
EEN GOUDEN KANS:
WONEN IN DE BLAAUWE HAAN IN GOUDA

WWW.DEBLAAUWEHAAN.NL



35 ROYALE PARKWONINGEN 

De Blaauwe Haan geeft u de keuze uit 35 grondgebonden parkwoningen in 

vijf verschillende types. Elke parkwoning heeft een eigen tuin met berging, ook 

is er voor iedere woning een eigen parkeerplaats. Centraal in De Blaauwe Haan 

ligt een groot parkgebied. Ideaal voor kinderen om veilig te spelen, leuk om 

buren te ontmoeten. 

ALLE RUIMTE VOOR UW WOONWENSEN 
De Blaauwe Haan wordt gerealiseerd op het terrein van het vroegere kaaspakhuis 
De Blaauwe Haan, tussen de Kattensingel en de Van Beverninghlaan. Een prettige 
locatie: u wandelt vanuit uw woning zo het prachtige Van Bergen IJzendoornpark in, 
het NS-station Gouda is vrijwel om de hoek en via de Kattensingel loopt u in twee 
minuten naar het gezellige, oude stadscentrum.

De 35 koopwoningen worden rond een centraal groengebied gebouwd, een binnenpark 
met wandelpaden waar alle voordeuren aan zijn gesitueerd. Dit wordt de groene ‘buurt-
huiskamer’. Een heerlijke plek waar de kinderen altijd wel een vriendje of vriendinnetje 
vinden. De parkwoningen zelf zijn ruim van opzet. Bijna iedere woning is circa zes meter 
breed en heeft drie volwaardige verdiepingen. Op de begane grond zijn de grote living 
en de eetkeuken, in totaal ca. 53 m2. Optioneel is hier de uitbouw van 1,2 meter of 
2,4 meter, voor nòg meer woonruimte beneden. 

Op de verdiepingen kunt u spelen met de vele kamers: werken aan huis, meer of minder 
slaapkamers, een kastenkamer of een game-kamer. Alles kan. U kunt desgewenst ook 
kiezen voor een (nog!) grotere badkamer. Voor elke parkwoning is er parkeergelegenheid 
met een eigen privé parkeerplaats. Soms is dat direct bij de woning en soms op één van 
de aangewezen parkeerplekken op het binnenterrein. Heerlijk: thuiskomen en nooit meer 
hoeven zoeken naar een parkeerplek. 

WELKE PARKWONING PAST HET BEST BIJ UW LEVEN?
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‘AANGENAAM, GOUDA’
De Blaauwe Haan wordt omlijst door de mooiste plekjes van Gouda. Aan de stadszijde ligt de schilderachtige Kattensingel met de 
boten langs de kade, één van de oudste gebieden van de stad. Aan de andere zijde vindt u de mooie, laat 19e eeuwse woningen 
aan de Van Beverninghlaan. Mooi is ook de Van Swietenstraat, met z’n jaren 30-architectuur. Het nodigt uit tot even rustig 
rondwandelen, met als hoogtepunt het Van Bergen IJzendoornpark. Niet voor niets is dit één van de meest gewilde woonlocaties 
van de stad.

Gouda is sowieso in trek, en terecht. De stad is ideaal gelegen aan de A12 tussen Utrecht en Den Haag, niet ver van Rotterdam, centraal 
in het Groene Hart. De stad is bij het grote publiek bekend van de jaarlijkse Kaarsjesavond, met als decor het prachtige Middeleeuwse 
stadhuis. Maar er is zoveel meer. De grachten uit tijden van weleer. De vele terrasjes aan het grote Marktplein. De monumentale Sint Jan 
met z’n wereldberoemde ramen. De Stadsschouwburg. Het fijne van deze stad is de ruimte. U loopt hier niet tussen de mensenmassa’s. 
Een verademing. 

