Welkom
in de
Hofdame
Een prachtig appartementengebouw míddenin
Weesp, op de plek van het voormalige
Rabobankkantoor. In de Hofdame komen 30
ruime comfortabele koopappartementen,
verdeeld over vijf verschillende types. Alle
gelegen aan een heerlijke groene binnentuin,
waar je je buren ontmoet of plaatsneemt
op één van de bankjes rondom de kleurrijke
bloemenhoven. Dat is royaal wonen.
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Royaal wonen
in de Hofdame
De Hofdame ligt aan de Prinses Irenelaan in Weesp, op de plek van het voormalige
Rabobankkantoor, míddenin de stad. Hier is het heerlijk wonen in één van de
royale appartementen, gelegen rond een prachtige binnentuin met kleurrijke
bloemenhoven. De entree van de Hofdame is een echte eyecatcher. Je kunt het
gebouw betreden via de hoofdentree of je parkeert je auto in de halfverdiepte
parkeergarage en stapt hier de lift in naar jouw verdieping. Dat is comfortabel
thuiskomen.

HISTORISCHE PAKHUIZEN
Architecten Ton Liemburg en Roland Borst van architectenbureau Het
Ontwerpteam uit Vinkeveen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. Bij
het ontwerpen van het kleinschalige appartementengebouw hebben zij
zich laten inspireren door de kenmerkende historische pakhuizen van
Weesp. Zo is het gebouw als één geheel ontworpen, maar zie je tóch
onderscheid tussen de verschillende panden, waarin de appartementen
gevestigd zijn: verschillende kleuren metselwerk in wit, gemêleerd grijs
en roodbruin en afwisseling in puntdaken en platte daken. Het bijzondere
ontwerp past dan ook perfect bij de authenticiteit die de vestingstad
Weesp kenmerkt.
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VOOR IEDER EEN PERFECTE WONING
In de Hofdame bevinden zich vijf verschillende typen appartementen:
Sophie, Pauline, Julie, Catharina en Elisabeth. De oppervlakte van de
appartementen varieert van 70 tot 136 m2, ze hebben twee of drie
slaapkamers, een ruime woonkamer met een open keuken en een
fijne buitenruimte. Omdat deze types verschillende kenmerken
hebben, vindt iedereen een perfecte woning in de Hofdame. Door de
vele ramen is er veel lichtinval en voelen de appartementen ruim en
royaal aan. Alle appartementen hebben een berging én een eigen
overdekte parkeerplaats in de halfverdiepte parkeergarage. Via het
trappenhuis of de lift zijn de appartementen vanaf de parkeergarage
gemakkelijk bereikbaar. Dat is nog eens luxe!

RUIMTEGEVOEL
Het royale gevoel van ruimte wordt bij de appartementen Sophie,
Pauline, Julie en Catharina op de bovenste verdieping nog eens
extra benadrukt door de nokhoogte van bijna 5 meter! Door de hoge
ramen is hier ook veel lichtinval. Alle appartementen zijn duurzaam
gebouwd en zijn onder andere voorzien van vloerverwarming en een
warmte- en koudeopslag (WKO).

