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Wonen
voor nu 
en later

Met de komst van Wonen van Loon krijgt
Gouda | Bloemendaal een nieuwe woonboost. 
Verdeeld over drie woongebouwen krijgt 
Bloemendaal 172 nieuwe appartementen, 
waarvan 86 koopappartementen. De overige 
zijn huurappartementen.

Nieuwe
ontmoetingen in 
Wonen van Loon
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Want Gouda is een stad van gezelligheid en heeft alle voor- 
zieningen in de buurt. Met leuke straatjes, mooie grachten, 
uitgebreide horeca en veel winkels hoef je je in Gouda nooit  
te vervelen. Ook heeft Gouda een schouwburg, een bioscoop 
en verschillende musea.

Het centrale middelpunt van de binnenstad is de Markt.  
Hét plein met uitzicht op het stadhuis uit de 15e eeuw.  
Op en rondom het plein kunt u smaakvol genieten van de  
vele restaurants, cafés en terrassen. Daarnaast heeft Gouda 
zijn eigen ziekenhuis en vele sportverenigingen en scholen. 

Bereikbaarheid
Gouda ligt centraal in Nederland en heel gunstig ten opzichte 
van grote steden als Utrecht, Rotterdam en Den Haag.  
Binnen enkele minuten bent u met de auto op de A12 en de 
A20 en Gouda heeft een intercitystation en verschillende
busverbindingen. 

Reeuwijkse Plassen 
om de hoek
Geniet u graag van het buitenleven? Ook dan zit u goed.  
Op fietsafstand van Wonen van Loon vindt u de Reeuwijkse 
Plassen en De Goudse Hout. Twee prachtige gebieden waar 
het goed vertoeven is. Maak een heerlijke fiets- of wandel-
tocht of vaar met een bootje over het water  en geniet  
van de rust en de natuur. 

Veelzijdig Gouda
Gouda, de stad met haar historische centrum. De stad met haar eeuwenoude 
geschiedenis. De stad die wereldberoemd is om haar kazen, stroopwafels en 
kaarsen. En vooral een stad die naast deze geschiedenis en mooie ambachten 
veel meer te bieden heeft. Een stad die heerlijk is om in te wonen! 

Een heerlijke 
stad om in
te wonen!

MAP-MARKER-ALT  Stadhuis Gouda
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Bloemendaal

Wonen in de 
gezelligste en 
groenste woonwijk
van Gouda 
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Winkelcentrum
Bloemendaal

Nieuwe
ontmoetingen 
in de wijk 
Bloemendaal

Wonen van Loon geeft Bloemendaal een woonboost die de wijk laat 
bruisen en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. In de wijk is dit een  
van de grootste ontwikkelingen van de laatste jaren. Hierdoor is  
het mogelijk dat u in de buurt van familie en vrienden kunt blijven 
wonen. 

Winkels en voorzieningen

Met het historische centrum van Gouda op fietsafstand zijn winkels 
en restaurants nooit ver te zoeken. Op drie minuten lopen heeft 
de wijk haar eigen winkelgebied: Winkelcentrum Bloemendaal. 
Hier winkelt u overdekt en heeft u aanbod van maar liefst 65 winkels. 
U vindt hier alle winkels voor de dagelijkse boodschappen en  
verzorging. Maar ook restaurants en leuke boetiekjes.

De bus stopt bijna voor de deur en het intercitystation ligt op 
fietsafstand. Ook zijn er in de wijk verschillende scholen en
(sport)verenigingen. 

Winkelcentrum 
Bloemendaal met  
± 65 winkels om  
de hoek!
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Woongebouw B

Het plan

Parkachtige 
omgeving

Woongebouw C
Woongebouw A

Het plan zal worden omringd door een parkachtige tuin. Centraal 
in het plan ligt de tweelaagse parkeergarage waarin voor ieder 
appartement een parkeerplaats is gereserveerd. U vindt uw  
parkeerplaats in de parkeergarage op maaiveldniveau. In woon-
gebouw B en C zijn ook de gezamenlijke fietsenstallingen onder-
gebracht. Het bezoekersparkeren is direct bij de entree van het 
terrein gesitueerd. De tweede laag van de parkeergarage is via 
de hellingbaan bereikbaar. De parkeerplaatsen worden overdekt 
met een door sedum bedekt afdak. 