Het fijne van Gouda is ook de ruimte en de natuur rondom de stad. Aan de ene kant de Reeuwijkse Plassen en de polders richting 
Haastrecht. Dichter bij huis: het prachtige veengebied rond Broek en bij Waddinxveen. Uiteraard heeft de stad alle voorzieningen die 
u zich wensen kunt: scholen, zorg, sportverenigingen, cultuur, horeca en recreatie. Gouda. Aangenaam.
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WORDT U STRAKS OOK ÉÉN VAN DE GOUDHAANTJES?

ÉÉN VAN DE MOOISTE STUKJES GOUDA 
Goudhaantjes. Het zou zomaar kunnen dat u deze kleine, prachtige vogeltjes tegenkomt als u straks vanuit huis het Van Bergen IJzendoornpark 
inwandelt. Naast dit prachtige park stond eens het kaaspakhuis De Blaauwe Haan. 

Die naam leeft voort in het smaakvolle, kleinschalige nieuwbouwproject waar we u graag in rondleiden. U maakt kennis met de verschillende 
woningtypes. U ontdekt de opties en de vele mogelijkheden die elke parkwoning biedt. Goudhaantjes. Geluksvogels. U komt ze straks in elk 
geval tegen in De Blaauwe Haan. Misschien bent u er één van.
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TWEE-ONDER-EEN-KAP PARKWONINGEN 
Deze woningen zijn op de begane grond helemaal op de tuin gericht, want die 
ligt pal naast de living en de eetkamer. De keuken is gesitueerd aan de parkzijde 
en de living is op de tuin gericht.

Ook deze woningen bieden weer allerlei mogelijkheden om uw wooncomfort 
helemaal naar wens te maken. Ook hier kunt u kiezen voor een vijfde (slaap)kamer. 
Dit kan dus ook een rustige werkkamer worden. En u kunt kiezen voor een nog 
grotere badkamer en/of een grotere begane grond. 
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TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING8 9

KENMERKEN
• Woonoppervlakte van circa 158 m2

• Woonkamer met open keuken

• Keukenmeubel met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Vijf (slaap)kamers op eerste en tweede verdieping

• Ruime hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten

• Mogelijkheid voor royale werkkamer aan huis (optioneel pantry)

• Complete badkamer (optioneel te vergroten inclusief optie ligbad)

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Voortuin aan binnentuin, diepe achtertuin met buitenberging

• Inclusief parkeerplaats op eigen terrein of op aangewezen plek
 op het binnenterrein

• Optie: 2 slaapkamers samenvoegen naar 1 grote slaapkamer

• Optie: uitbreiding achtergevel begane grond met 1.2 of 2.4 meter

PLATTEGRONDEN TWEE-ONDER-EEN-KAP PARKWONINGEN

GETOOND BOUWNUMMER 34
10

TWEE-ONDER-EEN-
KAP PARKWONINGEN

BEGANE GROND

BOUWNUMMERS  1, 2, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34

BOUWNUMMERS 2, 22, 23, 24, 28, 33 HEBBEN EEN 
TERUGLIGGENDE GEVEL OP DE 2E VERDIEPING 

BOUWNUMMERS 1 EN 34 HEBBEN EEN ZIJ-INGANG. 
ALLE OVERIGE NUMMERS HEBBEN EEN INGANG AAN DE VOORZIJDE.
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DOORKIJK VANAF VAN BEVERINGHLAAN



DRIE-ONDER-EEN-KAP PARKWONINGEN 
Een living van circa 45 m2. Dat is de riante binnenkomer van de drie-onder-een-kap 
woningen. De begane grond is standaard al circa 9 meter diep, u kunt daar naar wens 
nog eens 1.2 meter of zelfs 2.4 meter aan toevoegen. U heeft dan een zee aan 
ruimte, waarin zich ook de moderne keuken en het eetgedeelte bevinden. Aan beide 
zijden groen, een heerlijke woonbeleving. 

Op de twee verdiepingen heeft u veel kamers: slapen, werken aan huis, een hobbyruimte. 
Een heerlijk gezinshuis, met voor iedereen een eigen plek en veel privacy.