DE NAAM DE HOFDAME
De naam de Hofdame is een knipoog naar de Prinses Irenelaan
waar het appartementengebouw aan gelegen is. De koninklijke
naamgeving zetten we door in de namen van de vijf verschillende type
appartementen. Deze zijn vernoemd naar Nederlandse hofdames
van verschillende koninginnen: Sophie, Pauline, Julie, Catharina en
Elisabeth.
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Kleurrijke
binnentuin
Je betreedt de Hofdame koninklijk via een
verhoogde entree die uitkomt in de weelderige
binnentuin. Ook zorgt de tuin voor een fijn
groen uitzicht vanuit de appartementen. De tuin
is dé plek waar je je buren ontmoet wanneer de
eerste zomerse zonnestralen zich aandienen.
Met voldoende zitjes rondom de kleurrijke
bloemenperken, kun je hier heerlijk in de luwte
van de stad een boek lezen of even een praatje
maken met je buren.
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Wonen in
Weesp
De vestingstad Weesp is een sfeervolle
groene parel midden in de Vechtstreek
en vlakbij Amsterdam. Deze stad, gelegen
aan de Vecht, heeft een prachtig historisch
karakter. De Hofdame is gelegen aan
de rand van het centrum en heeft op
loopafstand een groot aantal restaurants,
cafés, bijzondere speciaalzaken, een (film)
theater en andere voorzieningen zoals een
gezondheidscentrum. Je kunt in Weesp
op het water genieten van de prachtige
omgeving, neerstrijken op een terrasje aan
de Vecht of je aansluiten bij één van de vele
verenigingen die Weesp rijk is. Zo heb je hier
een golfbaan, een roeivereniging en een
tennis- en hockeyclub.
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DEK

1E VERDIEPING

KELDER

Sophie
RUIM, LICHT EN GROOTS
Op de kop van het gebouw bevinden zich drie
driekamerappartementen van woningtype
Sophie. Deze woningen liggen op de eerste,
tweede en derde verdieping. Met maar liefst vijf
verdiepingshoge ramen aan de voorzijde van
de woning komt hier veel licht binnen en voelt
het appartement ruim, licht en groots aan. Het
appartement heeft een ruime woonkamer met
open keuken, twee slaapkamers, een badkamer
en een separaat toilet. Hier is het heerlijk
thuiskomen na een zomerse avondwandeling
langs de Vecht!
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wm

PLATTEGROND

mk

wd

Sophie
•

Driekamerappartement

•

Circa 70 m2

•

Buitenruimte circa 8 m2

•

Berging en parkeerplaats

6875

KENMERKEN

Deze plattegrond is gebaseerd
op bouwnummer 20 en is een
sfeerplattegrond om je een beeld
te geven van de mogelijkheden.
De keuken wordt niet standaard
meegeleverd.

11200

N

Hofdame
20

TYPE 13 Elisabeth
Driekamerappartement

21

Pauline
HEERLIJKE OPEN
LEEFKEUKEN
Van het woningtype Pauline zijn er maar liefst
twaalf in de Hofdame. Ze bevinden zich op
verschillende plekken op de eerste, tweede en
derde verdieping. Door de open leefkeuken voelt
de woning royaal aan; ideaal voor een avond
met vrienden heerlijk aan tafel dineren. Elk
appartement beschikt over twee slaapkamers,
een badkamer en een separaat toilet.
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wm

wd

PLATTEGROND

Pauline

mk

10540

KENMERKEN
•

Driekamerappartement

•

Circa 80 – 95 m2

•

Buitenruimte circa 7 – 21 m2

•

Berging en parkeerplaats

Deze plattegrond is gebaseerd
op bouwnummer 01 en is een
sfeerplattegrond om je een beeld
te geven van de mogelijkheden.
De keuken wordt niet standaard
meegeleverd.

8740

N

N

Hofdame
TYPE 01 Pauline
Driekamerappartement
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dek

Julie
DE MEEST ROYALE VAN
HET STEL
Wat een luxe: twee badkamers! De
appartementen van type Julie zijn de grootste
woningen in de Hofdame en zijn gelegen
op de eerste, tweede en derde verdieping.
Via de entree zijn alle ruimtes gemakkelijk
bereikbaar. De royale buitenruimte kijkt uit
op de groene binnentuin en is bereikbaar via
de woonkamer. De woonkamer heeft aan
beide zijdes verdiepingshoge ramen die veel
lichtinval creëren. De separate keuken is vanuit
de woonkamer en vanuit de entree bereikbaar
en heeft ook twee grote raampartijen. Dit
is royaal wonen! Het type Julie is als drie- of
vierkamerappartement beschikbaar.
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15900

PLATTEGROND

Julie

Circa 122 – 136 m2

•

Buitenruimte circa 12 – 38 m2

•

Berging en parkeerplaats

mk

•

wd

Drie – en vierkamerappartement

9640

•

wm

KENMERKEN

Deze plattegrond is gebaseerd
op bouwnummer 22 en is een
sfeerplattegrond om je een beeld
te geven van de mogelijkheden.
De keuken wordt niet standaard
meegeleverd.