Deelmobiliteit
Bewoners van Wonen van Loon kunnen door middel  van een gratis 
app gebruik maken van deelauto’s en E-bakfietsen. De auto’s vindt 
u op het parkeerdek en de E-bakfietsen in de fietsenberging.  
U betaalt alleen voor het gebruik van een auto of bakfiets (zonder 
abonnementskosten). Tevens krijgt u de beschikking over een  
OV-kaart.
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Het plan 

Geeft Bloemendaal karakter

Wonen van Loon bestaat uit 
drie woongebouwen. De drie 
gebouwen liggen centraal in 
de wijk Bloemendaal aan de 
Ridder van Catsweg.
 
Op de begane grond vindt 
u de fietsenstallingen en 
parkeergarage voor de 
koopappartementen.

De 86 koopappartementen 
zijn verdeeld over gebouw  
B en C. De overige apparte-
menten zijn middel dure 
huurappartementen.  
U heeft keuze uit 9  
verschillende drie-, vier-  
en vijfkamerappartementen 
van circa 63 t/m 126 m2.
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Verdiepingsoverzicht

Woongebouw C
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Terrassen met 
verschillende 
zonliggingen
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Woningtype

a

 

Driekamerappartement van circa 75 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage

23

Woongebouw B

Type A bevindt zich op de  
1e t/m 5e verdieping.
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Driekamerappartement van circa 63 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage
Woningtype

b

25

Woongebouw B

Type B bevindt zich op de  
6e t/m 8e verdieping.

N

Woongebouw C

Type B bevindt zich op de 
6e t/m 9e verdieping.



 

Vierkamerappartement van circa 92 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage
Woningtype

c

Woongebouw B

Type C bevindt zich op de  
2e t/m 8e verdieping.
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Driekamerappartement van circa 74 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage
Woningtype

d

Woongebouw B

Type D bevindt zich op de
6e t/m 8e verdieping.

N
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Driekamerappartement van circa 113 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage

 

Woningtype

e

31

N

Woongebouw C

Type E bevindt zich 
op de 1e verdieping.



 

Vijfkamerappartement van circa 127 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage

 

Woningtype

f

33

N Woongebouw C

Type F bevindt zich op de 1e verdieping.



 

Driekamerappartement van circa 81 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage

 

Woningtype

G

35

N

Woongebouw C

Type G bevindt zich op de 
1e t/m 7e verdieping.



 

Driekamerappartement van circa 96 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage

 

Woningtype

h
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N

Woongebouw C

Type H bevindt zich op de 
2e t/m 7e verdieping.



 

Vierkamerappartement van circa 103 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage

 

Woningtype

i
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N

Woongebouw C

Type I bevindt zich op de
2e t/m 9e verdieping.



 

Driekamerappartement van circa 75 m2

Inclusief complete keuken en badkamer

Ruim terras met verschillende zonliggingen

Opgeleverd met vloerverwarming en -verkoeling

Parkeerplaats in parkeergarage

 

Woningtype

j

41

N

Woongebouw C

Type J bevindt zich op de 
8e en 9e verdieping.



Wonen voor 
nu en later
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Disclaimer:
Beelden en impressies zijn gebruikt om u een indruk te geven van de toekomstige situatie. Alle genoemde maten zin ‘circa’-maten. Aan de informatie en 

beelden in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Rechtsgeldig zijn enkel de bij aankoop te ondertekenen contractstukken. Vastbouw 

staat niet in voor de bestelbaarheid van de getoonde producten, indien getoonde producten niet besteld kunnen worden bij haar leverancier is Vastbouw 

gerechtigd om een vergelijkbaar product te leveren. Ten aanzien van de juistheid van informatie sluit Vastbouw iedere aansprakelijkheid uit. Met ‘Vastbouw’ 

wordt bedoeld: Vastbouw International Holding B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen.

Verkoopinformatie:

Voor meer informatie:

0182 - 700622
info@tw3.nl 

0182 - 538400
info@boer-gouda.nl

Wonen van Loon is een project van:



Ontwikkeling en realisatie Vastbouw BV


