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WONEN 
OMRINGD
DOOR WATER
47 GRONDGEBONDEN ‘TRADITIONELE WONINGEN’  •  14 TERRASWONINGEN 
AAN HET HEEMSTEEDSE KANAAL  •  15 APPARTEMENTEN AAN DE HAVEN

WONEN IN STIJL EN LEKKER DE RUIMTE



HEEMSTEEDS WONEN

Heemsteeds wonen, wat betekent dat eigenlijk? Het is een gevoel, 
een gevoel dat veel mensen aanspreekt. Heemsteeds wonen is 
sfeervol, groen en het dorp ligt heel gunstig ten opzichte van steden 
en recreatie. Heemstede is niet voor niets een van de meest geliefde 
woonplaatsen van Nederland.

Middenin dit sfeervolle dorp is nieuwbouwproject Havendreef ontwikkeld. Een project 
omringd door water en op loopafstand van de winkelstraten van Heemstede. Een 
bedrijventerrein vlak achter de Dreef wordt ingeruild voor deze nieuwe Heemsteedse 
wijk. Havendreef bestaat uit 76 woningen. Hier worden grondgebonden hoek- en 
rijwoningen gerealiseerd, terraswoningen, appartementen en vier-onder-één-kap 
woningen aan het water. Kortom, een nieuwe wijk, passend bij de herkenbare 
uitstraling van Heemstede.

Aan de ene kant van het plan is het idee van Heemsteeds wonen -  in de stijl van de 
jaren ‘30 - doorgezet, maar dan wel in de tijd van nu met grote raampartijen, erkers, 
dakkapellen en dakoverstekken. Wonen in stijl en lekker de ruimte. 
De andere kant van het plan bestaat uit stijlvolle en ranke architectuur. Grote 
woningen van vier woonlagen en appartementen in een ranke toren met slechts twee 
appartementen per woonlaag.

Zo ontstaat een nieuw stukje Heemstede, midden in het dorp. Nieuwe woningen die 
door uitstraling en ligging hun waarde behouden. Lees er meer over in dit magazine en 
laat je meevoeren in het Heemsteedse gevoel van deze nieuwe wijk.

Maaike Uttien
Ontwikkelaar HBB Ontwikkeling
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HEEMSTEDE

Heemstede is een van de meest geliefde 
woonplaatsen in Nederland. Prachtige lanen, 
herkenbare jaren ‘20 en ‘30 architectuur, veel groen, 
rust en ruimte. Het is niet alleen een heel sfeervolle 
plaats, het is ook een centrale plek om te wonen. Je zit 
zo in de stad Haarlem. Je kan vanuit Heemstede op de 
fiets naar het strand. En Amsterdam en Schiphol zijn 
makkelijk bereikbaar met de auto of de trein. 

Havendreef ligt midden in het dorp en is gelegen 
tussen de Havenstraat, het Heemsteeds Kanaal 
en de Zandvaart. Hier woon je op loopafstand van 
de winkelstraat de Binnenweg of pak vanaf hier de 
fiets naar de winkelstraat Jan van Goyenstraat. Het 
centrum van Haarlem is overigens ook maar een 
kwartiertje fietsen.Prachtige lanen,

veel groen, rust en ruimte. 

LANDGOED GROENENDAAL GRUT & GROOT

RAPA NUI

RESTAURANT BIJ BOMANSRESTAURANT BIJ BOMANS
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HEERLIJK
HEEMSTEEDS 
WONEN.

1. WONEN AAN DE ZANDVAART
VIER-ONDER-EEN-KAP WONINGEN

AAN HET WATER

Lekker de ruimte, midden in Heemstede. De achterdeur uit, de tuin door, 
komt daar jouw boot te liggen? En dan heerlijk het water op, met de wind 
door de haren. Een unieke kans op een unieke plek. Met herkenbare bouwstijl 
naar moderne maatstaven. Lopend naar het centrum en toch ook makkelijk 
bereikbaar met de auto. 

• 4-onder-1-kapwoningen
• Wonen aan het water
• Oppervlaktes van circa 155m2  tot 175m2

• Met traditionele voor- en achterkamer 
• Grote erker aan de voorzijde
• Openslaande deuren naar de tuin
• Ruime bruikbare zolderverdieping
• Bijzondere detaillering

- 12 -

- 28 - - 29 -

de gezelligheid 
van Heemstede

RESTAURANT BIJ BOMANS

RESTAURANT BIJ BOMANS

Uitgangspunt was de toren zo slank mogelijk te maken. 
Tegelijkertijd willen mensen die  er wonen ook graag een 
goede buitenruimte. 

APPARTEMENTEN

Oppervlakte circa 113 m2 +
balkon 24 m2

Oppervlakte circa 97m2 + balkon ca 24 m2

PLATTEGRONDEN
WONEN AAN DE HAVEN

APPARTEMENTEN

SITUATIELOCATIE

OP LOOPAFSTAND   
VAN HET CENTRUM.

4. AAN DE HAVEN

3. AAN HET KANAAL

2. PLANTSOEN

1. ZANDVAART

EENGEZINSWONINGEN 
RIJ- EN HOEKWONINGEN

APPARTEMENTEN

TERRASWONINGEN AAN
HET HEEMSTEEDS KANAALVIER-ONDER-EEN-KAP WONINGEN

AAN HET WATER

Veel groen & ruimte

Voor rust & reuring
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2. WONEN IN HET PLANTSOEN
EENGEZINSWONINGEN 

(RIJ- EN HOEKWONINGEN)

Wonen rondom een groen plantsoen is speelruimte voor de  
kinderen en heerlijk genieten in de achtertuin. Een gezellig praatje 
met de buren. Kortom Heemsteeds wonen op zijn best.