N
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Catharina
RUIME BUITENRUIMTE
Catharina heeft een ruime buitenruimte waar
je ’s avonds kan genieten van het uitzicht op
de binnentuin. Deze vierkamerappartementen
zijn ruim en groots opgezet. In de open
leefkeuken ontvang je je vrienden aan de grote
eettafel waar je avondenlang kan natafelen.
En met maar liefst drie slaapkamers zijn deze
appartementen ook ideaal voor logés.
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14545

PLATTEGROND

Catharina
9740
mk

KENMERKEN
•

Vierkamerappartement

•

Circa 96 – 107 m2

•

Buitenruimte circa 9 – 31 m2

•

Berging en parkeerplaats

Deze plattegrond is gebaseerd
op bouwnummer 03 en is een
wm

sfeerplattegrond om je een beeld
te geven van de mogelijkheden.

wd

De keuken wordt niet standaard
meegeleverd.

N
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Elisabeth
TOEKOMSTBESTENDIG
De appartementen aan de Prinses Irenelaan
hebben een bijzondere ronde vorm in de gevel.
Er zijn zeven type Elisabeth appartementen
en deze zijn alle toekomstbestendig. In deze
woningen zijn alle binnenruimtes makkelijk te
bereiken met een rolstoel. Elke woning telt twee
slaapkamers, een ruime woonkamer met open
keuken, badkamer en een separaat toilet. Het
appartement op de begane grond heeft een
fijne buitenruimte.
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PLATTEGROND

Elisabeth
KENMERKEN
Driekamer hoekappartement

•

Circa 82 – 102 m2

•

Buitenruimte (begane grond) circa 9 m2

•

Berging en parkeerplaats

9580

•

Deze plattegrond is gebaseerd

mk

op bouwnummer 13 en is een
sfeerplattegrond om je een beeld
te geven van de mogelijkheden.

wm/
wd

De keuken wordt niet standaard
meegeleverd.

11690

N

Hofdame
36

TYPE 03 Catharina
Vierkamerappartement
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Creëer jouw thuis
in de Hofdame
Een nieuw thuis begint natuurlijk met het

JOUW IDEALE KEUKEN

appartement zelf, maar wonen gaat over

De keuken speelt een centrale rol in de

veel meer dan vierkante meters en vrij-op-

appartementen van de Hofdame. Of het nou

naamprijzen. Nadat je je appartement hebt

is om die makkelijke maaltijd te bereiden

gekocht, verwelkomt de kopersadviseur van

of dat uitgebreide diner voor je familie en

Bébouw Midreth (aannemer van de Hofdame)

vrienden: de keuken

je tijdens het kopersgesprek. Tijdens dit

biedt alles wat je nodig hebt. De keuken wordt

gesprek bespreken jullie de mogelijkheden

niet standaard meegeleverd en zit dus niet in

in de Hofdame. Vervolgens ga je naar de

de verkoopprijs. Dat geeft je als toekomstige

verschillende showrooms voor sanitair en

bewoner van de Hofdame de mogelijkheid

keuken.

om je keuken zelf samen te stellen. De experts

ONTSPANNEN IN DE BADKAMER

van Voortman Keukens staan in de speciale
showroom voor je klaar om jouw wensen

De appartementen in de Hofdame moeten

volledig af te stemmen op je persoonlijke

direct aanvoelen als thuis. En daar hoort de

smaak en stijl. Zo creëer je samen jouw ideale

badkamer natuurlijk ook bij. Een plek waar je

keuken.

