Aan de Stadhuiskade 

hebben de Stoomzeesleper “Furie” en de Zeesleper  

“Hudson” haar ligplaats en in het Gemeentemuseum  

wisselen de exposities elkaar af.  

Het uiterlijk van het buitendijkse gedeelte van de stad is 

bepaald door de visserij, van oudsher de belangrijkste 

inkomstenbron van de stad.

Tegenwoordig is Maassluis uitgegroeid tot een moderne 

stad met bijna 32.000 inwoners, waar het oude stadshart 

met haar prachtige havenkom een mooi contrast vormt met 

de vernieuwde woonwijken. De veelzijdigheid van kunst, 

cultuur, recreatie, sport en het bedrijfsleven zorgen voor 

een aansprekende en moderne stad, waar u zich altijd kunt 

blijven verbazen en vermaken. 

foto: Oude binnenstad Maassluis
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In de parkrand van de Burgemeesterswijk is een plan  

ontworpen met 4 verschillende woningtypes, waarbij  

elk woningtype specifieke kwaliteiten heeft qua woonpro-

gramma, grootte en uitstraling. Echter voor alle woningen 

geldt dat deze eigentijds zijn vormgegeven waarbij 

gestreefd is om het individuele karakter van de vrijstaande 

woning te benadrukken. De groene omgeving van het aan-

grenzende park en de ruime tuin rondom de woning geeft 

de locatie een parkachtige setting. 

De buitenruimten (terrassen) zijn onderdeel van het 

ontwerp en de woningen hebben aan de tuinzijde grote 

glaspartijen waardoor de relatie tussen de woning en de 

rondom gelegen tuin wordt versterkt. Om het individuele 

karakter en de luxe uitstraling van de vrijstaande villa’s 

te benadrukken wordt er gestreefd naar een afwisselend 

straatbeeld. Daarom is er een schakering van verschillende 

woningtypes vastgesteld en wordt een differentiatie in het 

kleurgebruik (steenkeuze) aangemoedigd.

Uit een zorgvuldig samengestelde sortering van 6 gevel-

stenen, kan een combinatie worden gemaakt, waarmee 

ieder de individuele kleurkeuze van zijn woning kan bepa-

len. Bij de selectie van de aangeboden stenen is rekening 

gehouden dat bepaalde stenen goed met elkaar combine-

ren. De architect kan u hierbij adviseren. Na de steenkeuze 

ontstaat er een straatbeeld, dat ter goedkeuring aan de 

welstand wordt voorgelegd.

Toetsingskader daarbij is het streven naar een afwisseling 

in kleurgebruik van de woningtypes. Op deze wijze wordt 

de sfeer van individuele villa’s met een luxe uitstraling 

gewaarborgd. 

In een latere fase van het proces kunt u in een gesprek met 

de aannemer uw overige wensen (opties) kenbaar maken. 

Denk hierbij aan een uitbouw, openslaande deuren, een 

extra berging of toch die garage, de keuze is aan u!

UITGANGSPUNTEN ONTWERP

PARKVILLA'S SITUATIE

 • Kavel 1  :  570 m2

 • Kavel 2  :  583 m2

 • Kavel 3  :  588 m2

 • Kavel 4   :  527 m2

 • Kavel 5   :  527 m2

 • Kavel 6   :  578 m2

 • Kavel 7  :  528 m2

 • Kavel 8  :  544 m2

 • Kavel 9  :  540 m2

 • Kavel 10  :  540 m2

 • Kavel 11  :  540 m2

 • Kavel 12  :  549 m2

De oppervlaktes 
van de kavels: 
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Het Vrijheidspark vormt het hart, de ‘groene huiskamer’ 

van de Burgemeesterswijk. Dit is een plek waar jong en oud 

zich thuis voelt, waar jong en oud kan ontspannen. Er is ge-

streefd naar rust en ruimte. Gras met grote bomen dragen 

het beeld. De bomen zijn in een los patroon over het gazon 

verspreid, met een afwisseling tussen lommerrijke plekken 

DE GROENE HUISKAMER
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waar bomen relatief dicht bij elkaar geplaatst zijn en plek-

ken waar de bomen op ruime afstand staan of zelfs geheel 

ontbreken. Grote volwassen bomen zijn aangeplant. Deze 

geven het park direct een volgroeid en volwassen uiterlijk, 

waar de nieuwe gebruikers meteen van kunnen genieten. 

Gekozen is voor een eenvoudig padenstructuur.  