• Sfeerbepalend en typisch Heemsteeds wonen
• Eengezinswoningen met achterom
• Oppervlaktes van circa 128m2  tot  136m2

• Hoek- en rijwoningen
• Rondom groen (speel)plantsoen 
• Grote erkers
• Openslaande deuren naar de tuin

WONEN
RONDOM 
EEN GROEN 
PLANTSOEN.
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WOONWENSEN 

In het project kunnen kopers individueel begeleid 
worden om woonwensen vóór oplevering te laten 
realiseren. Voorafgaand aan de koop van een woning 
ontvangt iedere koper het Woonwensenboek. Dit is een 
uitgebreid overzicht om je te inspireren voor mogelijke 
woonwensen.

Na aankoop van de woning kan je door middel van dit 
overzicht eigen woonwensen aan ons kenbaar maken. 
Desgewenst in een persoonlijk gesprek.

De sanitaire ruimten in de woning 
worden uitgerust met sanitair en 
tegels. Je krijgt uiteraard ook de 
mogelijkheid om ander sanitair uit 
te kiezen of bijvoorbeeld te kiezen 
voor een andere indeling. 

Wij bieden je de optie de 
toiletruimte en badkamer 
volledig in te richten naar eigen 
wens en smaak bij - de door 
team Havendreef- geselecteerde 
showroom.

KOPERSBEGELEIDING

SANITAIR EN TEGELWERK

KEUKEN
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Ga jij voor de gezellige leefkeuken of 
heb je liever een gesloten keuken? 
Iedere woning is voorzien van een 
keukenstelpost met keukencheque. 
Hiermee kan een keuken aangekocht 
worden bij de geselecteerde 
keukenshowroom. Hier kan je naar 
wens een droomkeuken samenstellen 
en aankopen. Het is ook mogelijk de 
keuken casco op te laten leveren. 

Wat is jouw smaak?

Wat zijn jouw wensen? Bespreek ze met onze kopersbegeleiders

Kies jij
Modern of
 klassiek?

‘Ik zoek een lichte woonkamer met open-
slaande deuren’, ‘Wij willen een master 
bedroom op zolder met inloopkast’, ‘De keu-
ken moet een echte leefkeuken worden voor 
mooie avonden’. Kortom: zoveel mensen, 
zoveel wensen. Iedereen wil op zijn of haar 
manier kunnen wonen. Passend bij wat je 
doet en wat je drijft  in het dagelijkse leven. 

Wij, het verkoopteam Havendreef, vinden het 
dan ook vanzelfsprekend deze mogelijkheid 
te kunnen bieden. Onze kopersbegeleiders 
proberen samen met de kopers zoveel mo-
gelijk individuele woonwensen te realiseren. 
Een Heemsteedse wijk, maar wel afgestemd 
op eigen woonwensen. 

Monique Andersen
Verkoop Manager HBB Ontwikkeling

INBO ARCHITECTEN LEVS ARCHITECTEN

De woningen in het Plantsoen en aan de Zandvaart vor-
men de overgang van de bestaande woningen rondom 
de Heemsteedse Dreef en de moderne architectuur van 
de terraswoningen en de woontoren aan de haven.

De woningen die wij hebben ontworpen zijn eigentijds 
en van alle gemakken voorzien, maar we hebben ze de 
sfeer en uitstraling meegegeven van de karakteristieke 
bestaande woningen uit de jaren ’30 uit de vorige eeuw. 
Dat hebben we gedaan door mooi en bijna ambachtelijk 
te detailleren en te materialiseren en de woningen zorg-
vuldig in hun omgeving te laten passen. Alle woningen 
krijgen  een grote erker waardoor mooie, ruime en lichte 
woon- en eetkamers aan de straatzijde ontstaan. Tevens 
zorgt dit voor een levendig beeld in de straat.

Klassieke onderdelen, zoals de diepe houten goten en 
de bijzondere verbanden in het metselwerk, zijn be-
langrijke verwijzingen naar de rijke architectuur van de 
omgeving. De woningentrees en erkers krijgen mooie 
diepe luifels die ervoor zorgen dat je beschut staat bij 
de voordeur. De luifels zorgen ook voor de terugkeren-
de horizontale belijning die zo kenmerkend is voor de 
chique woningen uit de jaren ’30. 

De woningen aan de Zandvaart zijn stuk voor stuk bij-
zondere woningen. De woningen in het midden van een 
cluster van vier woningen krijgen een poort naar de tuin 
aan het water, waardoor de schuur in de tuin bereikbaar 
is voor bijvoorbeeld de fiets. Deze poort combineert aan 
de straatzijde de voordeuren van de beide middenwo-
ningen tot een mooie royale klassieke entree. De zijwo-
ningen krijgen de entree aan de zijgevel en een berging 
die bereikbaar is vanaf de straatzijde. Bovendien kan 
de auto bij veel zijwoningen op eigen kavel geparkeerd 
worden. Deze extra brede woning heeft aan de water-
zijde een woonkamer van bijna acht meter breed. De 
kap van deze woningen aan de Zandvaart is opgetild 
waardoor er een enorme zolderverdieping ontstaat met 
ruimte voor het maken van extra kamers. 

Rik Bakker
Inbo Architecten

De toren en de terraswoningen staan op een 
gemeenschappelijk opgetild dek met daaronder een 
tweelaagse stallingsgarage voor de bewoners van de 
woningen en de wijk. Een openbare steiger verbindt wijk 
en woningen met het horecapunt onder de toren en met 
de toekomstige haven. 

