
indenhofisseLL
Eigentijds wonen

6 DUURZAME 
VRIJSTAANDE VILLA'S

Eigentijds wonen



Duurzame vrijstaande villa's
Aan de groene rand van Lisse gaat een schitterende 

herontwikkeling plaatsvinden van de Achterweg.  

Waar nu nog de St. Josephschool staat, ontstaan zes prachtige 

vrijstaande villa's verdeeld over twee types die refereren 

naar de nabije omgeving; de statige villa en de bollenschuur. 

Deze onder architectuur ontworpen woningen zijn volledig 

eigentijds en doen mee op het hoogste niveau als het om 

duurzaamheid gaat. 

Bollenschuur StatigeVilla

~
producten zoals 

gerecycled beton, 
circulaire baksteen en 
dakbedekking krijgen 

een tweede leven
~
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Lisse locatie Lindenlaan - hoek Achterweg 

Lisse
Lisse ligt midden in de bollenvelden,  

tussen het brede strand van Noordwijk,  

de Zuid-Hollandse duinen en de uitgebreide 

Kagerplassen. Het biedt de rust van het 

Groene Hart. Dit alles op slechts twintig 

autominuten van steden als Haarlem, 

Amsterdam, Leiden en Schiphol Airport.  

Het bloemendorp is het historisch 

centrum van de bloembollenhandel en van 

Bloemenpark Keukenhof. Lisse heeft een 

gezellig centrum met veel restaurants en een 

ruim winkelaanbod. Ook op het gebied van 

musea is er veel te beleven en biedt het een 

theater en bioscoop.

Lindenhof-Lisse is gesitueerd in de buurt 

van zowel de sportvelden (hockey en atletiek) 

als het centrum en supermarkt Dirk van den 

Broek. Allemaal binnen een comfortabele 

afstand van uw toekomstige woning! 

Lindenhof Lisse

Centrum
Supermarkt
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~ met zorg ontworpen, zeker 
als het gaat om de afwerking 
en kwaliteit van de gebruikte 

materialen ~

Statige villa
8 Lindenhof Lisse  | Gunningsfase   |  Herontwikkeling Achterweg Lisse  |  Studio Komma  

1. Entree - 6m2

2. Toiletten - 23m2

3. Bar - 23m2

4. Clubruimte - 105m2

5. Keuken - 28m2

6. Voorraad - 11m2

7. Terras (functioneel) - 180m2

8. Vergaderruimte - 26m2

ZONNEPANELEN

NESTSTEEN 
ZWARTE 
ROODSTAART

NESTPAN 
HUISMUS

LAADPAAL VENTILATIE 
MET WTW

THUISBATTERĲ

REGENTON 
ICM 
GRĲSWATERSYST.

VLINDERHOTEL

GROENDAK- 
EN GEVEL
> 50M2

>20% 
CIRCULAIR 
BOUWMATERIAAL 
(BETON, HOUT,
BAKSTEEN ETC)

AFDAK TER
VOORKOMING
HITTESTRESS

VOGEL-
VRIENDELĲKE 
VERLICHTING

VLINDER-
VRIENDELĲKE 
STRUIKEN

HAGEN 
VOOR 
VOGELS EN 
ZOOGDIEREN

TOEGANKELĲKE 
SPOUWMUREN

LOKAAL 
HERGEBRUIKT 
HOUT

ZOMERKAST
VLEERMUIS

NESTSTEEN 
GIERZWALUW
 SPREEUW

BĲENSTEEN
LEVENSLOOP-
BESTENDIG

AFKOPPELEN 
REGENWATER
VAN RIOOL

VOGEL-
VRIENDELĲKE 
BOMEN

WORMEN-
HOTEL / 
BUURT-
COMPOSTVAT

WARMTEPOMPLAADPUNT 
E-BIKE

2.2 DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

 Duurzaamheid
Het project kent een hoge duurzaamheids-
ambitie. Door de St. Josephschool niet te 
slopen maar te “oogsten” worden zoveel 
mogelijk materialen uit de oude school 
circulair hergebruikt. In de nieuwe villa’s 
maakt de aannemer gebruik van cradle-to-
cradle verkregen materialen zoals bijvoorbeeld 
beton, stenen en dakbedekking.
 