’s avonds onder de douche kan staan of even
heerlijk kan

VIDEO-INTERCOM DEURBEL

bijkomen in bad. Samen met de adviseurs van

Alle appartementen worden standaard

showroom Plieger Sanitair kun je je badkamer

voorzien van een video-intercom installatie.

naar wens inrichten. Ga je juist voor modern of

Zo kun je als bewoner zien wie er beneden

kies je toch voor een klassieke uitstraling? Laat

voor de deur staat, want veiligheid staat

je informeren en inspireren in de showroom

voorop. Daarbij kun je met deze installatie

van Nederlands grootste aanbieder op het

communiceren met je bezoeker(s) of de

gebied van sanitair en stel jouw badkamer

pakketbezorger. Ook kun je het basissysteem

samen.

uitbreiden en er bijvoorbeeld ook verlichting,
zonwering en gordijnen op aansluiten. Zo
bedien je met je tablet gemakkelijk meerdere
voorzieningen in je appartement. Dat is nog
eens wooncomfort.
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Duurzaam wonen
ENERGIEZUINIG EN DUURZAAM
WONEN IN DE HOFDAME

WKO

Bij zowel het ontwerp als bij de bouw van de

Hofdame van een warmte- en koudeopslag

Hofdame besteden we veel aandacht aan

(WKO). Een WKO is te vergelijken met een

duurzaamheid. Elk appartement is gasloos

kleine warmtecentrale waarmee we warmte

en voorzien van een eigen warmte- en

uit de grond winnen. Je bent dus niet meer

koudeopslag (WKO). Zo bespaar je niet alleen

afhankelijk van gas en een cv-ketel. Met een

op je maandelijkse vaste lasten en maar

WKO verwarmen we de appartementen in

draag je ook nog bij aan een beter klimaat.

de winter én koelen we de appartementen

We voorzien alle appartementen in de

in de zomer. Daarbij wordt met een WKO

ISOLATIE

minder lucht (stof) verplaatst, wat een

De gevels en het dak van de Hofdame

positief effect heeft op de kwaliteit van de

zijn uitstekend geïsoleerd met dubbele

lucht.

beglazing en goede vloer-, wand- en
dakisolatie. Mede door een goede

VOORDELEN

kierdichting bespaar je straks op je

We hebben er voor gekozen om de WKO in

energielasten en zijn de appartementen

de Hofdame mee te verkopen. Dat betekent

vrijwel tochtvrij. Ook leveren we

dat de WKO eigendom is van de koper.

alle appartementen standaard met

De koopsom ligt hierdoor hoger, maar

vloerverwarming. Op die manier besparen

de maandelijkse (service)kosten liggen

we ruimte, omdat er geen radiatoren

lager. Door de WKO ben je niet afhankelijk

aanwezig zijn. En dat betekent extra

van gas en bijhorende kostenstijging.

wooncomfort in de Hofdame.

Ook is een WKO toekomstbestendig en
milieuvriendelijk.
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De mensen
achter de
Hofdame
Bij de ontwikkeling van de Hofdame
zijn verschillende partners betrokken:
CityDevelopment, Menhir Vastgoed
en Bébouw Midreth. Zij hebben de
afgelopen periode nauw samengewerkt
op het gebied van ontwerp,
ontwikkeling en straks uiteraard
de bouw. Stuk voor stuk zijn het
betrouwbare bedrijven die al jarenlang
diverse grote en kleine projecten
ontwikkelen. Zo ook voor de Hofdame in
Weesp.