De terraswoningen en de toren vormen een bijzondere 
rand van dit nieuwe woongebied en vormen de 
overgang naar het water. Zowel aan de straat- als aan de 
waterzijde is veel aandacht voor de aansluitingen op de 
begane grond en steiger. 

De terraswoningen hebben een bijzondere 
uitstraling door het gebruik van verschillende 
metselwerkverbanden en een subtiele parcellering. 
Ook hebben ze een eigen parkeerplaats en vanuit de 
stallingsgarage kom je direct je eigen woning binnen! 
In de lessenaarskap ligt - op de middagzon - nog 
een subtiel dakterras verborgen. De woningen zijn 
zo ingedeeld dat er veel eigen invullingen mogelijk 
zijn. Bijzonder wonen, werken aan huis, een tweede 
badkamer voor de kinderen, het kan allemaal. 

Uitgangspunt was de toren zo slank mogelijk te maken. 
Tegelijkertijd willen mensen die  er wonen ook graag 
een goede buitenruimte.  

ZANDVAART & PLANTSOEN AAN DE HAVEN & AAN HEEMSTEEDS KANAAL

LEVS heeft daarom de vorm zo gemaakt dat het één 
geheel blijft, de balkons zijn niet aangehangen, maar 
mooi achter een voile van staanders opgenomen. De 
gevel, bekleed met bronskleurig aluminium, heeft 
afgeronde hoeken. De lamellen zijn als een voile om 
de toren gespannen. De toren heeft een flexibele opzet 
met 1 of 2 appartementen per laag van verschillende 
afmetingen. 

Marianne Loof
LEVS Architecten
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Inbo heeft op dit moment zo’n 130 medewerkers die actief zijn in advies,  
urban strategy, architectuur, bouwkunde en interieur.  Inbo - uit Amsterdam -  
wil verrassen en boeien. Elk project is een ontdekkingsreis.
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Het Amsterdamse bureau LEVS architecten is opgericht in 1989. De partners van 
LEVS – Marianne Loof, Adriaan Mout en Jurriaan van Stigt – en een team van 25 
mensen werken in een atelierachtige omgeving aan uitdagende en gevarieerde 
opgaven. Marianne Loof is geboren en getogen in Heemstede. 
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Hier kies je voor ruimte. Heerlijk natafelen in de leefkeuken, een hoek voor de 
kinderen, ruimte voor logees  of gewoon een prachtige werkplek. Heerlijk buiten 
op terras. Via de trap in eigen woning kom je rechtstreeks uit bij de auto in de 
ondergrondse stallingsgarage. En met de eigen trap daal je zo af naar het water 
van het Heemsteeds kanaal.

• Grote eengezinswoningen
• Maar liefst 4 woonlagen
• Standaard 4 slaapkamers
• Oppervlaktes ca 190m2

• Eigen toegang vanaf de parkeerplaats in de garage
• Grote ramen, veel lichtinval
• Terras op het oosten én het westen

3. WONEN AAN HET KANAAL
TERRASWONINGEN

HET PLEZIER 
VAN HET 
WATER.
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DE MAKELAARS 
Wat is er mooier dan Heemstede en water? En dat is nou 
precies waarom het project Havendreef zo bij mij past. 
Als makelaar en als persoon. Ik ben geboren, getogen 
en woonachtig in dit dorp net onder Haarlem en tegen 
het strand en de duinen. Een heerlijk dorp met alles wat 
je nodig hebt. Grote steden als Haarlem en Amsterdam 
liggen in de buurt. Voor mij en vele anderen is dat een 
perfecte combinatie. De Raadhuisstraat en Binnenweg 
met alle winkels en restaurants om de hoek geven mij 
het gevoel alles te hebben.  

De karakteristieke woningen uit de dertiger jaren met 
erker  aan de voorkant geven een typisch Heemsteeds 
gevoel. En dat is precies wat het project Havendreef zo 
kenmerkt. 

Graag vertel ik je alles over deze prachtige nieuwe 
leefomgeving, de verschillende huizen en  over 
Heemstede. 

Als je al meer dan 30 jaar in 
het makelaarsvak zit lever 
je een steentje bij de ont-
wikkelingen die ontstaan 
op gebied van onroerend 
goed. 

Heemstede staat al jaren 
genoteerd in de top 10 van 
Nederlandse woonplaatsen 
waar het aantrekkelijk 
wonen is. Een rustige plek 
om te leven met Haarlem als 

Als geboren en getogen 
Amsterdammer verruilde 
ik zo’n 25 jaar geleden 
Amsterdam-Zuid voor Zuid-
Kennemerland. Ik dacht altijd 
Amsterdam nooit te verlaten;  

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt heel wat kijken, het ligt net 
even anders dan de koop van een bestaande woning. Om iedereen zo goed 
mogelijk te kunnen helpen is voor project Havendreef een team van makelaars 
samengesteld. Graag stellen wij de betrokken makelaars aan  je voor:

buurgemeente, waar alle voorzieningen op cultureel en 
culinair gebied voor handen zijn. 

Voor een makelaar een fantastische omgeving om 
te werken. Zelf ben ik al ruim 45 jaar woonachtig in 
Heemstede en inmiddels heb ik honderden mensen 
geholpen aan een huis. Om als makelaar te betrokken te 
zijn bij dit project is als een droom die uit komt. Dit soort 
unieke projecten komt zelden op de markt, dus zijn wij 
zeer enthousiast dat Boonstra Heijmeijer Makelaars is 
betrokken bij de verkoop. 

Havendreef is een uitgebalanceerd project met een 
mooie mix van trendy terraswoningen, dertiger jaren 
stijl villa’s aan het water, plantsoenwoningen en een 
markant appartementengebouw aan het water. 

