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De ontdekking 
van je leven
Met het nieuwe Livingstone Park krij gt 
Gouda er een bij zondere woonplek bij . 
Hier ontdek je wat comfortabel en prominent 
wonen kan betekenen. Met de authentieke 
Bloemendaalseweg als achtertuin woon je 
hier in een nieuw ontdekte wereld. Jouw 
nieuwe woonwereld!
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Verken 
Gouda

Gouda is lang geleden al ontdekt, 
vanaf de 12e/13e eeuw is de stad 
ontstaan aan een nieuwe monding 
van het veenriviertje Gouwe. 

De eerste kerk van Gouda heeft zelfs 

in de wijk Bloemendaal gestaan en 

fungeerde als kerk voor de hele streek. 

De locatie van Livingstone Park is dus 

een plek met een rijke en belangrijke 

historie. Deze mooie historie vind je 

nog overal terug in de stad Gouda. 

De aanwezige grachten en de vele 

monumenten vertellen veel over de 

geschiedenis en rijke cultuur van de 

stad. Maar er valt meer in Gouda te 

ontdekken! Gouda barst van de leuke 

restaurants en bijzondere winkeltjes. 

Het is een stad waar je heerlijk kunt 

slenteren door historische straatjes en 

een bezoek kunt brengen aan een van 

de vele musea of galerieën. Hier valt 

altijd iets te beleven.

Hier vind je rust en ontspanning
Ben je op zoek naar rust en ontspanning? Ook dat is te vinden in 

de omgeving van Livingstone Park! De omgeving is rustig en groen. 

Op een steenworp afstand vind je de Reeuwijkse Plassen. Een gebied 

met een uniek karakter. Dertien plassen, van elkaar gescheiden 

door smalle weggetjes. Hier is het heerlijk wandelen, hardlopen en 

fi etsen, ongeacht het seizoen. Geniet van een mooie wandeling in het 

uitgestrekte polderlandschap met zijn rietkragen, dijken en boerderijen. 

Ga in de zomermaanden vooral de plassen op. Huur eens een fl uister-

boot en trek er een dag op uit, gewapend met een goed gevulde 

picknickmand en een fl es zonnebrand. Zo ben je er écht even uit. Of 

verken het gebied per kano of sup, er zijn diverse leuke kanoroutes te 

vinden. Laat die zomer maar komen!
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Rust en 
ruimte, 
midden in 
de stad
Livingstone Park komt te liggen op een rustige, groene en 

dorpse plek en toch midden in de stad. Het is daarmee een 

zeer gewilde plek om te wonen, met kinderdagverblijven en 

winkels letterlijk om de hoek. Zo bevind je je in vijf minuten 

fi etsen in het gezellige centrum van Gouda. Ook het Groene

Hart Ziekenhuis is dichtbij. En de verbinding met steden als 

Den Haag, Rotterdam en Utrecht is zowel per openbaar 

vervoer als met de auto uitstekend. In vijf minuten fi ets je naar 

NS-station Gouda en met de auto rij je binnen vijf minuten 

naar de snelwegen A12 en A20. Je bent zo op weg, maar ook 

weer snel thuis.
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9. Basisschool Het Schateiland
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Rijke historie
De locatie van Livingstone Park is bijzonder centraal en een 
plek vol historie. Deze nieuwe wijk komt te liggen op de  
locatie van het voormalige verpleeghuis “Huize Bloemendaal”, 
een prachtige plek langs de Bloemendaalseweg. Een historisch 
lint dat al lange tijd als een draad door de stad loopt. Deze 
weg is al eeuwen een belangrijke ontsluiting vanuit het  
centrum van Gouda naar het omliggende landelijke gebied. 

Van oorsprong werd dit de ‘Cleyweg’ genoemd, naar de kleistrook langs  

de oostelijke oever van de Gouwe waar deze in de twaalfde eeuw werd 

aangelegd. Aan deze ‘Cleyweg’ lag direct vanuit de binnenstad van Gouda 

agrarische bebouwing met achterliggende landerijen. Vandaag de dag  

loopt de Bloemendaalseweg nog steeds tot aan de Markt in het centrum van 

Gouda, echter nu onder verschillende namen. Van de Bloemendaalseweg 

via de Ridder van Catsweg - Spoorstraat - Kleiweg tot de Hoogstraat. 