Een eivormige ellips vormt de rondwandeling. Een 200 

meter lange zitrand begeleidt het pad. Vanuit de aanlig-

gende wegen wordt op de ellips aangetakt. Daarnaast  

is er een noord-zuidverbinding, welk wordt gevormd door 

een fietspad met een naastgelegen voetpad. De grote, 

volwassen bomen in het park zijn afkomstig uit de wijk.  

Vóór de sloop van de flats zijn de bomen verplaatst naar 

het bomendepot. Hier hebben ze een aantal jaren gestaan. 

De bomen, 104 stuks in totaal, zijn in twee fases in het 

Vrijheidspark teruggeplaatst.
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VILLA LOTUS 
Exterieur Impressie
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* meerdere kleurvarianten mogelijk
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 • De gehele woning is voorzien  

van vloerverwarming

 • Voorzien van sanitair en tegelwerk 

 • De woning is voorzien van twee  

complete badkamers

 • Inpandige berging

 • Voldoende parkeergelegenheid  

op eigen terrein

 • Moderne uitstraling

 • Voorzien van zonnepanelen

 • Levensloopbestendig wonen

BEGANE GROND

PLATTEGRONDEN 
Villa Lotus
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1E VERDIEPING

‘Door uw eigen inbreng en de 
bijzondere architectuur hebben 
deze woningen een eigen karakter.’

GEVELAANZICHTEN VILLA LOTUS
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VILLA JASMIJN 
Exterieur Impressie
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* meerdere kleurvarianten mogelijk
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PLATTEGRONDEN 
Villa Jasmijn

‘Veel mogelijkheden om 
de woning geheel naar 
uw wens te maken.’

BEGANE GROND

 • De gehele woning is voorzien van  

vloerverwarming

 • Voorzien van sanitair en tegelwerk 

 • Inclusief garage

 • Riante living

 • De garage is eenvoudig te verbouwen 

tot slaapkamer
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1E VERDIEPING

GEVELAANZICHTEN VILLA JASMIJN
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VILLA MADELIEF 
Exterieur Impressie
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* meerdere kleurvarianten mogelijk
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 • De gehele woning is voorzien van  

vloerverwarming

 • Voorzien van sanitair en tegelwerk 

 • Inpandige berging met aansluiting  

voor wasmachine en droger

 • Voorzien van zonnepanelen

 • Levensloopbestendig wonen

PLATTEGRONDEN 
Villa Madelief

BEGANE GROND
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‘Door de diversiteit in het metsel-
werk, de kozijnen en de varianten, 
ontstaat er een speelse uitstraling.’

1E VERDIEPING

GEVELAANZICHTEN VILLA MADELIEF
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INTERIEUR IMPRESSIE
Villa Madelief
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VILLA IRIS 
Exterieur Impressie
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* meerdere kleurvarianten mogelijk
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PLATTEGRONDEN 
Villa Iris

 • De gehele woning is voorzien  

van vloerverwarming

 • Voorzien van sanitair en tegelwerk 

 • Separaat toilet

 • Inpandige berging met aansluiting  

voor wasmachine en droger

 • Voorzien van zonnepanelen

 • Levensloopbestendig wonen

BEGANE GROND
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GEVELAANZICHTEN VILLA IRIS

‘Het parkgevoel ervaart u 
van binnen en van buiten.’
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KOPERSINFORMATIE 

Indien u de beslissing heeft genomen tot aankoop van een 

woning wordt u geconfronteerd met onderwerpen waar-

mee u normaal gesproken niet of nauwelijks te maken heeft.  

In deze brochure verschaffen wij wat meer helderheid over 

deze onderwerpen.

WONINGBORG GARANTIE

Allereerst is het voor u van belang te weten dat de woningen 

worden aangeboden onder de normen en waarden van de 

Woningborg Groep. 

Bij elk bouwplan dat voor garantie bij het Woningborg 

wordt aangemeld, wordt niet alleen nauwkeurig bekeken of 

het vol doet aan alle technische eisen die door het instituut 

worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de  

financiële en technische kwaliteiten van de bouwonder-

nemer niet te boven gaat. 

Pas als aan alle eisen wordt voldaan mogen de woningen 

onder garantie van Woningborg verkocht worden en ont-

vangt de koper na het tekenen van de koop- en aannemings-

overeenkomst het waarborgcertificaat. 