Het kopen van een huis vanaf een tekening is heel 
anders dan het kopen van een bestaand huis. 
Beslissingen moeten worden genomen op basis van 
plattegronden, gevelaanzichten en een technische 
omschrijving. Onze makelaars adviseren graag bij 
het kopen van een geschikte woning of een fraai 
appartement in dit unieke project.

in deze stad gebeurde het immers allemaal. Maar ach, 
de liefde hè. Al snel bleek mijn angst dat er hier veel 
minder te beleven was, totaal ongegrond. Eigenlijk 
heeft  deze regio nog meer te bieden. Een scala aan 
sportclubs, prachtige winkelstraten, goed onderwijs, 
heerlijke terrassen, mooie musea en poppodia en vooral 
de ligging aan de kust. Met gezin en onze labrador 
vertoef ik dan ook regelmatig in het duingebied of aan 
het strand. Bij mooi weer tuf ik met mijn gezin na het 
werk nog even met mijn bootje over het Spaarne of eten 
wij een hapje in één van de prachtige strandpaviljoens. 
En Amsterdam? Die stad ligt als het ware in de 
achtertuin, ik kom er dan ook nog regelmatig.

Voor alles wat het wonen in Heemstede zo heerlijk 
maakt, zijn de woningen in het project Havendreef de 
ideale uitvalsbasis. Een bijkomend voordeel is dat de 
woningen duurzaam en nieuw zijn; er blijft  dus geld en 
tijd over om te genieten.

Het is één van de mooiste facetten van mijn werk om 
een professionele bemiddelingsrol te spelen en de juiste 
partijen bijeen te brengen.

Bijna 10 jaar geleden werd mij door de toenmalige 
eigenaar van een groot pand op de locatie gevraagd een 
koper te zoeken. Vanaf dat moment waren wij als ma-
kelaarsorganisatie JRS enthousiast over de fantastische 
ligging nabij de dorpskern van Heemstede, de unieke 
ligging aan het water en de strategische maar toch 
rustige ligging ten opzichte van de uitvalswegen. Dit kan 
niet mooier dacht ik. Gelukkig deelde HBB Groep mijn 
mening en al snel werd duidelijk dat woorden omgezet 
moesten worden in daden. Het resultaat mag er zijn met 
het project Havendreef. De toekomstige woonplek voor 
bevoorrechten.

Heemstede, een prachtig dorp met stadse fratsen (zoals 
de Burgemeester dat ooit eens heeft  gezegd) waaraan 
ik mijn hart heb verpand en wij als JRS makelaars naast 
Haarlem en Bloemendaal, ook een kantoor aan de 
Zandvoortselaan, hebben. 

Samen met mijn collega’s ga ik je alles over dit project 
vertellen en voorzover nog nodig mijn enthousiasme  op 
je overbrengen. 

Veel woonplezier! 

Tom Heijmeijer 
Boonstra Heijmeijer makelaars

Eric Jansen
Boonstra Heijmeijer makelaars

Hans Rutte
JRS makelaars Heemstede

Eric Liefveld
JRS makelaars Heemstede

T 023 531 91 92

T 023 529 29 29
BEL ONS GERUST VOOR MEER INFORMATIE

BEL ONS GERUST VOOR MEER INFORMATIE

BLZ 4/5 BLZ10/11BLZ 8/9

BLZ 16/17

BLZ 30/31

BLZ 12/13 BLZ 20/21

BLZ 28/29 BLZ 32/33
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HEEMSTEDE

Heemstede is een van de meest geliefde 
woonplaatsen in Nederland. Prachtige lanen, 
herkenbare jaren ‘20 en ‘30 architectuur, veel groen, 
rust en ruimte. Het is niet alleen een heel sfeervolle 
plaats, het is ook een centrale plek om te wonen. Je zit 
zo in de stad Haarlem. Je kan vanuit Heemstede op de 
fiets naar het strand. En Amsterdam en Schiphol zijn 
makkelijk bereikbaar met de auto of de trein. 

Havendreef ligt midden in het dorp en is gelegen 
tussen de Havenstraat, het Heemsteeds Kanaal 
en de Zandvaart. Hier woon je op loopafstand van 
de winkelstraat de Binnenweg of pak vanaf hier de 
fiets naar de winkelstraat Jan van Goyenstraat. Het 
centrum van Haarlem is overigens ook maar een 
kwartiertje fietsen.Prachtige lanen,

veel groen, rust en ruimte. 

LANDGOED GROENENDAAL GRUT & GROOT

RAPA NUI

RESTAURANT BIJ BOMANSRESTAURANT BIJ BOMANS



LEKKER
SHOPPEN.

HEEMSTEDE,
VOLOP GENIETEN!
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HEERLIJK DINEREN BIJ 
RESTAURANT CHEVAL 
BLANC IN DE JAN VAN 

GOYENSTRAAT.

BIJ BOMANS EEN POPULAIRE 
ONTMOETINGSPLAATS, OOK 

VOOR BORRELS, HIGH TEA EN 
EEN LEKKERE KOP KOFFIE. 

GRUT & GROOT, AAN DE RAAD-
HUISSTRAAT, KINDVRIENDELIJK 
RESTAURANT WAAR KINDEREN 

HUN CREATIVITEIT KWIJT 
KUNNEN.

KOM EEN KOOK-
WORKSHOP DOEN BIJ 

KITCHEN PIRATES.

ZELF LEREN OM HEERLIJKE 
 CHOCOLADECREATIES TE MAKEN? 

VOLG DAN EEN WORKSHOP
 BIJ CHOCOLATERIE VAN DAM. 