Pas rond de negentiende eeuw veranderde het karakter rond de  

Bloemendaalseweg en maakte een groot deel van de agrarische bebouwing 

plaats voor statige woningen. Deze woningen vind je nog steeds terug aan 

de Bloemendaalseweg, tussen de locatie van Livingstone Park en het 

centrum. In de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog verrees 

aan de zuidwestzijde van de Bloemendaalseweg de nieuwe woonwijk 

Bloemendaal. Daar waar deze wijk de Bloemendaalseweg raakt, komt 

Livingstone Park te liggen. Op een historische locatie met straatnamen die 

dan ook teruggrijpen op de ontdekkingsreizigers van weleer. Er valt hier in 

het Groene Hart nog genoeg te ontdekken!
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BBHD Architecten uit Alkmaar is 
gevraagd om de woningen van 
Livingstone Park te ontwerpen. 
Architect Ton van 't Hoff vertelt hoe 
deze woningen tot stand zij n gekomen:
"Toen Janssen de Jong Project-
ontwikkeling ons benaderde voor het 
maken van het stedenbouwkundig 
plan voor Livingstone Park, zagen 
we daar een mooie uitdaging in om 
op deze plek een project te realiseren 
dat recht zou doen aan de bij zondere 
ligging.” 

‘ Dit project 
doet recht aan 
zij n bij zondere 
ligging’
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Belangrij k historisch lint
Alles begint met het creëren van de juiste sfeer, aldus 

Van ’t Hoff. “De locatie van dit project in de wijk 

Bloemendaal bevindt zich aan een belangrijk historisch 

lint; de Bloemendaalseweg. Deze weg loopt van de 

binnenstad van Gouda naar het omringende platteland 

en kent van oudsher statige huizen nabij het centrum en 

meer landelijke of agrarische woningen richting het 

landelijk gebied. Met de sloop van verpleeghuis “Huize 

Bloemendaal” ontstaat de mogelijkheid om deze locatie 

beter op de omliggende bebouwing aan te laten sluiten.” 

Woonstraatjes
Om het bestaande historische lint nog voelbaarder en 

zichtbaarder te maken, koos BBHD Architecten voor het 

maken van zichtlijnen in de vorm van woonstraatjes, haaks 

op de Livingstonelaan richting het lint, legt Van ’t Hoff uit. 

“Er komen laagbouwwoningen met verschillende 

differentiaties binnen één architectuurfamilie. Naast 

rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande

woningen komt er een kleinschalig appartementen-

gebouw, maar dan wel met het karakter van rijwoningen. 

De mooie rode baksteen die overal wordt toegepast 

heeft daarbij een warme uitstraling. Heel veel woningen 

in Livingstone Park grenzen bovendien aan het water.”

Vrij staande woningen
Langs het water van de Bloemendaalseweg komen 

vrijstaande woningen. “Op deze plek sluiten ze goed 

aan bij de bestaande statige woningen langs de 

Bloemendaalseweg.” Een aantal van deze woningen 

hebben een directe ontsluiting aan de Bloemendaalse-

weg door middel van een klein (loop/fi ets)bruggetje. 

“Zes van de zeven vrijstaande woningen springen in

het oog, doordat zij beschikken over een charmante 

dwarskap richting de Bloemendaalseweg. Twee 

woningen worden bovendien uitgevoerd met een 

luxe rieten kap en wit keimwerk.”

Natuurinclusief bouwen
Ook aan duurzaamheid en biodiversiteit is ruime 

aandacht besteed in Livingstone Park, vertelt Van 

‘t Hoff. “De daken van bijna alle bergingen worden 

voorzien van sedum. Dit werkt niet alleen isolerend, 

maar heeft ook een belangrijke waterbergende functie. 

Het water in de wijk heeft bovendien een verkoelend 

effect in warme zomers. In het verleden waren onze 

woningen ideale verblijfplaatsen voor verschillende 

soorten vogels. Door onze huidige manier van bouwen 

hebben deze dieren weinig kans meer om een geschikte 

leefomgeving te vinden. Daarom planten we meerdere 

bomen binnen het plangebied en worden er voor de 

vleermuis in de gevels van een aantal woningen 

vleermuiskasten opgenomen. Daarnaast kent Livingstone 

Park veel groen. Drie monumentale bomen blijven 

behouden en ook andere bestaande bomen blijven daar 

waar mogelijk staan. Deze bieden een belangrijke plek 

aan vogels.”

‘ Ook aan 
duurzaamheid en 
biodiversiteit is 
ruime aandacht 
besteed’
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In Livingstone Park valt je oog op een gevarieerd woon-
programma met een palet aan woningen in afwisselende 
architectuur. De verschillende gevelaanzichten van 
de woningen zorgen voor een gevarieerd straatbeeld. 
Met die mix ontstaat hier een mooie, aantrekkelij ke, 
kleinschalige en gezellige woonwij k.
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Blok 2     
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Er worden 59 woningen gebouwd: 21 hoek- en tussen-

woningen, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 10 

vrijstaande woningen. Ook komen er 18 huurapparte-

menten in het sociaal segment bestemd voor (jonge) 

starters. Veel woningen krijgen de mogelijkheid om te 

parkeren op eigen terrein. Diverse hoekwoningen 

worden voorzien van een charmante erker of een ruime 

(aangebouwde) berging. De woningen worden stan-

daard zonder keuken opgeleverd. De sanitaire ruimtes 

van de woningen worden standaard uitgerust met sanitair 

en tegels van hoogwaardige kwaliteit. De verschillende 

gevelaanzichten zorgen voor een afwisselend straatbeeld. 

