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DE koningte rijk...
Rust en ruimte, met de dynamiek van de Randstad 
dichtbij. Dat is wonen in Koningskwartier, een 
fraai stukje nieuwbouw in Zevenhuizen-Zuid. 
Hier voel je je de koning te rijk, in een royale 
nieuwbouwwoning en een groene, gezellige wijk 
met fijne buren. 

Na het succes van de eerdere fasen blijft 
Koningskwartier volop in ontwikkeling! SYNCHROON 
realiseert in fase 8 in totaal 23 woningen.

Hoewel de woningen onderling uiteraard verschillen 
en hun eigen specifieke kenmerken hebben, zijn 
er ook een aantal overeenkomsten te noemen. Zo 
zijn het stuk voor stuk duurzame, energiezuinige 
woningen met een moderne dorpse uitstraling 

en een hoogwaardig afwerkingsniveau. Uiteraard 
beschikken alle woningen over een heerlijke 
buitenruimte waar je grenzeloos kunt genieten van 
rust en privacy!

De woningen worden allemaal gasloos gebouwd. 
Voor de verwarming en warm water zal gebruik 
worden gemaakt van een bodemwarmtepomp 
(WKO-installatie). U ziet het: de woningen zijn 
hiermee volledig “toekomst-proof”. Zie jij jezelf hier 
al wonen? Of wil je meer weten over het wonen in 
fase 8 van Koningskwartier? Deze brochure geeft 
je beknopte informatie over de diverse woningen. 
Op de projectsite www.koningskwartier.nl of via de 
makelaar kun je meer gedetailleerde informatie 
verkrijgen.
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bereikbaarheiden ligging
NABIJ DE DYNAMISCHE RANDSTAD
Koningskwartier wordt iets ten zuiden van het hart 
van Zevenhuizen gerealiseerd. Vanaf deze fraaie 
locatie verruil je de rust van het Groene Hart in een 
handomdraai voor de dynamiek van de Randstad. Met de 
auto rijd je zo de N219 op, die direct aansluit op de A12 
én de A20. Zo ben je in een mum van tijd in grote steden 
als Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Gouda en Utrecht.
 

FIETS JE GRAAG? 
Binnen een paar minuten sta je in hartje Zevenhuizen, 
maar ook in de nabijgelegen Rotterdamse uitbreiding 
Nesselande.

OPENBAAR VERVOER
Ook als busreiziger kun je in Koningskwartier prima 
uit de voeten. Lijn 175 rijd via de Zuidplasweg. Bij het 
Leontienhuis is de halte en stap je zo op de bus richting 
Rotterdam, Capelle aan den IJssel of Waddinxveen.  

ZEVENHUIZEN
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KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Alle woningen van Koningskwartier Fase 8 voldoen allemaal aan 
de zogenaamde BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). 
De woningen hebben een energielabel A++++; dat wil zeggen; de 
woningen wekken meer dan genoeg hernieuwbare energie op 
om het gebouw gebonden energieverbruik te compenseren en 
zodoende het fossiele energieverbruik te reduceren. U bent dus 
helemaal klaar voor de toekomst!



Vogelvlucht
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zevenhuizenVerrassend      veelzijdig!
Wonen in Zevenhuizen is genieten van een 
historisch en tegelijkertijd modern dorp, midden in 
de Randstad. Naast een breed voorzieningenaanbod 
kun je er terecht voor sport, ontspanning, natuur 
en cultuur. Sinds 2010 hoort Zevenhuizen officieel 
bij de gemeente Zuidplas, samen met Moerkapelle, 
Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel.

DORPSE SFEER, VEEL VOORZIENINGEN
De ‘gewone’ winkels aan de Dorpsstraat, winkeliers 
die nog tijd hebben voor een praatje: het is tekenend 
voor de dorpse sfeer van Zevenhuizen. Tegelijkertijd 
biedt het dorp een breed scala aan voorzieningen. 
Zo zijn er vier kerken, twee basisscholen en diverse 
sportfaciliteiten zoals een voetbalveld, sporthal en 
tennisvelden. Zin in een avondje uit? In dorpshuis 
Swanla zijn regelmatig theatervoorstellingen en 
optredens. 