GENIET VAN DE KLASSIEKE 
FRANSE KEUKEN IN 

RESTAURANT
 GROENENDAAL.
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SITUATIELOCATIE

OP LOOPAFSTAND   
VAN HET CENTRUM.

4. AAN DE HAVEN

3. AAN HET KANAAL

2. PLANTSOEN

1. ZANDVAART

EENGEZINSWONINGEN 
RIJ- EN HOEKWONINGEN

APPARTEMENTEN

TERRASWONINGEN AAN
HET HEEMSTEEDS KANAALVIER-ONDER-EEN-KAP WONINGEN

AAN HET WATER

Veel groen & ruimte

Voor rust & reuring
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INBO ARCHITECTEN LEVS ARCHITECTEN

De woningen in het Plantsoen en aan de Zandvaart vor-
men de overgang van de bestaande woningen rondom 
de Heemsteedse Dreef en de moderne architectuur van 
de terraswoningen en de woontoren aan de haven.

De woningen die wij hebben ontworpen zijn eigentijds 
en van alle gemakken voorzien, maar we hebben ze de 
sfeer en uitstraling meegegeven van de karakteristieke 
bestaande woningen uit de jaren ’30 uit de vorige eeuw. 
Dat hebben we gedaan door mooi en bijna ambachtelijk 
te detailleren en te materialiseren en de woningen zorg-
vuldig in hun omgeving te laten passen. Alle woningen 
krijgen  een grote erker waardoor mooie, ruime en lichte 
woon- en eetkamers aan de straatzijde ontstaan. Tevens 
zorgt dit voor een levendig beeld in de straat.

Klassieke onderdelen, zoals de diepe houten goten en 
de bijzondere verbanden in het metselwerk, zijn be-
langrijke verwijzingen naar de rijke architectuur van de 
omgeving. De woningentrees en erkers krijgen mooie 
diepe luifels die ervoor zorgen dat je beschut staat bij 
de voordeur. De luifels zorgen ook voor de terugkeren-
de horizontale belijning die zo kenmerkend is voor de 
chique woningen uit de jaren ’30. 

De woningen aan de Zandvaart zijn stuk voor stuk bij-
zondere woningen. De woningen in het midden van een 
cluster van vier woningen krijgen een poort naar de tuin 
aan het water, waardoor de schuur in de tuin bereikbaar 
is voor bijvoorbeeld de fiets. Deze poort combineert aan 
de straatzijde de voordeuren van de beide middenwo-
ningen tot een mooie royale klassieke entree. De zijwo-
ningen krijgen de entree aan de zijgevel en een berging 
die bereikbaar is vanaf de straatzijde. Bovendien kan 
de auto bij veel zijwoningen op eigen kavel geparkeerd 
worden. Deze extra brede woning heeft aan de water-
zijde een woonkamer van bijna acht meter breed. De 
kap van deze woningen aan de Zandvaart is opgetild 
waardoor er een enorme zolderverdieping ontstaat met 
ruimte voor het maken van extra kamers. 

Rik Bakker
Inbo Architecten

De toren en de terraswoningen staan op een 
gemeenschappelijk opgetild dek met daaronder een 
tweelaagse stallingsgarage voor de bewoners van de 
woningen en de wijk. Een openbare steiger verbindt wijk 
en woningen met het horecapunt onder de toren en met 
de toekomstige haven. 

De terraswoningen en de toren vormen een bijzondere 
rand van dit nieuwe woongebied en vormen de 
overgang naar het water. Zowel aan de straat- als aan de 
waterzijde is veel aandacht voor de aansluitingen op de 
begane grond en steiger. 

De terraswoningen hebben een bijzondere 
uitstraling door het gebruik van verschillende 
metselwerkverbanden en een subtiele parcellering. 
Ook hebben ze een eigen parkeerplaats en vanuit de 
stallingsgarage kom je direct je eigen woning binnen! 
In de lessenaarskap ligt - op de middagzon - nog 
een subtiel dakterras verborgen. De woningen zijn 
zo ingedeeld dat er veel eigen invullingen mogelijk 
zijn. Bijzonder wonen, werken aan huis, een tweede 
badkamer voor de kinderen, het kan allemaal. 

Uitgangspunt was de toren zo slank mogelijk te maken. 
Tegelijkertijd willen mensen die  er wonen ook graag 
een goede buitenruimte.  

ZANDVAART & PLANTSOEN AAN DE HAVEN & AAN HEEMSTEEDS KANAAL

LEVS heeft daarom de vorm zo gemaakt dat het één 
geheel blijft, de balkons zijn niet aangehangen, maar 
mooi achter een voile van staanders opgenomen. De 
gevel, bekleed met bronskleurig aluminium, heeft 
afgeronde hoeken. De lamellen zijn als een voile om 
de toren gespannen. De toren heeft een flexibele opzet 
met 1 of 2 appartementen per laag van verschillende 
afmetingen. 

Marianne Loof
LEVS Architecten
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Inbo heeft op dit moment zo’n 130 medewerkers die actief zijn in advies,  
urban strategy, architectuur, bouwkunde en interieur.  Inbo - uit Amsterdam -  
wil verrassen en boeien. Elk project is een ontdekkingsreis.
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Het Amsterdamse bureau LEVS architecten is opgericht in 1989. De partners van 
LEVS – Marianne Loof, Adriaan Mout en Jurriaan van Stigt – en een team van 25 
mensen werken in een atelierachtige omgeving aan uitdagende en gevarieerde 
opgaven. Marianne Loof is geboren en getogen in Heemstede. 
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HEERLIJK
HEEMSTEEDS 
WONEN.