Kortom: in Livingstone Park valt heel wat te ontdekken. 

Op de volgende pagina’s maak je kennis met de verschil-

lende woningtypes. Ontdek hoe jij wilt wonen en geniet 

straks van een heerlijk rustig leven op één van de mooiste 

locaties van Gouda!

Livingstone Park 

Vrĳstaande woning, type A
Vrĳstaande woning, type B
Vrĳstaande woning, type C

Legenda

Twee-onder-een-kap-woningen,
 type D1 en D2
Hoek- en rĳwoningen,
 blok 1, 2, 3 en 4

* gespiegelde woningen

N

18 19 



20 21 



Getoonde impressie bouwnummer 04

Bouwnummers: 01 | 04 | 06 | 12

Woningtype A is een luxe woning met een royale 
tuin aan het water. De opvallende dwarskap met 
riante overstek en de overdekte geïntegreerde 
entree zorgen voor een bijzondere uitstraling. 
Door het gebruik van vele grote raampartijen en 
Franse balkons is dit een ruimtelijke woning met 
een heerlijke lichtinval.

De belangrijkste kenmerken op een rijtje:

•  Woonoppervlakte incl. aangebouwde berging: 
ca. 186 en 188 m2 GBO

• Kaveloppervlakte: ca. 336 - 361 m2

• Oriëntatie tuin: NW / ZO
• Vier slaapkamers en ruime zolder
• Aangebouwde berging met garagedeur
• Vloerverwarming en -koeling
•  Ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein
•  De woonkamers van bouwnummers 01 en 04 

zijn voorzien van een charmante erker
•  Bouwnummer 04 beschikt over een 

eigen ontsluiting (loop/fi etsbrug) naar de 
Bloemendaalseweg

�

Livingstonelaan

Livingstonelaan

BloemendaalsewegBloemendaalseweg

SPT SPT

Vrij staande woningen
Type A
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Getoonde plattegrond is van bouwnummer 04. De plattegronden kunnen 
per bouwnummer verschillen. Kijk op de website livingstonepark.nl voor 
een overzicht van alle plattegronden per bouwnummer. 

Vrij staande woningen Type A

Eerste verdieping Tweede verdieping

Begane grond:
De plattegrond van de begane grond is fl exibel in te delen. 
Zo is de woonkamer standaard gesitueerd aan de voorzijde 
van de woning, maar het is mogelijk om deze te wisselen met 
de keuken aan de achterzijde van de woning. Combineer je 
deze verplaatsing met een uitbouw*, dan creëer je hier een 
heerlijk riante woonkamer. Aan de voorzijde blijft voldoende 
ruimte over voor een grote leefkeuken. Wil je de basisindeling 
aanhouden en juist een grotere keuken aan de achterzijde? 
Dan is dit ook mogelijk! Om zo fl exibel mogelijk te zijn, 
worden de woningen standaard opgeleverd zonder keuken. 
Zo kun je de plaatsing en samenstelling helemaal naar wens 
bepalen. Via de openslaande deuren aan de achterzijde 
loop je zo de tuin in. Binnen heb je overal zicht op de riante
tuin welke rondom de woning loopt. Hier is altijd wel een 
fi jn plekje in de zon te vinden! De woning heeft een fi jne 
aangebouwde berging met genoeg opbergruimte.

Eerste verdieping:
Ook de eerste verdieping van deze woning is bijzonder ruim 
en licht dankzij de vele raampartijen en de Franse balkons. 
Op deze verdieping zijn vier ruime slaapkamers, een 
badkamer en een separate toiletruimte te vinden. De 
badkamer is standaard voorzien van een ruime inloopdouche, 
een bad en dubbele wastafel.

Tweede verdieping: 
De tweede verdieping bestaat uit twee geschakelde grote 
ruimtes met een open verbinding. Hier creëer je gemakkelijk 
nog twee kamers, een ideale plek voor een werkkamer of een 
speelkamer voor de kinderen. Hier is tevens de afgesloten 
ruimte met aansluitingen voor de wasmachine en/of droger 
en de technische installaties.  