NATUUR EN RECREATIE
Wil je genieten van de natuur? Alleen, met de 
kinderen of  met vrienden en familie? Dan ga je naar 
de nabijgelegen Rottemeren, de Zevenhuizerplas 
en Hitland. Hier kun je  heerlijk wandelen, fietsen, 
paardrijden en golven. Of op zondag met z’n allen 
picknicken!

WATERSPORTGEMEENTE
Zeilen, varen, surfen of zelfs schaatsen: als 
watersportgemeente biedt Zuidplas talloze 
mogelijkheden om van het omringende water 
en de prachtige omgeving te genieten. Even op 
adem komen? Langs de diverse vaar-, wandel- 
en fietsroutes zijn tal van gezellige eet- en 
drinkgelegenheden.
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8 type prins
Geschakelde woningen 

5,4 meter



Type Prins zijn statige Herenhuizen met een 
beukmaat van 5,4 meter. U kunt kiezen uit 
diverse uitvoeringen: denk aan een hoekwoning, 
een tussenwoning of een woning met of zonder 
tuitgevel. Ook is het bij de meeste woningen 
mogelijk om te kiezen voor een dakkapel aan de 
voor- of achterzijde van de woning.  Afhankelijk 
van de uitvoering hebben de woningen een 
woonoppervlakte die varieert tussen circa  
127 en 133 m2. Ook een uitbouw van de woon- 
kamer is mogelijk. Er wordt een uitbouw van  
maar liefst 2,4 meter aangeboden!

Ruimte! 
De woningen worden onder meer gekenmerkt door 
de fijne, gebruiksvriendelijk indeling. De ruimte 
in de woning wordt daardoor optimaal benut. Op 
de begane grond treffen we – aan de voorzijde 
van de woning – ruimte voor een heerlijke woon-/
leefkeuken. De woonkamer bevindt zich aan de 
achterzijde, zodat je – middels de openslaande 
deuren – direct de heerlijke tuin kunt inlopen. 
Op de eerste verdieping treffen we drie ruime 
slaapkamers en een compleet afgewerkte badkamer 
aan. De vrij-indeelbare tweede verdieping biedt 
tenslotte mogelijkheid om hier nog extra ruimtes te 
realiseren. Een hobbykamer? Een werkkamer?  
Dat kan uiteraard!

bouwnummer v.l.n.r. 29 t/m 22
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8 type prinses
Geschakelde woningen 

6,0 meter



Type Prinses zijn prachtig (en zongunstig) gelegen 
woningen. Deze statige, geschakelde herenhuizen 
hebben ieder een beukmaatvan 6,0 meter. Hierdoor 
zijn deze ‘brede’ woningen heerlijk ruim & 
comfortabel! U kunt kiezen uit diverse uitvoeringen 
zoals bijvoorbeeld hoek-/ tussenwoning, met/
zonder tuitgevel of dakkapel. De woonoppervlakte 
van deze woningen ligt tussen ca. 157 en 165 m2. 
Ook een uitbouw van de woonkamer is mogelijk. 

Goede parkeervoorzieningen!
Voor geheel fase 8, maar zeker ook voor de woningen 
van het type Prinses, geldt dat er goed is nagedacht 
over het parkeren van bewoners en bezoekers. Voor 
de  acht Prinsessen geldt dat de bewoners een 
eigen parkeerplaats hebben in de achtertuin van de 
woning. Ook bevindt zich, achter de woningen, een 

groot parkeerhof waar geparkeerd kan worden. Door 
de ruime parkeervoorzieningen hoeft u dus nooit te 
zoeken naar een parkeerplekje!

Indeling
Op de begane grond bevindt zich een heerlijke 
ruime living en de royale leefkeuken. Wat heeft uw 
voorkeur? Een recht keukenblok? Een hoekkeuken? 
Of misschien wel een keukeneiland! Allemaal 
mogelijkheden om bij weg te dromen.