1. WONEN AAN DE ZANDVAART
VIER-ONDER-EEN-KAP WONINGEN

AAN HET WATER

Lekker de ruimte, midden in Heemstede. De achterdeur uit, de tuin door, 
komt daar jouw boot te liggen? En dan heerlijk het water op, met de wind 
door de haren. Een unieke kans op een unieke plek. Met herkenbare bouwstijl 
naar moderne maatstaven. Lopend naar het centrum en toch ook makkelijk 
bereikbaar met de auto. 

• 4-onder-1-kapwoningen
• Wonen aan het water
• Oppervlaktes van circa 155m2  tot 175m2

• Met traditionele voor- en achterkamer 
• Grote erker aan de voorzijde
• Openslaande deuren naar de tuin
• Ruime bruikbare zolderverdieping
• Bijzondere detaillering

- 12 -
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Zie je jezelf 
al zitten aan het 

water?

Balkon

PLATTEGRONDEN ZANDVAARTPLATTEGRONDEN ZANDVAART

De woningen in het midden van een cluster van vier 
woningen krijgen een poort naar de tuin aan het 
water, waardoor de schuur in de tuin bereikbaar is 
voor bijvoorbeeld de fiets.

De zijwoningen krijgen de entree aan de 
zijgevel en een berging die bereikbaar is 
vanaf de straatzijde.

TUSSENWONINGENZIJWONINGEN

EERSTE  VERDIEPING

 TWEEDE VERDIEPINGBEGANE GROND BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Vaar even 
naar Haarlem
met je bootje

Optionele
indeling

Optionele
indeling

Bijna 8 meter 
breed

ZIJWONINGEN TUSSENWONINGEN
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2. WONEN IN HET PLANTSOEN
EENGEZINSWONINGEN 

(RIJ- EN HOEKWONINGEN)

Wonen rondom een groen plantsoen is speelruimte voor de  
kinderen en heerlijk genieten in de achtertuin. Een gezellig praatje 
met de buren. Kortom Heemsteeds wonen op zijn best.

• Sfeerbepalend en typisch Heemsteeds wonen
• Eengezinswoningen met achterom
• Oppervlaktes van circa 128m2  tot  136m2

• Hoek- en rijwoningen
• Rondom groen (speel)plantsoen 
• Grote erkers
• Openslaande deuren naar de tuin

WONEN
RONDOM 
EEN GROEN 
PLANTSOEN.
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PLATTEGRONDEN PLANTSOEN

Alle woningen krijgen  een grote erker waardoor mooie, 
ruime en lichte woon- en eetkamers aan de straatzijde ont-
staan. Tevens zorgt dit voor een levendig beeld in de straat.

TUSSENWONINGEN

Dan kom je toch 
lekker achterom

Twee ruime slaapkamers
+ nog een extra kamer

EERSTE VERDIEPING

 TWEEDE VERDIEPINGBEGANE GROND

TUSSENWONINGEN
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Hier kies je voor ruimte. Heerlijk natafelen in de leefkeuken, een hoek voor de 
kinderen, ruimte voor logees  of gewoon een prachtige werkplek. Heerlijk buiten 
op terras. Via de trap in eigen woning kom je rechtstreeks uit bij de auto in de 
ondergrondse stallingsgarage. En met de eigen trap daal je zo af naar het water 
van het Heemsteeds kanaal.

• Grote eengezinswoningen
• Maar liefst 4 woonlagen
• Standaard 4 slaapkamers
• Oppervlaktes ca 190m2

• Eigen toegang vanaf de parkeerplaats in de garage
• Grote ramen, veel lichtinval
• Terras op het oosten én het westen

3. WONEN AAN HET KANAAL
TERRASWONINGEN

HET PLEZIER 
VAN HET 
WATER.

- 20 -
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PLATTEGRONDEN 
WONEN AAN HET KANAAL

De terraswoningen en de toren vormen een bijzondere rand van dit 
nieuwe woongebied en vormen de overgang naar het water. Zowel aan 
de straat- als aan de waterzijde is veel aandacht voor de aansluitingen 
op de begane grond en steiger. 

TERRASWONINGEN

- 23 -

EERSTE VERDIEPING TWEEDE  VERDIEPING DERDE VERDIEPING

BEGANE GRONDKELDER

Met de eigen trap daal je 
zo af naar het water van 
het Heemsteeds kanaal.

Woonkamers ca 5m breed en 10m diep
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RUIMTE OM 
TE SPELEN AAN 
DE VOORKANT.
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Hier kies je voor zowel rust als voor reuring. Thuis heerlijke rust, op hoogte, 
turend over het water. Royaal wonen, de lift uit, langs het water, de Dreef over 
en lopend richting de winkelstraten van Heemstede. Daar is reuring. Op maat 
wonen, individuele woonwensen worden werkelijkheid. 

• Gelegen aan het water
• 3- en 4- kamerappartementen
• Mooie buitenruimten
• Veel flexibiliteit in indeling
• Oppervlaktes vanaf circa 97m2

• Geniet van ochtend- of middagzon
• Slechts 2 appartementen per woonlaag

4. WONEN AAN DE HAVEN
APPARTEMENTEN
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de gezelligheid 
van Heemstede

RESTAURANT BIJ BOMANS

RESTAURANT BIJ BOMANS

Uitgangspunt was de toren zo slank mogelijk te maken. 
Tegelijkertijd willen mensen die  er wonen ook graag een 
goede buitenruimte. 