Als u een woning met Woningborg garantie koopt, dan  

betekent dat onder meer het volgende: met de aanmelding 

van het bouwplan en afgifte van het Woningborg waarborg-

certificaat, verplicht de bouwondernemer zich tot garantie 

op de kwaliteit van de woning. Deze is 6 jaar van kracht.  

Op sommige onderdelen is de garantietermijn korter (e.g.  

1 jaar op schilderwerk). 

De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is 

overeenkomstig het model van de Woningborg. U heeft 

dus altijd een veilig contract. De verkoopdocumentatie is 

samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg.

 

Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst 

ontvangt u het door het Woningborg uitgegeven boekje 

‘Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2011’, waarin 

u nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie 

en Woningborg kunt vinden. 

U blijft nooit met een half afgebouwd huis zitten wanneer er 

tijdens de bouw iets mis mocht gaan met het bouwbedrijf. 

Door bemiddeling van Woningborg wordt uw huis door een 

ander bouwbedrijf afgebouwd. De schade, tot een bepaald 

maximum, wordt door Woningborg gedragen. Wanneer er 

geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van de woning 

kan Woningborg een uitspraak doen die bindend is voor de 

koper en de bouwer. 

WIJZIGINGEN, MEER EN MINDERWERK

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat wijzigingen en minder-

werken kunnen leiden tot het vervallen van de garanties  

van Woningborg op het gehele bouwonderdeel waar de  

wijzigingen betrekking op hebben. Afhankelijk van de  

aard van het meerwerk worden er bouwtekeningen ter 

beschikking gesteld voor zover deze in de brochure niet  

zijn opgenomen.

OPLEVERINGSPROGNOSE

Op het moment van verkoop wordt een globale opleve-

ringsprognose gegeven. Dat betekent de datum waarop uw 

woning gereed is voor overdracht. Wij moeten daarbij de 

nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een 

huis een nog veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. 

Bij slecht weer, regen of vorst kunnen vele materialen niet 

worden verwerkt. 

U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden 

bij het noemen van een opleveringsprognose. In een later 

stadium kunnen die prognoses natuurlijk steeds gedetail-

leerder en ook nauwkeuriger worden. 

Om u een goed inzicht te geven in de zaken die gaan 

komen, verstrekken wij u een overzicht van de verdere gang 

van zaken met betrekking tot de aankoop van uw woning, te 

beginnen met het tekenen van de koop- en aannemings-

overeenkomst.

HET TEKENEN VAN DE KOOP/  

AANNEMINGSOVEREENKOMST

Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u  

zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons als ver-

koper door medeondertekening verplichten tot de bouw 

van de woning en de levering van het daarbij behorende 

perceel grond. Na het ondertekenen van de koopakte ont-

vangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt 

aan de notaris verstrekt, teneinde de akte van eigendoms-

overdracht gereed te kunnen maken.



PA R K V I L L A ' S  M A A S S LU I S         29                 

KOOPSOM VRIJ OP NAAM

De koop-/ aanneemsom van uw woning is vrij op naam, dat 

wil zeggen dat de volgende kosten hierin zijn inbegrepen:

 • Grondkosten  

(zie voor peildatum grondrente de prijslijst);

 • Bouw- en installatiekosten;

 • De kosten garantiecertificaat Woningborg;

 • Aansluitkosten gas, elektriciteit, water en riolering;

 • Honoraria voor architect, constructeur, makelaar  

en dergelijke;

 • Verkoopkosten;

 • Notariële overdrachtskosten;

 • De bouwleges;

 • BTW;

 • De overdrachtsbelasting voor zover van toepassing.

De kosten welke niet in de koop/ aanneemsom zijn 

inbegrepen zijn:

 • De eventuele waarborgsommen voor de levering van 

gas, water en elektra, alsmede de aansluitkosten op het 

KPN en CAI net;

 • De kosten voor de eventuele hypothecaire lening;

 • De grond- en bouwrente na peildatum of vervaldatum  

(zie hiervoor koop-/ aannemingsovereenkomst);

 • De verhuiskosten.

De koopsom is vast (met uitzondering van de wijzigingen 

van het BTW tarief). Loon- en materiaalkostenstijgingen 

tijdens de bouw worden niet doorberekend.

EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht geschiedt door een “akte van 

transport” bij de notaris. In de koop-/ aannemingsover-

eenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld, 

terwijl tevens rekening moet worden gehouden met de  

geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Voor de 

datum van notarieel transport zendt de notaris u een 

afrekening, waarop het totale, op die datum, verschuldigde 

bedrag, inclusief bijkomende kosten, is aangegeven. Op de 

afrekening wordt eventueel vermeld welk bedrag de notaris 

zal ontvangen van uw geldgever. Het hypotheekbedrag dat 

in depot blijft, moet gelijk zijn aan de vanaf de transportda-

tum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het 

geval is, zal het eventuele ontbrekende bedrag aangevuld 

moeten worden uit eigen middelen. Op de transportda-

tum worden in de meeste gevallen twee aktes getekend, 

te weten de akte van eigendomsoverdracht en indien van 

toepassing de hypotheekakte.

BIJKOMENDE KOSTEN KUNNEN ZIJN:

 • Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;

 • Afsluitkosten voor de hypotheekverstrekker;

 • Premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;

 • Eventueel de op voorhand verschuldigde premie 

levens verzekering;

 • Rente over het bedrag van de grondkosten vanaf een  

nader in de koop-/ aannemingsovereenkomst te be-

palen datum en rente over de bedragen van de reeds 

vervallen bouwtermijnen vanaf de viertiende dag nadat 

de betreffende werkzaamheden gereed zijn gekomen.

APPARTEMENTSRECHT EN VERENIGING VAN  

EIGENAREN (indien van toepassing)

Het appartementencomplex wordt door middel van een 

Akte van Splitsing door de notaris verdeeld in een aantal 

zogenaamde appartementsrechten. Als koper van een  

appartement wordt u eigenaar van zo’n appartements-

recht, hetgeen u recht geeft op uitsluitend gebruik van het 

door u gekochte privé gedeelte met bijbehorende berging. 

De splitsingsakte regelt onder meer de eigendoms-

verhouding in het gehele appartementencomplex. Ter 

behartiging van de gemeenschappelijke belangen wordt 

via de splitsingsakte een Vereniging van Eigenaren (VVE) 

opgericht. Iedere eigenaar van een appartementsrecht 

wordt automatisch lid van deze vereniging. De VVE zal voor 

oplevering van de woningen zijn opgericht. Tijdens de op-

richtingsvergadering wordt de hoogte van de maandelijkse 

bijdrage bepaald. Deze zal gerelateerd zijn aan uw aandeel 

zoals volgens de splitsingsakte bepaald. 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit één of meer-

dere bestuurders en wordt door de eigenaren benoemd. 

Bestuurs leden kunnen tevens eigenaar zijn van een 

appartement, maar dit is niet noodzakelijk. In het geval 

dat er meer bestuurders zijn, benoemen zij een hunner 

tot voorzitter en benoemen zij tevens een secretaris en 

penningmeester. De vergadering kan voorts besluiten om 

de administratieve beheerder (e.g. een gespecialiseerde 

beheersmaatschappij). 

In het reglement van de vereniging worden zaken geregeld 

als gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeen-

schappelijke gedeelten van het complex. Alle kosten die 

hiermee samenhangen worden naar de leden omgeslagen 

in de servicekosten. De wet eist dat een vereniging tenminste 

een maal per jaar een ledenvergadering belegt. •
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Markt 24

4761 CE Zevenbergen

0168 - 32 82 55 

www.qarch.nl

MEER WETEN?

Betrokken partijen

Neem contact op met Bouhuisen Groep Project ontwikkeling 

voor meer informatie over de woningen. 

Meer weten over de Parkvilla's Maassluis? 

Bezoek onze website www.parkvillasmaassluis.nl.

Wilhelminaplein 2 

2671 GR Naaldwijk

0174 - 61 55 44

www.bouhuisen.nl

Wilhelminaplein 2 

2671 GR Naaldwijk

0174 - 61 55 44

verkoop@bouhuisen.nl

www.bouhuisen.nl

Korte Hoogstraat 1

3131 BH Vlaardingen

010 - 445 31 44

vlaardingen@borgdorff.nl

www.borgdorff.nl

ONTWIKKELAAR

VERKOOP

ARCHITECT
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colofon

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samen gesteld  

aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door de 

architect en de adviseurs van dit plan. 

 

De in de brochure opgenomen ‘artist impressions’ geven 

slechts een impressie van de woningen. Hier kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. De inrichting zoals aangegeven 

in de interieur impressies en de sfeerplattegronden zijn enkel 

ter illustratie om u een idee te geven hoe de woningen kunnen 

worden ingedeeld. Aangegeven keuken- en badkamerinrich-

tingen zijn eveneens illustratief en zijn geen weergave van de 

standaard inrichtingen.

ontwerp brochure www.beeldenfabriek.nl
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