Op de 1e verdieping treffen we drie royale 
slaapkamers en een complete badkamer aan.  
De vrij-indeelbare tweede verdieping biedt  
tenslotte mogelijkheid om hier nog extra ruimtes  
te realiseren. Een hobbykamer? Een werkkamer?  
Er is veel mogelijk!

bouwnummer v.l.n.r. 14 t/m 21
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3 type 
koningin

Geschakelde woningen 
7,2 meter



Type Koningin (bouwnummers 1, 2 & 3) zijn door 
hun omvang echte “familiewoningen” te noemen. 
Kenmerkend voor deze woningen is de beukmaat 
(=breedtemaat) van maar liefst 7,2 meter! 
Hierdoor is ‘ruimtelijkheid’ overal aanwezig: 
een brede woonkamer, een brede keuken, brede 
slaapkamers…

In deze woningen zult u, met woonoppervlakten van 
respectievelijk ca. 190 en 200 m2, zult u geen gebrek 
aan ruimte hebben! Verder kunnen we opmerken 
dat deze woningen bijzonder fraai gelegen zijn. Aan 
de achterzijde beschikken de woningen over een 
heerlijke diepe (en brede) tuin en aan de voorzijde is 
er uitzicht over een groenstrook en waterpartij.

Boordevol mogelijkheden
Ook voor deze woningen geldt dat u als koper de 
woning helemaal naar eigen smaak kunt vormgeven. 
Zo kunt u niet alleen uw eigen droomkeuken 
helemaal zelf uitzoeken en samenstellen, ook is het 
mogelijk om wijzigingen door te voeren ter plaatsen 
van de sanitaire ruimten. Wilt u bijvoorbeeld ander 
sanitair of een andere tegel? Geen probleem! Ook 
kunnen de kopers gebruik maken van een uitgebreid 
pakket aan (meerwerk)opties. Dan kunt u denken 
aan kleine zaken, maar ook aan grotere opties zoals 
een uitbouw.

bouwnummer v.l.n.r. 6 t/m 1
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4 type koning
Halfvrijstaande villa’s



De vier klassieke halfvrijstaande villa’s zijn echte 
‘Koningen’: prachtige woningen, die zonder enige 
twijfel een bepaalde statigheid uitstralen. De vier 
Koningen zijn op hoofdlijnen goed vergelijkbaar. 
Naast wat verschil in het toegepaste metselwerk 
(qua kleur) is bouwnummer 54 voorzien van een 
tuitgevel ter plaatse van de tweede verdieping en is 
bouwnummer 56 standaard voorzien van een erker 
op de begane grond.

De woonoppervlakte van deze halfvrijstaande villa’s 
varieert tussen circa 181 en 190 m2. Voldoende 
ruimte dus om heerlijk te kunnen wonen!

Grandeur als vanouds
Aan de voorzijde van de woning treffen we op de 
begane grond de leefkeuken. Hier kunt u zelf uw 

droomkeuken realiseren: een hoekkeuken?  
Een kookeiland? Het kan allemaal! Natuurlijk is er 
voldoende ruimte voor een gezellige, grote eettafel.

Aan de achterzijde van de woning treffen de woon-
kamer. Deze woonkamer sluit, middels openslaande 
deuren, direct aan op de heerlijke, grote (zongunstig 
gelegen!) tuin. Naast drie forse slaapkamers treffen 
we op de eerste verdieping een luxe badkamer (met 
o.a. een douche en een extra brede wastafel) en een 
separaat toilet. Op de tweede verdieping bevindt zich 
een grote, reeds ingedeelde zolderverdieping met 
twee grote kamers en een technische ruimte. Ideaal 
voor bijvoorbeeld nog een extra slaap- of werkkamer. 
Ook zijn beide woningen – naast een garage/berging 
voorzien van een opstelplaats (parkeerplaats) voor 
de auto op het eigen kavel.

bouwnummer v.l.n.r. 57 t/m 54
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bouwnummer v.l.n.r. 55 en 54
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KONINGSKWARTIER ZEVENHUIZEN IS EEN ONTWIKKELING VAN

WWW.KONINGSKWARTIER.NL

Dorpsstraat 111-B

2761 AN  ZEVENHUIZEN

0180 – 33 22 22

info@vdpanne.nl

Stadsplateau 14

3521 AZ  UTRECHT

06-39239736

info@koningskwartier.nl

VERKOOP

Hoewel deze brochure met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.