APPARTEMENTEN

Oppervlakte circa 113 m2 +
balkon 24 m2

Oppervlakte circa 97m2 + balkon ca 24 m2

PLATTEGRONDEN
WONEN AAN DE HAVEN

APPARTEMENTEN
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WOONWENSEN 

In het project kunnen kopers individueel begeleid 
worden om woonwensen vóór oplevering te laten 
realiseren. Voorafgaand aan de koop van een woning 
ontvangt iedere koper het Woonwensenboek. Dit is een 
uitgebreid overzicht om je te inspireren voor mogelijke 
woonwensen.

Na aankoop van de woning kan je door middel van dit 
overzicht eigen woonwensen aan ons kenbaar maken. 
Desgewenst in een persoonlijk gesprek.

De sanitaire ruimten in de woning 
worden uitgerust met sanitair en 
tegels. Je krijgt uiteraard ook de 
mogelijkheid om ander sanitair uit 
te kiezen of bijvoorbeeld te kiezen 
voor een andere indeling. 

Wij bieden je de optie de 
toiletruimte en badkamer 
volledig in te richten naar eigen 
wens en smaak bij - de door 
team Havendreef- geselecteerde 
showroom.

KOPERSBEGELEIDING

SANITAIR EN TEGELWERK

KEUKEN
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Ga jij voor de gezellige leefkeuken of 
heb je liever een gesloten keuken? 
Iedere woning is voorzien van een 
keukenstelpost met keukencheque. 
Hiermee kan een keuken aangekocht 
worden bij de geselecteerde 
keukenshowroom. Hier kan je naar 
wens een droomkeuken samenstellen 
en aankopen. Het is ook mogelijk de 
keuken casco op te laten leveren. 

Wat is jouw smaak?

Wat zijn jouw wensen? Bespreek ze met onze kopersbegeleiders

Kies jij
Modern of
 klassiek?

‘Ik zoek een lichte woonkamer met open-
slaande deuren’, ‘Wij willen een master 
bedroom op zolder met inloopkast’, ‘De keu-
ken moet een echte leefkeuken worden voor 
mooie avonden’. Kortom: zoveel mensen, 
zoveel wensen. Iedereen wil op zijn of haar 
manier kunnen wonen. Passend bij wat je 
doet en wat je drijft  in het dagelijkse leven. 

Wij, het verkoopteam Havendreef, vinden het 
dan ook vanzelfsprekend deze mogelijkheid 
te kunnen bieden. Onze kopersbegeleiders 
proberen samen met de kopers zoveel mo-
gelijk individuele woonwensen te realiseren. 
Een Heemsteedse wijk, maar wel afgestemd 
op eigen woonwensen. 

Monique Andersen
Verkoop Manager HBB Ontwikkeling
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DE MAKELAARS 
Wat is er mooier dan Heemstede en water? En dat is nou 
precies waarom het project Havendreef zo bij mij past. 
Als makelaar en als persoon. Ik ben geboren, getogen 
en woonachtig in dit dorp net onder Haarlem en tegen 
het strand en de duinen. Een heerlijk dorp met alles wat 
je nodig hebt. Grote steden als Haarlem en Amsterdam 
liggen in de buurt. Voor mij en vele anderen is dat een 
perfecte combinatie. De Raadhuisstraat en Binnenweg 
met alle winkels en restaurants om de hoek geven mij 
het gevoel alles te hebben.  

De karakteristieke woningen uit de dertiger jaren met 
erker  aan de voorkant geven een typisch Heemsteeds 
gevoel. En dat is precies wat het project Havendreef zo 
kenmerkt. 

Graag vertel ik je alles over deze prachtige nieuwe 
leefomgeving, de verschillende huizen en  over 
Heemstede. 

Als je al meer dan 30 jaar in 
het makelaarsvak zit lever 
je een steentje bij de ont-
wikkelingen die ontstaan 
op gebied van onroerend 
goed. 

Heemstede staat al jaren 
genoteerd in de top 10 van 
Nederlandse woonplaatsen 
waar het aantrekkelijk 
wonen is. Een rustige plek 
om te leven met Haarlem als 

Als geboren en getogen 
Amsterdammer verruilde 
ik zo’n 25 jaar geleden 
Amsterdam-Zuid voor Zuid-
Kennemerland. Ik dacht altijd 
Amsterdam nooit te verlaten;  

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt heel wat kijken, het ligt net 
even anders dan de koop van een bestaande woning. Om iedereen zo goed 
mogelijk te kunnen helpen is voor project Havendreef een team van makelaars 
samengesteld. Graag stellen wij de betrokken makelaars aan  je voor:

buurgemeente, waar alle voorzieningen op cultureel en 
culinair gebied voor handen zijn. 

Voor een makelaar een fantastische omgeving om 
te werken. Zelf ben ik al ruim 45 jaar woonachtig in 
Heemstede en inmiddels heb ik honderden mensen 
geholpen aan een huis. Om als makelaar te betrokken te 
zijn bij dit project is als een droom die uit komt. Dit soort 
unieke projecten komt zelden op de markt, dus zijn wij 
zeer enthousiast dat Boonstra Heijmeijer Makelaars is 
betrokken bij de verkoop. 

Havendreef is een uitgebalanceerd project met een 
mooie mix van trendy terraswoningen, dertiger jaren 
stijl villa’s aan het water, plantsoenwoningen en een 
markant appartementengebouw aan het water. 