1312

SFEERIMPRESSIE DRIE-ONDER-EEN-KAP PARKWONINGEN
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TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND14 15

KENMERKEN
• Woonoppervlakte van circa 158 m2

• Woonkamer met open keuken

• Keukenmeubel met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Vijf (slaap)kamers op eerste en tweede verdieping

• Ruime hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten

• Mogelijkheid voor royale werkkamer aan huis (optioneel pantry)

• Complete badkamer (optioneel te vergroten inclusief optie ligbad)

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Voortuin aan binnentuin, diepe achtertuin met buitenberging

• Inclusief parkeerplaats op eigen terrein of op aangewezen plek
 op het binnenterrein

• Optie: 2 slaapkamers samenvoegen naar 1 grote slaapkamer

• Optie: uitbreiding achtergevel begane grond met 1.2 of 2.4 meter

PLATTEGRONDEN DRIE-ONDER-EEN-KAP PARKWONINGEN

6
DRIE-ONDER-EEN-

KAP PARKWONINGEN

BOUWNUMMERS  3, 4, 5, 30, 31, 32

DEZE TERUGLIGGENDE GEVEL OP DE 2E VERDIEPING 
GELDT ENKEL VOOR DE BOUWNUMMERS 3, 4, 31 EN 32

DE PLATTEGROND VAN DE BEGANE GROND IS GETOOND 
INCLUSIEF DE OPTIE UITBOUW 1.2 METER
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INTERIEUR IMPRESSIE BEGANE GROND
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PARK HERENHUIZEN
Veel ruimte, veel kamers, veel opties. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de vijftien 
herenhuizen. Het merendeel hiervan heeft een totale oppervlakte van 158 m2, de breedte 
is 6 meter. Twee herenhuizen hebben een breedte van 5.4 meter, die hebben een 
oppervlakte van 140 m2. 

In de herenhuizen geniet u van een royale living van meer dan circa 45 m2. In deze ruimte 
bevindt zich ook de moderne keuken en het eetgedeelte. U heeft aan beide zijden groen 
uitzicht: een tuin voor èn achter. Op de twee verdiepingen zijn vier (slaap)kamers, u kunt 
kiezen voor zelfs vijf kamers. Nog meer extra opties: een grotere badkamer en een uitbouw 
op de begane grond. Dus ook alle ruimte voor uw woonwensen. 



PLATTEGRONDEN PARK HERENHUIZEN

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND20 21
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KENMERKEN
• Beukmaat 6.0 meter: woonoppervlakte van circa 158 m2

• Beukmaat 5.4 meter: woonoppervlakte van circa 140 m2

 (bouwnummers 14 en 15) 

• Woonkamer met open keuken

• Keukenmeubel met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Vijf (slaap)kamers op eerste en tweede verdieping

• Ruime hoofdslaapkamer

• Mogelijkheid voor royale werkkamer aan huis (optioneel pantry)

• Complete badkamer (optioneel: vergroten badkamer inclusief optie ligbad)

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Voortuin aan binnentuin, achtertuin met buitenberging

• Inclusief parkeerplaats op aangewezen plek op het binnenterrein

• Optie: 2 slaapkamers samenvoegen naar 1 grote slaapkamer

• Optie: uitbreiding achtergevel begane grond met 1.2 of 2.4 meter

BOUWNUMMERS  6 T/M 20

BALKON GELDT ALLEEN VOOR 
DE BOUWNUMMERS 8, 13 EN 18
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SFEERIMPRESSIE VRIJSTAANDE PARKWONINGEN

VRIJSTAANDE PARKWONINGEN 

Tuin rondom. Dat is het aangename van de drie vrijstaande woningen. Op de begane 
grond fungeert de entrée als een separatie tussen de keuken aan de voorzijde en de 
living aan de achterzijde. Deze living is op de tuin gericht, een heerlijk rustige plek. 
Tussen voor- en achterzijde is ruim plek voor een grote eettafel, de plek waar het gezin 
gezellig samenkomt. 