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt CityDevelopment

De bouw van de woningen wordt uitgevoerd

vastgoedprojecten. Rustig, degelijk en samen

door Bébouw Midreth. Als onderdeel van

met partijen die ook hun sporen hebben

VolkerWessels hebben zij ruime ervaring

verdiend in de bouw. Deze opgave aan de

in nieuwbouw en is een betrouwbare

rand van het centrum Weesp heeft een lange

partner als het gaat om het realiseren van

aanloop gehad, maar samen met Menhir

dit appartementengebouw. Samen met

Vastgoed en Bébouw Midreth hebben ze een

de architecten van Het Ontwerpteam,

prachtig project ontwikkeld. Ze zijn blij dat de

CityDevelopment en Menhir Vastgoed is er

Hofdame nu in verkoop gaat en ze hopen dat

een nauwe samenwerking geweest om van

de aanstaande bewoners hier hun nieuwe thuis

de Hofdame een prachtige woonomgeving

vinden!

te creëren voor de toekomstige bewoners.
De woningen in De Hofdame worden
gerealiseerd conform de uitgangspunten in
de technische omschrijving. Om de woning
nog meer af te stemmen op je woonwensen,

Menhir Vastgoed is sinds 2008 betrokken
bij diverse kleinschalige, maar ook grote
vastgoedprojecten. Zij zoeken graag de
samenwerking met andere partners om
complexe vraagstukken op te lossen en

heb je de mogelijkheid om een aantal meer-/
minderwerkzaamheden in de woning te laten
uitvoeren. Onze kopersbegeleider staat je bij in
dit proces. Bébouw Midreth kijkt er naar uit om
de Hofdame te gaan realiseren!

gezamenlijk te werken aan mooie projecten.
Eén van die projecten is de Hofdame in
Weesp. Samen met CityDevelopment heeft
Menhir Vastgoed het initiatief genomen
om van het oude Rabobank kantoor aan
de Prinses Irenelaan een prachtig nieuw
appartementengebouw te maken. Ze zijn trots
op het resultaat en wensen de toekomstige
bewoners veel woonplezier!
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Verkoopinformatie
Vuurtoren | deMakelaars.nl
Slijkstraat 36
1381 BA Weesp
Tel: 0294 43 23 23
Email: nieuwbouw@demakelaars.nl

DÉ BUURTMAKELAAR VAN WEESP
Met Weesp in hun DNA én hun kantoor in de
historische binnenstad zijn ze al meer dan 20
jaar dé lokale makelaar van Weesp. Gevestigd
in een monumentaal pand midden in de
winkelstraat. Een bewuste keuze, want ze zijn
graag onderdeel van de dagelijkse reuring in

Even
voorstellen

de stad. Zo creëren ze een toegankelijke sfeer

VUURTOREN | DE MAKELAARS.NL

Vuurtoren voorop. Vanaf de eerste kennismaking

Vuurtoren | deMakelaars.nl is de makelaar van

ontzorgen ze je volledig. Ze bewegen en denken

de Hofdame. Bij dit team kun je terecht met al je

met je mee, bijvoorbeeld door zich aan te

De keuken wordt niet standaard meegeleverd.

vragen over de appartementen, de binnentuin

passen aan jouw snelheid en maken tijd voor je

Genoemde oppervlakten, maatvoeringen en

en nog veel meer. Graag stellen we ze aan

als je vragen hebt.

waardoor je makkelijk even binnenloopt.

PERSOONLIJKE BENADERING

DISCLAIMER
Alhoewel deze brochure met de groots
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld

Een persoonlijke benadering, vertrouwen en

kunnen hier geen rechten aan worden

échte aandacht staat voor de makelaars van de

ontleend. De beelden, sfeerplattegronden en
situatietekeningen zijn impressies en bedoeld
om een zo goed mogelijke indruk te geven
van de appartementen en de woonomgeving.

details zijn indicatief en ter informatie.

je voor: Joost, Monika, Noraly, Sofie, Barend,
Danielle en Inge. Hun benadering is persoonlijk,

ALLES WETEN OVER DE HOFDAME?

gastvrij, warm én altijd super professioneel en

Loop dan even binnen bij de makelaars van de

service-minded.

Vuurtoren, de deur staat altijd open.
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dehofdameweesp.nl
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