Het kopen van een huis vanaf een tekening is heel 
anders dan het kopen van een bestaand huis. 
Beslissingen moeten worden genomen op basis van 
plattegronden, gevelaanzichten en een technische 
omschrijving. Onze makelaars adviseren graag bij 
het kopen van een geschikte woning of een fraai 
appartement in dit unieke project.

in deze stad gebeurde het immers allemaal. Maar ach, 
de liefde hè. Al snel bleek mijn angst dat er hier veel 
minder te beleven was, totaal ongegrond. Eigenlijk 
heeft  deze regio nog meer te bieden. Een scala aan 
sportclubs, prachtige winkelstraten, goed onderwijs, 
heerlijke terrassen, mooie musea en poppodia en vooral 
de ligging aan de kust. Met gezin en onze labrador 
vertoef ik dan ook regelmatig in het duingebied of aan 
het strand. Bij mooi weer tuf ik met mijn gezin na het 
werk nog even met mijn bootje over het Spaarne of eten 
wij een hapje in één van de prachtige strandpaviljoens. 
En Amsterdam? Die stad ligt als het ware in de 
achtertuin, ik kom er dan ook nog regelmatig.

Voor alles wat het wonen in Heemstede zo heerlijk 
maakt, zijn de woningen in het project Havendreef de 
ideale uitvalsbasis. Een bijkomend voordeel is dat de 
woningen duurzaam en nieuw zijn; er blijft  dus geld en 
tijd over om te genieten.

Het is één van de mooiste facetten van mijn werk om 
een professionele bemiddelingsrol te spelen en de juiste 
partijen bijeen te brengen.

Bijna 10 jaar geleden werd mij door de toenmalige 
eigenaar van een groot pand op de locatie gevraagd een 
koper te zoeken. Vanaf dat moment waren wij als ma-
kelaarsorganisatie JRS enthousiast over de fantastische 
ligging nabij de dorpskern van Heemstede, de unieke 
ligging aan het water en de strategische maar toch 
rustige ligging ten opzichte van de uitvalswegen. Dit kan 
niet mooier dacht ik. Gelukkig deelde HBB Groep mijn 
mening en al snel werd duidelijk dat woorden omgezet 
moesten worden in daden. Het resultaat mag er zijn met 
het project Havendreef. De toekomstige woonplek voor 
bevoorrechten.

Heemstede, een prachtig dorp met stadse fratsen (zoals 
de Burgemeester dat ooit eens heeft  gezegd) waaraan 
ik mijn hart heb verpand en wij als JRS makelaars naast 
Haarlem en Bloemendaal, ook een kantoor aan de 
Zandvoortselaan, hebben. 

Samen met mijn collega’s ga ik je alles over dit project 
vertellen en voorzover nog nodig mijn enthousiasme  op 
je overbrengen. 

Veel woonplezier! 

Tom Heijmeijer 
Boonstra Heijmeijer makelaars

Eric Jansen
Boonstra Heijmeijer makelaars

Hans Rutte
JRS makelaars Heemstede

Eric Liefveld
JRS makelaars Heemstede

T 023 531 91 92

T 023 529 29 29
BEL ONS GERUST VOOR MEER INFORMATIE

BEL ONS GERUST VOOR MEER INFORMATIE
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De HBB Groep bestaat uit het ontwikkelbedrijf  
HBB Ontwikkeling en het bouwbedrijf Huib Bakker Bouw.

De ontwikkelaars bij het ontwikkelbedrijf starten met 
een idee. Zij zijn degenen die het idee omzetten naar een 
project. Zij werken het project verder uit en zorgen voor 
de nodige stukken om het project te kunnen realiseren. 
De ontwikkelaar brengt de woningen in verkoop. Het 
bouwbedrijf voert de feitelijke bouwwerkzaamheden uit 
om het project te realiseren en op te kunnen leveren. 

Tijdens de bouw zorgen beide partijen ervoor dat je 
continu op de hoogte wordt gehouden over de stand van 
het werk. Dit gebeurt door het online plaatsen van foto’s 
op Facebook en het versturen van nieuwsbrieven. Ook 
zullen tijdens het bouwproces meerdere kijkmomenten 
worden ingepland, zodat je zelf een kijkje kan nemen op 
de bouwplaats.
    

Realisatie: 

De HBB Groep ontwikkelt en realiseert al ruim 75 jaar met betrokkenheid en 
professionaliteit bijzondere bouwprojecten. Het bedrijf heeft een platte en flexibele 
organisatie die volledig is toegesneden op ontwikkelen en bouwen in de 21e eeuw. 

‘Nieuwbouw is geen 
vast product, nieuw-
bouw is een dienst 
voor onze koper uit-
gevoerd op basis van 
maatwerk.’ 
Monique Andersen, 
ontwikkelaar HBB Ontwikkeling

WIE IS HBB GROEP?

Ontwikkeling: 
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BLIJF OP DE HOOGTE 
� VOLG ONS OP FACEBOOK
� ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

• Ontvang automatisch de laatste nieuwtjes
• Zie welke woning nog beschikbaar is
• Volg de foto’s van de bouw

www.facebook.com/havendreef

MELD JE AAN VIA WWW.HAVENDREEFHEEMSTEDE.NL
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COLOFON
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Architecten van de appartementen 
aan de Haven en de woningen aan 

Heemsteeds kanaal Architecten van de woningen aan het Plantsoen 
en de woningen aan Zandvaart

Makelaars

Realisatie

Ontwikkeling

Grafisch ontwerp

Ilustraties Lucas Kukler  |   
Fotografie: Dreamstime.com, Canstockphoto.com, 123rf.com, Nationale Beeldbank (p.23)
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Shoppen in Haarlem!

Varen door d
e grachten

Varen door d
e grachten

Shoppen in Haarlem!

Aanleggen en lunchen!

Shoppen in Haarlem!

Met papa gaan vissen

Eindelijk weer eens gerend
Samen aan de borrel

Op naar ‘t strand!

Even pauze : - P
Bij Bomans gegeten : -)


