Zeldzaam mooi wonen
de

Paradijsvogel

U kunt haar nu het
paradijs beloven

In de Randstad doet zich een bijzondere woonkans voor. In

Vlaardingen-Holy ligt de Vogelwijk en daar komen straks 20
fraaie waterwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en
grote rijwoningen. In dit gedeelte van de Vogelwijk wordt
alles ingericht met oog voor een optimale groene beleving,
veel rust en ruimte. Ideaal voor stellen en gezinnen die een
heerlijk woonklimaat zoeken. Waar kinderen spelenderwijs
en in alle veiligheid kunnen opgroeien. Waar de huizen
zoveel bieden aan ruimte, comfort en vele extra’s dat het er
altijd heerlijk genieten is. Vanwege die totale beleving, de
architectuur, de aantrekkelijke ligging én vele extra’s hebben
we deze ‘kroon’ op de Vogelwijk ook een toepasselijke
naam gegeven: De Paradijsvogel. Omdat het er zeldzaam
mooi wonen wordt.
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Zin om te verhuizen?

U KRIJGT EEN EIGEN PARADIJS
De bewoners krijgen qua huis en directe
omgeving echt een eigen paradijs. De locatie
wordt helemaal opnieuw ingericht, zodat de
woningen in de wijk goed op elkaar aansluiten.
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Qua architectuur wordt de lijn van de
naastgelegen woningen deels doorgetrokken.
Een moderne, strakke, grafische aanblik die
een fraai contrast oproept door het vele
groen, de brede waterpartij, de oevers
en de verschillende tuinen. Toch worden

de 2� woningen van De Paradijsvogel
duidelijk anders dan alle andere woningen.
De waterwoningen, twee-onder-eenkapwoningen en grote rijwoningen verschillen
in ruimtelijke inrichting en techniek. Ze zijn
ruimer en hebben een bijzondere eigen
architectuur.
Daarnaast kunnen de bewoners hun eigen
paradijs zelf verder verbijzonderen. Met allerlei
extra’s zoals een uitbouw van �,�� of �,��
meter.
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• Moderne architectuur
U kunt ook kiezen voor een dakterras, en
zelf bepalen waar u de keuken wilt. Maar
er is nog veel meer! Krijgt u al zin om te
verhuizen?

• Ruime tuinen / terrassen voor de
ultieme buitenbeleving
• Parkeren op eigen terrein
• Diverse indelingsmogelijkheden
voor een unieke woonbeleving
• Goed bereikbaar
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HIER WOONT DE
PARADIJSVOGEL
De Paradijsvogel, een groene en veilige
wijk, ligt ideaal in Vlaardingen-Holy.
De bereikbaarheid is super: scholen en
sportverenigingen liggen op � minuten lopen,
het gezellige centrum van Vlaardingen met
winkels, horeca en bioscopen op �� minuten
fietsen en het openbaar vervoer is ideaal
geregeld: de bus stopt op �� meter afstand.
Uw auto gaat zich ook prima thuis voelen:
alle woningen beschikken over een eigen
parkeerplaats en in � minuten zit u op de
snelweg naar Rotterdam, Delft en Den Haag.
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Den Haag
Vlaardingen – Den Haag
ca. 25 minuten A4

Volleybalvereniging
‘Move4U’
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Voetbalvereniging
‘Zwaluwen’

Hoek van Holland
Vlaardingen – Hoek van Holland
ca. 20 minuten A20

HOLY ZUID

Rotterdam
Vlaardingen – Rotterdam
ca. 20 minuten A20

Vlaardingen

LEGENDA
scholen
autowegen
bushaltes
supermarkt
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De nieuwe nesten
in de Vogelwijk

LUXE RIJWONINGEN
�� rijwoningen die ogen als
geschakelde twee-onder-eenkapwoningen.
Afmeting: 11,3 x 5,7 meter diep
en breed.

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
Zes ruime en statige woningen met
allerlei uitbreidingsmogelijkheden.
Afmeting: ��,� x �,� en �,� x �,�
meter diep en breed.
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WATERWONINGEN
Het mooiste van het mooiste.
� fraaie woonkansen aan het water.
Afmeting: ��,� x �,� en �,� x �,� meter
diep en breed.

Zo lekker uitgerust: de
huizen van De Paradijsvogel
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Vier fraaie Waterwoningen
De Waterwoningen zijn grote villa-achtige huizen van maar liefst 12,20
meter diep en 9 meter breed. Door de ligging aan het water geeft het ook
zoveel extra sfeer. Natuurlijk bieden ook de Waterwoningen u allerlei opties
om dit paradijselijke huis nog meer eigen te maken door een dakterras,
andere indelingen en meer.
• Afmetingen: 12,20 meter diep en 9 meter breed
• Terras: ca. �,� diep en 6,� m breed
• Grote keuken van alle gemakken voorzien
• Eerste verdieping: 3 slaapkamers en een badkamer
• Zolderverdieping: ca. ��,� m2 vrij indeelbaar
• Opties: uitbreidingsmogelijkheden, dakterras, andere indeling, etc.
• Zonnepanelen
• Parkeren op eigen terrein
• Terras aan het water met ligging op het zuiden. Voortuin op het noorden
• Vloerverwarming op de begane grond.
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BOUWNUMMERS: 2, 4
GESPIEGELD: 1, 3
Standaard