N

Begane grond

* Uitbouw niet mogelijk bij bouwnummer 04
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Getoonde impressie bouwnummer 04.Getoonde impressie bouwnummer 04

Vrijstaande woningen
Type A
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Getoonde impressie bouwnummer 13

Bouwnummers: 13 | 28 | 29

Woningtype B is een ruime vrijstaande woning 
met een charmante dwarskap. Er worden drie 
woningen van dit type gebouwd. Bouwnummers 
13 en 29 worden uitgevoerd met een donker 
pannendak en rood metselwerk, bouwnummer 28 
met een rieten kap en wit keimwerk. Dit maakt het 
een prachtige landelijke woning. Deze riante 
vrijstaande villa’s zijn alle gelegen aan het water 
van de Bloemendaalseweg, bouwnummers 13 
en 28 hebben zelfs een eigen ontsluiting (loop/
fi etsbrug) naar de Bloemendaalseweg. Door de 
grote doorlopende raampartij in de zijgevel geniet 
je op alle verdiepingen van extra lichtinval in deze 
toch al zeer lichte en ruimtelijke woning.

De belangrijkste kenmerken op een rijtje:

•  Woonoppervlakte incl. aangebouwde berging: 
ca. 199 m2 GBO

• Kaveloppervlakte: ca. 354 - 393 m2

• Oriëntatie tuin: NW / ZO
• Vier slaapkamers en ruime zolder
• Aangebouwde berging
• Vloerverwarming en -koeling
•  Twee parkeerplaatsen op eigen terrein
•  Bouwnummer 28 wordt uitgevoerd met 

een luxe rieten kap en wit keimwerk
•  Bouwnummers 13 en 28 beschikken over 

een eigen ontsluiting (loop/fi etsbrug) naar 
de Bloemendaalseweg

�

Livingstonelaan

Livingstonelaan

BloemendaalsewegBloemendaalseweg

SPT SPT

Vrij staande woningen
Type B
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Vrij staande woningen Type B

Eerste verdieping

Begane grond:
Net als bij type A is de plattegrond van de begane grond 
van type B fl exibel in te delen. De keuken bevindt zich aan de 
achterzijde van de woning. Zo heb je genoeg ruimte voor het 
creëren van een gezellige ruime leefkeuken. Het verschil met 
type A is dat de woonkamer over de gehele lengte van de 
begane grond gesitueerd, van voor tot achter. Door de grote 
raampartijen tot de grond heb je vanuit zowel de keuken 
als de woonkamer prachtig zicht op de Bloemendaalseweg 
en de tuin. Via de openslaande deuren aan de achterzijde 
van de woonkamer loop je zo de tuin in. Hier geniet je van 
de rust, het water en het groen om je heen. Handig is ook 
de aangrenzende berging, met genoeg opbergruimte. 
De berging is toegankelijk via de achterzijde. Hier zijn ook 
de technische installaties geplaatst. 

Eerste verdieping:
Door de doorlopende raampartij in de zijgevel is ook de 
eerste verdieping licht en ruimtelijk. Op deze verdieping zijn 
vier slaapkamers gesitueerd, waarvan twee slaapkamers één 
of twee charmante Franse balkons hebben. De badkamer is 
ruim genoeg voor zowel een douche als een bad en dubbele 
wastafel. De toiletruimte wordt separaat geplaatst. 

Tweede verdieping: 
De indeling van de tweede verdieping is vergelijkbaar met 
die van type A en bestaat ook uit twee geschakelde grote 
ruimtes met een open verbinding. Echter, de maatvoering 
is anders. Hier creëer je gemakkelijk nog twee kamers, zoals 
een werkkamer of een logeerkamer. Ook de afgesloten 
ruimte met aansluitingen voor de wasmachine en/of droger 
en de technische installaties is hier geplaatst.  

Getoonde plattegrond is van bouwnummer 13. De plattegronden kunnen 
per bouwnummer verschillen. Kijk op de website livingstonepark.nl voor 
een overzicht van alle plattegronden per bouwnummer. 

Begane grond

N
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Woningtype B

Tweede verdieping

Vrij staande woningen Type B
Deze riante villa met een luxe 
rieten kap en wit keimwerk 
ligt heerlij k aan het water

Deze riante villa met een luxe 

ligt heerlij k aan het water

Getoonde impressie bouwnummer 2832 33 



Getoonde impressie bouwnummer 28
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Getoonde impressie bouwnummer 14

Bouwnummers: 05 | 14 | 41

De drie woningen van type C zijn alle gesitueerd 
op een ruim kavel langs het water van de 
Bloemendaalseweg. De royale tuinen van deze 
woningen grenzen aan twee zijden aan het water. 
Ook dit type is met 193 m² een grote woning met 
veel mogelijkheden. Net als de typen A en B 
heeft deze woning standaard vier slaapkamers. 
De vierde slaapkamer bevindt zich echter op de 
tweede verdieping. Hier realiseer je gemakkelijk 
een slaapkamer met ruime inloopkast. Bouwnum-
mers 14 en 41 worden uitgevoerd met een donker 
pannendak met rood metselwerk, bouwnummer 
05 met een luxe rieten kap en wit keimwerk. 

