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Je komt hier voor rust en ontspanning. Je komt hier 

thuis; dat is Quintsheul. Een rustige plek in het 

ondernemende Westland. Een omgeving die bekend 

staat als het bloeiende hart van handel. Waar hard 

wordt gewerkt in de tuinbouwbedrijven en waar na 

het werk optimaal genoten wordt van huis en 

haard. Kwintsheul is een kleinschalig dorp dat 

ondanks een groeiend Westland zijn oorsprong 

heeft behouden. Een dorp zonder grote Vinex 

wijken, maar met het knusse karakter 

gehandhaafd. Hierdoor is Kwintsheul een rustige 

plek gebleven te midden van de grotere 

naastgelegen dorpskernen als Wateringen en 

Naaldwijk. 

Quintsheul is gelegen op het voormalig 

garageterrein Wittebrug aan de Kerkstraat. Ideaal 

gelegen te midden van de dorpskernen van het 

Westland, maar zeker ook ten opzichte van de 

grotere steden Delft en Den Haag. Zo ligt 

Kwintsheul op een korte afstand van Rijswijk en  

ook het strand dichterbij is dan je denkt.  

OPTIMAAL
GENIETEN VAN HUIS 

EN HAARD
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Een knusse buurt waar kinderen veilig kunnen spelen en 

waar jij alle gemak hebt van je auto die op eigen grond of 

voor de deur geparkeerd staat. De woningen in Quintsheul 

zijn onderverdeeld in drie verschillende woningtypen. Zo zijn 

er 9 eengezinswoningen, met een variatie in hoek- en tussen- 

woningen en 4 patiowoningen. 

Duurzaam Quintsheul

Alle woningen worden voorzien van zonnepanelen, waardoor 

je in ieder geval gedeeltelijk je eigen huishouden van stroom 

voorziet. 

EEN WOONPLEK WAAR JE
IN ALLE RUST KUNT WONEN.

QUINTSHEUL
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WATERINGEN
FIETS: 10 MIN
AUTO: 10 MIN

STRAND TER HEIJDE
FIETS: 30 MIN 
AUTO: 20 MIN

STRAND HOEK VAN HOLLAND
FIETS: 40 MIN
AUTO: 25 MIN

KIJKDUIN
FIETS: 25 MIN
AUTO: 15 MIN

NAALDWIJK
FIETS: 15 MIN
AUTO: 10 MIN

SITUATIETEKENING



EEN COMPLETE WONING VOOR
EEN NIEUWE STAP

IN JE LEVEN
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Alle ruimte die je nodig hebt! Met drie woonlagen die 

je kunt benutten zoals je dat zelf wilt. Thuis ben je niet 

alleen binnen, maar zeker ook buiten. Met een achtertuin 

georiënteerd op het zuidoosten en een ruime voortuin op 

het noord-westen, is er altijd een plek bij jou thuis waar 

je in de zon kunt zitten. 

De hoekwoningen zijn een slagje groter dan de 

tussenwoningen en daarom fantastisch voor gezinnen. 

De vier hoekwoningen hebben een statige uitstraling 

door de tuitgevels aan de voorzijde. Alle verdiepingen 

zijn net iets breder en langer dan de tussenwoningen, 

wat verrassend scheelt in de ruimte die je hebt. De 

zolderverdieping is door de tuitgevel bijna 30 m2 groot in 

oppervlak. Hierdoor kun je je zolder op allerlei manieren 

benutten. Bijvoorbeeld voor een extra slaapkamer, een 

grote hobbykamer of misschien wel een werkkamer voor 

de dagen dat je thuis werkt. 
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 BEGANE GROND.

Woonkamer/keuken 39,7 m2

Badkamer  5 m2

 1E VERDIEPING.

Slaapkamer 1  14,7 m2

Slaapkamer 2 12,9 m2

Slaapkamer 3  8,7 m2

 2E VERDIEPING.

