
C475 Karel de Grotelaan Rijnsburg

24 sfeervolle appartementen 

dinsdag 9 april 2019



Algemeen

• 24 appartementen zonder lift

(4 x portiek met elk 6 appartementen)

• Doelgroep – Allerlei

• Huurprijzen: BG en 2e verdieping ‘’betaalbaar’’ (prijspeil 2019)

• Huurprijzen: 1e verdieping ‘’duur’’ (prijspeil 2019)

• Bouw in combinatie met koopwoningen van Bouwfonds Delft

(Kant en klaar project is door Dunavie gekocht)



Situatie 

parkeren



Luchtfoto locatie



Artist impressie Vliet de Horn



Voorgevel en achtergevel (middendeel gevel is wit geschilderd)



Woonprogramma

• Afspraak gemeente en Dunavie

aantal GBO gem prijsniveau

3 kamerwoning bg 8 73 betaalbaar

3 kamerwoning 1e verdieping 8 81 duur

3 kamerwoning 2e verdieping 8 69 betaalbaar

Programma



Hoekwoning H1 (getekend) en H1S (gespiegeld) – 73 m2 GO



Tussenwoning T2 (getekend) en T2S (gespiegeld) – 81 m2 GO



Tussenwoning T3 (getekend) en T3S (gespiegeld) – 69 m2 GO



Keukenaanzicht begane grond woning



Opmerkingen binnen de woning 

• Appartementen begane grond (BG) ook toegankelijk voor 

senioren / minder validen. Berging aan tuinzijde.

• Geen 2e toilet in woning.

• Op BG: wasmachine/wasdroger in badkamer. Op 1e en 2e

verdieping: wasmachine/wasdroger in aparte berging.

• BG en 2e verdieping ‘betaalbaar’ en 1e verdieping ‘duur’ (ca. 

10 m2 groter appartement).

• Keukens 180 cm, kleur wit / zwart aanrechtblad voorzien van 

hoge bovenkasten en dichte plank tot plafond.

• Aparte ventilatiekanaal voor wasemkap keuken.



Bijzonderheden van deze woningen 

• Keuze: op gas koken of elektrisch koken > op apart fornuis.

• Verwarming en warm water: via CV HR ketel.

• Vloerverwarming dus: NIET BOREN in de vloer.

• Mechanische ventilatie en gevelroosters. 

• Houten kozijnen met isolatieglas (glas niet beplakken met folie).

• Vaatwasser: onderkast is demontabel - alle aansluitingen

aanwezig.

• Afzuigkap: in dit project op apart kanaal.

• Zonwering op metselwerk: kleur nog nader bepalen.



Opmerkingen buiten de woning

• Parkeerplaats bereikbaar via hoofdentree / bergingsgang.

• Vloertegels en wandtegels (tot 120 cm boven vloer) op begane 

grond in hoofdentree. 

• Glasvliesbehang in het trappenhuis.

• In 2e trappenhuis van links (Karel de Grotelaan 73 t/m 78) zit 

schoonmaakkast en dakluik. 

• Hagen rond de bg appartementen > onderhoud bewoners

• Videofoon bij de hoofdentree.

• Dakappartementen (8x) hebben elk 4 zonnepanelen (+ €7,50 

boven de betaalbare huurprijs).



Voorlopige planning

• Start bouw Van Rhijn Bouw:  november 2018

• Woningtoewijzing Dunavie: maart en juli 2019

• Inrichten woonomgeving Gemeente: laatste kwartaal 2019

• Oplevering Van Rhijn Bouw > Dunavie: januari 2020 