De belangrijkste kenmerken op een rijtje:

•  Woonoppervlakte incl. aangebouwde berging: 
ca. 193 m2 GBO

• Kaveloppervlakte: ca. 375 - 416 m2

• Oriëntatie tuin: NW / ZO
• Vier slaapkamers
• Aangebouwde berging
• Vloerverwarming en -koeling
•  Ruimte voor twee parkeerplaatsen 

op eigen terrein
•  Bouwnummer 14 beschikt over een eigen ontslui-

ting (loop/fi etsbrug) naar de Bloemendaalseweg
•   Bouwnummer 05 wordt uitgevoerd met

een luxe rieten kap en wit keimwerk

�

Livingstonelaan

Livingstonelaan
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SPT SPT

Vrij staande woningen
Type C
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Begane grond

Vrij staande woningen Type C

Begane grond

Begane grond:
Net als bij de typen A en B is ook de plattegrond van type C 
op de begane grond fl exibel in te delen. De indeling is 
vergelijkbaar met type B en is dan ook net zo ruim en licht, 
met grote raampartijen tot aan de grond en de kenmerkende 
doorlopende raampartij in de zijgevel. Hier geniet je van 
een mooi uitzicht op de tuin en de Bloemendaalseweg.  
De openslaande deuren naar de tuin zijn hier geplaatst in 
de keuken in plaats van in de woonkamer zoals bij type B 
en hebben grote ramen aan beide zijden. De aangebouwde 
berging met de technische installaties is net als bij type B via 
de tuin te betreden.

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers, een 
ruime badkamer en een separate toiletruimte. Slaapkamer 3 
is maar liefst circa 8 meter diep, doordat deze is gesitueerd 
boven de doorlopende aangrenzende berging op de begane 
grond. Door de schuine kap heeft deze kamer niet overal 
dezelfde hoogte, wat een speels effect geeft. Door de 
doorlopende raampartij in de zijgevel is ook de eerste 
verdieping licht en ruimtelijk. 

Tweede verdieping: 
Op de tweede verdieping is de vierde slaapkamer te vinden. 
Daarnaast is er nog extra ruimte beschikbaar voor een mooie 
inloopkast of extra opbergruimte. Op deze verdieping is 
tevens de afgesloten ruimte met aansluitingen voor de 
wasmachine en/of droger en de technische installaties. 

Getoonde plattegrond is van bouwnummer 14. De plattegronden kunnen 
per bouwnummer verschillen. Kijk op de website livingstonepark.nl voor 
een overzicht van alle plattegronden per bouwnummer.

N
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Tweede verdieping

Eerste verdieping

Getoonde impressie bouwnummer 05 41 

Vrij staande woningen Type C
Deze villa is eigentij ds 
klassiek. Een bij zondere 
verschij ning in de wij k
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Getoonde impressie bouwnummers 15 en 16

Twee-onder-een-
kapwoningen Type D
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Bouwnummers: 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 31 | 32 | 33 

Deze woningen zijn ideaal voor gezinnen die 
graag alle ruimte hebben, zowel binnen als 
buiten. Het zijn ruime woningen die naar eigen 
wens fl exibel in te richten zijn. De woningen 
hebben heerlijke tuinen, waarvan een aantal 
zelfs aan het water grenzen. De aangebouwde 
bergingen van deze woningen zijn voorzien 
van een sedumdak. Dit zorgt voor de tijdelijke 
opslag van water, het heeft een isolerende 
werking, het vangt fi jnstof op en het trekt 
insecten als bijen en hommels aan.

De belangrijkste kenmerken op een rijtje:

•  Woonoppervlakte incl. aangebouwde berging: 
ca. 158 - 164 m2 GBO

• Kaveloppervlakte: ca. 208 - 266 m2

• Oriëntatie tuin: NO / NW / ZO
•  Twee typen: D1 met dwarskap (bouwnummers 

02, 15, 17, 30 en 32) en D2 met langskap 

(bouwnummers 03, 16, 18, 31 en 33)
• Overdekte entree
• Drie slaapkamers
• Aangebouwde berging
• Vloerverwarming en -koeling
•  Ruimte voor één (bouwnummers. 18, 31, 

32, 33) of twee (bouwnummers 02, 03, 15, 16, 
17, 30) parkeerplaatsen op eigen terrein