Zolder  ca. 30 m2

BEGANE GROND

Bouwnummers: 1, 2 (sp), 8 en 9 (sp)

1E VERDIEPING

Bouwnummers: 1, 2 (sp), 8 en 9 (sp)

* Alleen bouwnummer 1 heeft zijramen.

2E VERDIEPING

Bouwnummers: 1 en 9 (sp)

Niet op schaal.
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EENGEZINS
HOEKWONING Achtertuin

op het ZuidenBouwnummers: 1, 2 (sp), 8 en 9 (sp)

• Zonnige achtertuin op het zuiden

• L-vormige woonkamer met keuken aan de voorzijde

• Voorzien van zonnepanelen

• 3 slaapkamers en badkamer op eerste verdieping

• Ruime zolder

• Inclusief luxe sanitair en badkamer
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Bouwnummers: 2 (sp) en 8

3997



1312

 BEGANE GROND.

Woonkamer/keuken 32 m2

Badkamer  4,6 m2

 1E VERDIEPING.

Slaapkamer 1  11,2 m2

Slaapkamer 2 12,2 m2

Slaapkamer 3  6 m2

 2E VERDIEPING.

Zolder  18 ,6 m2    

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 2E VERDIEPINGNiet op schaal.

EENGEZINS
TUSSENWONING

Voorzien van
zonnepanelen

Bouwnummers: 3 t/m 7
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HET GEMAK VAN EEN
TWEE-LAAGSE  WONING

IN EEN VERTROUWDE BUURT.

Hier wil je niet meer weg. Het gemak van gelijkvloers wonen 

in een vertrouwde buurt. De patiowoningen zijn zo ingericht 

dat je de 1e verdieping zelf niet hoeft te gebruiken, maar je 

hierdoor wel een zeer ruime woning hebt waar je samen of 

met je gezin kunt wonen. Doordat er op de begane grond 

niet alleen een ruime woonkamer, met open keuken is, maar 

ook een grote slaapkamer en badkamer, kun je hier perfect 

leven. Heb je een gezin? Puberende kinderen of vaak logees 

te gast? Dan is de eerste verdieping met extra badkamer 

en ruime slaapkamers ideaal. Dit woningtype combineert 

het beste van een appartement met het beste van een twee-

onder-één-kapwoning. Alle voordelen in één patiowoning! 
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 BEGANE GROND.

Woonkamer/keuken 35,5 m2

Badkamer  6 m2

Slaapkamer 1  15,9m2

Bergruimte  5,3 m2

 1E VERDIEPING.

Slaapkamer 2 14,4 m2

Slaapkamer 3  10,4 m2

Badkamer 6,3 m2

BEGANE GROND

Niet op schaal.

PATIOWONING
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1E VERDIEPING

Op elke woonlaag

een badkamer
Bouwnummers: 11 en 13 getekend
Gespiegeld: 10 en 12
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• Alles gelijkvloers

• Voorzien van zonnepanelen

• De woning is voorzien van twee

  badkamers

• Inclusief luxe sanitair en badkamer

•  Inpandige berging met opstelruimte  

voor wasmachine en wasdroger

• Levensloopbestendig wonen

• Moderne uitstraling

25052200
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www.hetarchitectenbureau.nl

0174 62 21 02

het@architecten.nl

www.waaijerbouw.nl

070 32 00 100

info@waaijerbouw.nl
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  Bouhuisen Groep. Niets uit deze brochure mag worden gebruikt door derden zonder schriftelijke toestemming van Bouhuisen 

Groep Projectontwikkeling gevestigd te Naaldwijk. Dit document is samengesteld op basis van voorlopige informatie. De artist 

impressions en inrichtingsvoorstellen geven slechts een indruk van de woningen en de omgeving. De vermelde maten zijn 

indicatief. Aan de teksten, inrichtingsvoorstellen en artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. April 2018. 

©
DISCLAIMER

CONTACTGEGEVENS

www.bouhuisen.nl

0174 61 55 44

bouhuisen@bouhuisen.nl
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