De woningen zijn gasloos en helemaal gericht 
op de toekomst. De woningen worden zeer 
energiezuinig door toepassing van een WKO-
systeem, PV-panelen en een mechanische 
ventilatie met warmteterugwinning en worden 
voorzien van:

• een elektrische opslagmogelijkheid om 
niet gebruikte zonne-energie op te slaan

• een regenwatersysteem voor opvangen 
regenwater voor gebruik in tuin, toilet en 
wasmachine

• een groen dak voor de berging
• een oplaadpunt voor een elektrische auto 

en E-bike

Lindenhof Lisse6
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Statige villa
De statige villa van Lindenhof-Lisse biedt 

een oppervlakte van 217 - 221 m2 (GO) puur 

woongenot op kavels van 455 m2 tot 577 m2, 

bestaande uit 3 woonlagen en een ruime 

berging en 2 parkeerplaatsen. 

Van de villa zijn 4 varianten waarbij het 

verschil zit in de plaats van de entree,  

de berging alsook de erker. Type A4 is  

hier uitgewerkt als voorbeeld. 

Voorgevel Gevel AchterwegLindenhof Lisse
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Bollenschuur
De kenmerkende bollenschuur van 

Lindenhof-Lisse is ook een prachtig 

staaltje architectuur binnen het plan. 

De ruim opgezette woning heeft een 

oppervlakte van circa 172 m2 (GO), 

verdeeld over 2 bouwlagen, op kavels  

van 496 m2 tot 671 m2. Ook dit type 

wordt aangeboden met een ruime 

berging en 2 parkeerplaatsen. 

~ heldere krachtige 
gebaren en aandacht voor 

detail en beleving ~



Zie hier een impressie van de toe 

te passen materialen.

Metselwerk algemeen
Circulaire baksteen

Dak
Platte pan

Metselwerk bijzonder
Circulaire baksteen

Kozijnen
Hardhout

Gevel Bijgebouw
Hout

Dakkapellen
Zink

Materialen

Eigentijds wonen

Wildverband

Tegelverband
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Inrichting van het plan 
Niet alleen de woningen zijn met zorg ontworpen, ook over 

het plan als geheel is in detail nagedacht. Het autovrije hof 

heeft een entree vanaf de Achterweg, die toegang geeft tot 

de woningen en de parkeerplaatsen. Alleen bouwnummer 

2 heeft een eigen entree vanaf de weg. De erven worden 

aangeplant met natuurlijke erfafscheidingen bestaande uit 

drie type struiken die geschikt zijn voor nestvogels. Ook wordt 

elke woning voorzien van een pergola met spankabels waar 

klimplanten kunnen groeien. Dit zorgt voor een groene gevel. 

Diverse natuurinclusieve maatregelen worden toegepast die 

bijdragen aan de biodiversiteit in het gebied. De groenstrook 

aan de Achterweg/ Lindenlaan wordt opnieuw ingericht.

Uitvoering

Lindenhof Lisse

Pergola en begroeiing
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Verkoop &  
informatie

INTERESSE? SCHRIJF JE NU IN! 

WWW.LINDENHOF-LISSE.NL 

OF BEL SENSE VASTGOED 

06 - 82 13 17 97

KEUKEN / INTERIEURBOUW

Artista meubelmakers
Rijnsburg

www.artistameubelmakers.nl

 

SANITAIR EN TEGELS

Tortu
Sassenheim

www.tortuworld.com

INTERIEURADVIES

CioMé 

Katwijk

www.ciome.nl

Betrokken partijen 
& showrooms 

GEBOUWD MET GARANTIE 
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Uw wensen staan centraal
Elke koper heeft zijn eigen ideeën en woonwensen die hij  

graag in de woning verwezenlijkt ziet. Wellicht wilt u een 

kelder toevoegen, een 2e badkamer of een extra slaapkamer?  

Of de woning een levensloopbestendige indeling geven?  

Uw wensen worden na de aankoop van de woning besproken 

met de kopersadviseur van Van Breda, de aannemer. Daarnaast 

staat interieurbureau CioMé tot uw beschikking om een eerste 

schetsontwerp te maken gebaseerd op uw wensen en behoeften. 

Afhankelijk van de stand van de bouw en de wettelijke 

regelgeving zal worden gekeken of uw wensen uitvoerbaar zijn.

Lindenhof Lisse

~ Elke koper heeft 
zijn eigen ideeën en 

woonwensen ~
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