•  De tuinen van bouwnummers 02, 03, 15 en 
30 grenzen (gedeeltelijk) aan het water

•  Woonoppervlakte incl. aangebouwde berging: 

•  Twee typen: D1 met dwarskap (bouwnummers 

33) of twee (bouwnummers 02, 03, 15, 16, 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdiepingTweede verdieping

Twee-onder-een-kapwoningen Type D Begane grond:
De overdekte entree van de woning is aan de zijkant gesitueerd, 
met de hal in het midden. Zo ontstaan er twee ruime vertrekken
voor de woonkamer en (leef)keuken. Net als bij de vrijstaande 
woningen is ook de begane grond van de twee-onder-een-
kapwoningen fl exibel in te delen. De woonkamer bevindt zich 
aan de voorzijde van de woning, maar het is mogelijk om deze 
te wisselen met de keuken aan de achterzijde van de woning. 
Combineer je deze verplaatsing met een uitbouw, dan creëer 
je hier een heerlijk grote woonkamer, grenzend aan de tuin. 
Aan de voorzijde blijft dan voldoende ruimte over voor een 
grote leefkeuken. Wil je de basisindeling aanhouden en juist 
een grotere keuken aan de achterzijde? Met een uitbouw 
kan dit ook gemakkelijk gerealiseerd worden. Deze woningen 
hebben alle een aangebouwde ruime berging met een 
garagedeur aan de voorzijde en een deur aan de achterzijde.  

Eerste verdieping:
Op deze verdieping bevinden zich drie grote slaapkamers, 
de badkamer met ruimte voor een inloopdouche en optioneel 
een ligbad. Op de overloop is de separate toiletruimte 
gesitueerd. Door de vele raampartijen geniet je op deze 
verdieping optimaal van het daglicht, ook in de badkamer. 

Tweede verdieping: 
De woningen met dwarskap (type D1) hebben een extra ruime 
tweede verdieping, welke bestaat uit twee geschakelde grote 
ruimtes met een open verbinding. Bij de woningen met een 
langskap (type D2) is de tweede verdieping één grote ruimte. 
Je hebt hier de vrijheid om de indeling naar wens te bepalen.
Wel hebben we de technische installaties alvast in een 
afsluitbare ruimte geplaatst. 

Getoonde plattegrond is van bouwnummers 02, 15, 17, 
30 en 32. De plattegronden kunnen per bouwnummer 
verschillen. Kijk op de website livingstonepark.nl voor 
een overzicht van alle plattegronden per bouwnummer.

�

Livingstonelaan

Livingstonelaan

BloemendaalsewegBloemendaalseweg

SPT SPT
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Woningtype 1
5 hoek- en tussenwoningen

Getoonde impressie bouwnummers 7 t/m 11.Getoonde impressie bouwnummers 07 t/m 11

Hoek- en rij woningen
Blok 1
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Begane grond

Bouwnummers: 07 | 08 | 09 | 10 | 11

Deze rijwoningen liggen aan de Livingstonelaan 
in een kleinschalig blokje van vijf woningen. 
Door de verspringing in het bouwblok liggen 
de bouwnummers 07, 08 en 09 iets verder naar 
achteren ten opzichte van de bouwnummers 10 
en 11. Alle woningen hebben een beukmaat 
van 5,70 meter breed. 

De kenmerken van blok 1:

• Woonoppervlakte: ca. 134 - 156* m2 GBO
• Kaveloppervlakte: ca. 131 - 233 m2

• Oriëntatie tuin: NO
• Beukmaat: 5,70 meter
• Drie slaapkamers
• Vloerverwarming en -koeling

Uitzonderingen:
•  Hoekwoning bouwnummer 07 heeft een 

dwarskap en daardoor meer ruimte op de 
tweede verdieping. Deze woning heeft 
tevens een aangebouwde berging en één 
parkeerplaats op eigen terrein. 

•  Hoekwoning bouwnummer 11 is voorzien van 
een charmante erker aan de zijkant van de 
woning en één parkeerplaats op eigen 
terrein. 

•  Rijwoning bouwnummer 09 heeft de tuin aan 
de achterzijde grenzend aan het water. 

•  De bergingen van bouwnummers 08 t/m 11 
zijn voorzien van een sedumdak.

*156 m2 is inclusief aangebouwde berging

Eerste verdieping Tweede verdieping

Hoek- en rij woningen Blok 1 | beukmaat 5,70 m Begane grond:
De begane grond krijgt een traditionele indeling met de 
keuken gesitueerd aan de voorzijde en een tuingerichte 
woonkamer aan de achterzijde. Door de grote en hoge 
raampartijen in de achtergevel geniet je van lekker veel licht 
in de woonkamer. Het is mogelijk om extra ruimte toe te 
voegen d.m.v een uitbouw aan de achterzijde. Afhankelijk van 
bouwnummer beschikt de hoekwoning over een gezellige 
erker aan de zijkant van de woning of een ruime aangebouw-
de berging. 