BEGANE GROND

Optie

Optie Separate zitkamer

Optie Slapen en baden op de begane grond

Optie Praktijkruimte
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Plattegronden Waterwoningen
�e VERDIEPING

Getoond met inloopkast
slaapkamer 1
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Optie Vergrote badkamer

Download de complete plattegronden via
paradijsvogelwonen.nl/plattegronden

�e VERDIEPING
Standaard

Getoond met
optioneel dakterras

Optie

Optie Uitbreiding dakopbouw
Optie Indeling �e verdieping met doucheruimte

13

Zes royale twee-onder-een-kapwoningen
De twee-onder-een-kapwoningen zijn stuk voor stuk een paradijs.
Fraai van architectuur, groot, luxueus en ruim: 11.30 meter diep en,
over een bepaald gedeelte, zelfs 9 meter breed. Als optie kan men
een gedeelte ervan ook gebruiken als garage. Maar er zijn nog meer
mogelijkheden om deze woningen een eigen signatuur te geven:
een uitbouw, dakterras, een andere indeling en meer. Feit is dat de
bewoners van deze woningen alle ruimte krijgen om volop te genieten
van het huis en hun grote tuin.
• Afmetingen: 5.70/9.00 meter breed en 11.30 meter diep
• Een grote tuin van ca. 10,5 m diep en 9 m breed
• Grote keuken van alle gemakken voorzien
• Eerste verdiepng: 3 slaapkamers en een badkamer
• Zolderverdieping: Ruim �� m2 vrij indeelbaar
• Opties: uitbreidingsmogelijkheden, dakterras, andere indeling, etc.
• Zonnepanelen
• Parkeren op eigen terrein
• Tuinligging op het zuiden
• Vloerverwarming op de begane grond
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BOUWNUMMERS: 15, 17, 19
GESPIEGELD: 16, 18, 20

BEGANE GROND
Standaard

Optie

Optie Wonen aan de tuin

Optie Garage

Optie Praktijkruimte

Optie Slapen en baden
op de begane grond
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Plattegronden
twee-onder-een-kapwoningen
�e VERDIEPING
Standaard

Optie

Optie Separaat toilet
Optie Inloopkast in slaapkamer �

16

Download de complete plattegronden via
paradijsvogelwonen.nl/plattegronden

�e VERDIEPING
Standaard

Getoond met
optioneel dakterras

Optie

Optie Uitbreiding dakopbouw
Optie Indeling �e verdieping met doucheruimte
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Tien Luxe rijwoningen
Officieel zijn het rijwoningen maar in werkelijkheid voelen ze als
geschakelde twee-onder-een-kapwoningen. Ze zijn echt ruim en
van een bijzondere klasse. De tuin ligt op het westen en er zijn geen
achterburen. Natuurlijk kunt u kiezen uit diverse opties om het huis
nog meer eigen
te maken.
• Afmetingen: 5.70 meter breed en 11.30 meter diep
• Een grote tuin van 9,4 meter diep en 5,70 meter breed
(tot aan berging)
• Grote keuken van alle gemakken voorzien
• Eerste verdieping: 3 slaapkamers en een badkamer
• Zolderverdieping: ruim 25 m2 vrij indeelbaar
• Diverse indelingsopties
• Zonnepanelen
• Parkeren op eigen terrein
• Tuinligging op het westen
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BOUWNUMMERS: 5, 7, 9, 11, 13
GESPIEGELD: 6, 8, 10, 12, en 14

BEGANE GROND
Standaard

Optie

Optie Uitbouw 1,2 begane grond
Optie Woonkeuken
Optie Trapkast
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Plattegronden rijwoningen
�e VERDIEPING

Standaard

Optie

Optie Samenvoegen slaapkamers 2 en 3,
inloopkast en grotere badkamer

20

Download de complete plattegronden via
paradijsvogelwonen.nl/plattegronden

�e VERDIEPING

Standaard

Optie

Optie Indeling 2e verdieping met
douchegelegenheid
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Zo’n vogelhuis wil iedere
TIJD OM ECHT TE GENIETEN
De Paradijsvogel gaat de Vogelwijk in Vlaardingen helemaal afmaken.
Het is het laatste gedeelte op een ietwat besloten locatie waar de
bewoners echt gaan genieten. Van rust zonder te rustig te zijn.
Van de voordelen van een buitenwijk maar met alles binnen handbereik.
Echt een ideale plek om kinderen in elke leeftijdsfase groot te brengen.
Voor meer informatie neemt u contact op met Makelaardij Thuis via
010 474 37 71. Wie weet woont u binnenkort ook zeer zeldzaam!
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Weboma
Postbus 245
2290 AE Wateringen
verkoop@weboma.nl

T 0174 22 56 00

T 010 474 37 71

