
In Koopse Glorie refereren we met een knip

oog aan de voormalige Boskoopse Tuinbouw

school, de rijke tuindersgeschiedenis en de 

karakteristieke architectuur van het gebied. 

De nieuwe wijk ligt tussen de boomkweke

rijen. En dat merk je als je hier woont.  

Overal zie je groen en water en het openbaar 

groen is zoveel meer dan een netjes aan

gelegd plantsoen. 

Water en hout
De landschappelijke structuur wordt bepaald 

door het noordzuidgerichte slotenpatroon, 

de langgerekte percelen met kwekerijen en 

de houtakkers die fungeren als windbrekers. 

Een houtakker is van oudsher een met 

hakhout begroeide smalle kavel, omgeven 

door sloten.  

In Koopse Glorie komen verschillende soorten 

hout akkers langs de sloten. De sloten vormen 

een natuurlijke afscherming tussen de 

verschillende buurtjes en de woningen.  

Zit straks lekker in je tuin langs de water

kant, gooi een hengeltje uit en vaar met een  

bootje rond. Het vele water ga je over met  

allerlei soorten bruggen. Zoals kavelbruggen  

die toegang geven tot je woning, voetgangers

bruggen en een speciale brug over de 

hoofdwatergang.

Duurzaam leven
De buurttuin is de uitgelezen plek voor duur

zame initiatieven. Je zou hier samen met 

andere bewoners stroom kunnen opwekken 

met behulp van zonnepanelen en je kunt 

hier naar hartelust tuinieren. We gaan de 

buurttuin samen inrichten. Het bedenken 

dan, want de aanleg regelen wij voor je.

Zo veel mogelijk de auto uit het zicht 
Parkeren in Koopse Glorie gebeurt zo veel 

mogelijk op eigen terrein, tussen bomen en 

op speciale parkeerhoven die omzoomd  

worden door groene hagen. Zo blijft het 

groene karakter van Koopse Glorie behouden 

en hebben kinderen de ruimte om te spelen.
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De toegangsbruggen naar de kavels  

worden uitgevoerd alsof je een kwekerij 

op rijdt. Dit zijn vlakke bruggen voorzien 

van een lage balustrade, zoals je deze 

vaker in Boskoop vindt.

in samenwerking met

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in een woning of wil je op de hoogte blijven van het project?  

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op www.koopseglorie.nl.  
Heb je een andere opmerking of vraag, dan kan je die stellen via de website.

www.koopseglorie.nl

 Tussen de Azalealaan en Goudse Rijweg in Boskoop komt een klein paradijs  
waar je in alle rust woont en de vogels de muziek bepalen.  

Speel veilig buiten, kweek de lekkerste groenten samen met buren en geniet van het groen.  
Hier is de natuur geen opvulling, maar de drager van de wijk. 

Even niets, letterlijk en figuurlijk puur genieten! 
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Dat sluit mooi aan 
In het Kwekersensemble komt een vrijstaande 

kwekerswoning met daarachter de karakte

ristieke schuurwoningen. Dit ensemble is 

onderdeel van de lintbebouwing aan het 

Rijneveld. De architectuur van de schuur

woningen is modern en eigentijds, passend 

bij de huizen en schuren die even verderop 

staan.

Een tuin van jullie samen
Bijzonder aan het Kwekersensemble is dat 

rond de schuurwoningen een collectieve tuin 

komt. Deze tuin leg je zelf aan, samen met 

je buren. Je kunt er groenten verbouwen, 

fruitbomen plaatsen en speelgelegenheid 

creëren. Er komt ook een gezamenlijke 

parkeerplek omringd door groen. Kortom:  

een heerlijke plek om samen te kweken, 

bouwen, spelen en ontspannen. De woningen 

hebben ook een privéterras die de scheiding 

tussen jouw huis en de collectieve tuin 

markeert.

Fijn thuiskomen
Kom straks thuis en zie in de verte de mooie 

kwekerswoningen al staan. Steek de brug 

over en voel je gelijk thuis. Hier ken je buren, 

woon je vrij en kom je alleen maar als je er 

woont of iemand bezoekt. Heerlijk rustig!

Zo bijzonder wordt de  
Tuinbouwschool 
Via de Azalealaan rijd je straks zo deelgebied 

de Tuinbouwschool in. Langs de hoofdweg 

en het water komt een wandelpad. In de 

Tuinbouwschool wisselen natuurlijke oevers 

en houtakkers elkaar af en overal is ruimte 

om te spelen en te ontspannen. Opvallend 

aan de Tuinbouwschool is de grote hoeveel

heid woningen die een tuin aan het water 

heeft. Begint het beeld zich al te vormen? 

Dit wordt heel bijzonder!

Architectuur en woningaanbod
In deze buurt komen vrijstaande woningen, 

tweeondereenkapwoningen en rijwoningen. 

Echt voor elk wat wils. De architectuurstijl

refereert aan die van de Boskoopse Tuin

bouwschool, fin de siècle. Dit is een stijl die

aan het eind van de 19e eeuw opkwam en

gekenmerkt wordt door de rijke versiering, 

ruime dakoverstekken, chique serres,  

loggia’s en balkons. In de Tuinbouwschool 

zie je straks verschillende elementen van 

deze stijl terug. Zo ontstaat een sfeer van 

luxe en romantisch buiten wonen.

Recreatie in je eigen buurt 
De Buurttuin ligt midden in de wijk. Deze ecologische zone fungeert als speel en broedplaats. Het leuke is 

dat ook hier weer de buurtbewoners samen gaan bepalen hoe ze dit fantastische stuk groen gaan indelen en 

gebruiken. Wat dacht je van een moestuin, een snijbloementuin, natuurlijke speelplekken en een steiger? 

Aan de afgebeelde plankaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Kwekersensemble Buurttuin Tuinbouw school

 Afval verzamelpunt

 Speelplekken

 Bruggen

 Steigers

HIER KLEUR JIJ JE LEVEN GROEN WONEN TUSSEN HOUTAKKERSPLEK OM TE SPELEN EN TE SPOTTEN