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers gelegen, 
waaronder de masterbedroom met ruimte voor een grote 
kastopstelling. De masterbedroom van bouwnummer 07 is 
tevens voorzien van een Frans balkon met openslaande deuren. 

Tweede verdieping:
Deze verdieping is ruim en vrij in te delen en biedt de 
mogelijkheid tot het creëren van een extra kamer. De 
installaties zijn hier in een afgesloten ruimte geplaatst. 
Dankzij de dwarskap beschikt bouwnummer 07 over 
extra ruimte en daglicht op deze verdieping. 

Getoonde plattegrond is van bouwnummer 07. 
De plattegronden kunnen per bouwnummer verschillen. 
Kijk op de website livingstonepark.nl voor een overzicht 
van alle plattegronden per bouwnummer.

Blok 1

�

Livingstonelaan

Livingstonelaan

BloemendaalsewegBloemendaalseweg

SPT SPT
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Getoonde impressie bouwnummers 23 t/m 27

Hoek- en rij woningen
Blok 2 & 3
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Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Hoek- en rij woningen Blok 2 & 3 | beukmaat 5,40 m

Bouwnummers: 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
25 | 26 | 27

De rijwoningen van blok 2 zijn gelegen aan de 
Livingstonelaan, een kleinschalig blokje van vier 
woningen. De vijf rijwoningen type 3 zijn hier haaks 
op gelegen, aan een knus woonhofje. Alle woningen 
hebben een beukmaat van 5,40 meter breed en de 
indeling van deze woningen is in de basis gelijk, 
enkele bouwnummers zijn echter verschillend.

De kenmerken van blok 2 & 3:

• Woonoppervlakte: ca. 126 - 135 m² GBO
• Kaveloppervlakte: ca. 120 - 234 m²
• Oriëntatie tuin: NO / ZW
• Beukmaat: 5,40 meter
• Drie slaapkamers
•  De bergingen van bouwnummers 20 t/m 27 

zijn voorzien van sedumdak
• Vloerverwarming en -koeling

Uitzonderingen:

•  Hoekwoning bouwnummer 19 is voorzien van een 
langskap en een ruimere separate berging t.o.v. 
de overige woningen. Deze woning heeft tevens 
één parkeerplaats op eigen terrein. 

•  Hoekwoning bouwnummer 22 heeft een dwars-
kap, waardoor er een ruimere tweede verdieping 

ontstaat. Dit bouwnummer is tevens voorzien van 
een charmante erker aan de zijkant van de woning 
en één parkeerplaats op eigen terrein. 

•  Hoekwoning bouwnummer 23 heeft een 
dwarskap en daardoor meer ruimte op de tweede 
verdieping. 

•  Hoekwoning bouwnummer 27 heeft de tuin aan 
de achterzijde deels grenzend aan het water. 

Begane grond:
Ook bij deze woningen ligt de keuken aan de voorzijde. 
De woonkamer is op de achtertuin gericht, met een open-
slaande deur en met ramen tot de grond loopt de woonkamer 
zo door in de tuin. Ook bij deze woning is een uitbouw aan de 
achterzijde mogelijk. Dankzij de grote berging in de tuin heeft 
bouwnummer 19 extra bergruimte. De vrijstaande bergingen 
hebben een sedumdak.

Eerste verdieping
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en 
een fi jne badkamer met daglicht. De masterbedroom van 
bouwnummers 22 en 23 is tevens voorzien van een Frans 
balkon met openslaande deuren. 

Tweede verdieping:
De open tweede verdieping is een mooie ruimte met veel 
mogelijkheden. Ideaal wanneer je een werkkamer of een 
extra slaapkamer wenst. Dankzij de dwarskap beschikken 
bouwnummers 22 en 23 over extra ruimte en daglicht op 
de tweede verdieping. Hier is het bijvoorbeeld mogelijk 
om een extra ruime werkkamer te realiseren. 

Getoonde plattegrond is van bouwnummers 20 en 21. 
De plattegronden kunnen per bouwnummer verschillen. 
Kijk op de website livingstonepark.nl voor een overzicht 
van alle plattegronden per bouwnummer. 