Uiteraard bieden ook de vrijstaande woningen alle mogelijkheden om uw woongenot te 
vergroten. Een grotere begane grond. Een extra kamer boven, misschien als werkkamer. 
U bent er vrij in. Bij elk van deze woningen horen één of twee eigen parkeerplaatsen.

3
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PLATTEGRONDEN VRIJSTAANDE PARKWONINGEN

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND26 27
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KENMERKEN
• Woonoppervlakte van circa 158 m2

 (Bouwnummer 26 heeft een woonoppervlakte van circa 166 m2)

• Royale woonkamer aan tuinzijde

• Woonkeuken ruimte voor grote eettafel

• Open keuken met luxe keukeninrichting, inclusief apparatuur

• Bouwnummer 26 heeft een standaard uitbouw achtergevel op de 
 begane grond 1.2 meter. Bij bouwnummers 25 en 27 optioneel.

• Vijf (slaap)kamers op eerste en tweede verdieping

• Ruime hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten

• Mogelijkheid voor royale werkkamer aan huis (optioneel pantry)

• Complete badkamer en separaat toilet

• Inpandige erging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Grote tuin met buitenberging

• Bouwnummers 25 en 26 hebben twee parkeerplaatsen 
 op eigen terrein. Bouwnummer 27 heeft 1 parkeerplaats
 op aangewezen plek op het binnenterrein

• Optie: uitbreiding achtergevel begane grond 1.2 of 2.4 meter

BOUWNUMMERS  25, 26, 27

BOUWNUMMER 27 HEEFT EEN 
TERUGLIGGENDE GEVEL OP DE 2E VERDIEPING 

DE PLATTEGROND VAN DE BEGANE GROND IS GETOOND 
INCLUSIEF DE OPTIE UITBOUW 2.4 METER
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INTERIEUR IMPRESSIE BEGANE GROND
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SFEERIMPRESSIE SPECIAL PARKWONING
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SPECIAL PARKWONING
Deze grootste woning van De Blaauwe Haan (175 m2) is de centrale blikvanger het project. 
De woning onderscheidt zich door z’n bijzondere vormgeving en uiteraard ook door de 
meer dan complete indeling. Zo heeft deze woning boven de living een fijn terras. Deze 
buitenruimte komt letterlijk en figuurlijk bovenop de grote tuin die aan de afgeschermde 
achterzijde ligt. Bij deze special horen twee privé parkeerplaatsen.

Ook deze woning biedt allerlei opties om uw ultieme woonwens te realiseren. U heeft meer 
dan voldoende vertrekken op de verdiepingen, dus rustig thuis werken kan zeer zeker. 
U kunt kiezen voor een nòg grotere badkamer. We denken graag met u mee over de vele 
andere mogelijkheden.

1
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PLATTEGRONDEN SPECIAL PARKWONING

EERSTE VERDIEPINGBEGANE GROND32 33
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KENMERKEN
• Woonoppervlakte van circa 175 m2

• Royale woonkamer aan tuinzijde

• Woonkeuken met ruimte voor grote eettafel

• Open keuken met luxe keukeninrichting,
 inclusief apparatuur

• Vijf (slaap)kamers op eerste en tweede verdieping

• Ruime hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten

• Mogelijkheid voor een royale werkkamer aan huis
 (optioneel pantry)

• Complete badkamer

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Grote tuin met buitenberging

• Inclusief één parkeerplaats op eigen terrein

TWEEDE VERDIEPING

BOUWNUMMER  35



WIJZIGINGEN VOORBEHOUDENONTWIKKELAAR  |  

VERKOOPINFORMATIE
Meridiaan 39
2801 DA Gouda
0182 - 538 400
info@boer-gouda.nl

Veerhaven 4
3016 CJ Rotterdam
0182 - 70 06 22
info@tw3.nl