Blok 3

Blok 2     

�

Livingstonelaan

Livingstonelaan

BloemendaalsewegBloemendaalseweg

SPT SPT
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Getoonde impressie hoekwoning bouwnummer 22
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Bouwnummers: 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 
39 | 40

Ook deze rijwoningen liggen aan de 
Livingstonelaan, een blok van zeven 
aaneengeschakelde woningen. Door de 
verspringing in het bouwblok liggen de 
bouwnummers 34, 35 en 36 iets verder naar 
achteren ten opzichte van de bouwnummers 
37 t/m 40. Deze woningen hebben dus een 
ruimere voortuin. Alle woningen hebben 
dezelfde breedte en indeling als blok 2 & 3, de
woningen van blok 4 zijn echter minder diep. 

De kenmerken van blok 4:

• Woonoppervlakte: ca. 111 - 119 m² GBO
• Kaveloppervlakte: ca. 110 - 182 m²
• Oriëntatie tuin: NO
• Beukmaat: 5,40 meter
• Drie slaapkamers
•  Alle bergingen zijn voorzien van een 

sedumdak
• Vloerverwarming en -koeling

Uitzonderingen:

•  Hoekwoningen bouwnummers 34 en 40 
zijn voorzien van een charmante erker aan 
de zijkant van de woning en een dwarskap. 
Daardoor beschikken deze woningen over 
een ruimere tweede verdieping. Deze 
woningen hebben tevens één eigen 
parkeerplaats op eigen terrein. 

•  Het achterpad naar de tuinen van 
bouwnummers 37 t/m 40 grenst aan de 
achterzijde van het appartementengebouw.

Begane grond:
Een fi jne woning met een lichte woonkamer aan de tuinzijde. 
Vanuit de woonkamer loop je zo de open keuken in aan de 
voorzijde van de woning. Deze kun je naar eigen wens en 
smaak indelen: een extra kastenwand of een bar met hoge 
krukken, dit is prima mogelijk. 

Eerste verdieping:
Ook deze woning heeft drie slaapkamers en een fi jne 
badkamer aan de voorzijde van de woning. Door het plaatsen 
van grote ramen zijn dit hele lichte kamers. 

Tweede verdieping:
De ruime vloer van de tweede verdieping is naar wens in 
te delen. Genoeg ruimte voor extra kasten of een mooie 
werkruimte. De hoekwoningen met een dwarskap hebben 
extra ruimte en licht. De technische installaties zijn ook hier 
netjes weggewerkt in een aparte ruimte. 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Hoek- en rij woningen Blok 4 | beukmaat 5,40 m

Getoonde plattegrond is van bouwnummer 34. 
De plattegronden kunnen per bouwnummer verschillen. 
Kijk op de website livingstonepark.nl voor een overzicht 
van alle plattegronden per bouwnummer. 

Blok 4     

�

Livingstonelaan

Livingstonelaan

BloemendaalsewegBloemendaalseweg
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De keuken is vaak de centrale plek in een woning. Hier kom je samen 

met vrienden of familie en geniet je met elkaar van een heerlijke maaltijd, 

of je start er de dag met een goede kop koffi e en een lekker ontbijt. 

Omdat een keuken zo persoonlijk is, worden de woningen standaard 

zonder keuken opgeleverd. Zo kun je geheel naar eigen wens, smaak 

en budget de keuken van je dromen realiseren. Het leidingwerk wordt 

afgedopt opgeleverd, waardoor de keukenleverancier direct na de 

oplevering van het huis kan starten met het plaatsen van jouw droomkeuken.

Jouw 
droomkeuken

Waar start of sluit jij de dag het beste af dan in een heerlijke badkamer? Het is dé ruimte waarin 

ontspanning en een gevoel van luxe centraal mogen staan. De sanitaire ruimten van de woningen 

in Livingstone Park zijn standaard uitgerust met sanitair en tegels van hoogwaardige kwaliteit. 

De badkamer is bij ieder woningtype voorzien van een (inloop)douche en wastafel(s). 

De vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen beschikken over een separate 

toiletruimte op de eerste verdieping. De hoek- en rijwoningen hebben een toilet in de 

badkamer. De vrijstaande woningen zijn daarnaast standaard ook al voorzien van een luxe 

ligbad. Vanzelfsprekend kun je deze naar eigen wens aanpassen. Heb je jouw indeling voor 

ogen? Bespreek dit met jouw wooncoach.

Creëer je 
eigen wellness
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Hier woon je 
écht groen
De woningen van Livingstone Park zij n zo 
ontworpen dat ze voldoen aan de duurzaam-
heidseisen van vandaag de dag. Er is veel 
aandacht geschonken aan de bouwkundige 
optimalisaties, de toe te passen materialen, 
de installaties en de omringende fl ora en fauna. 
Al deze factoren dragen bij  aan een hoge woon- 
en leefk waliteit. 

De woningen zijn volledig gasloos en hebben ieder een individuele 

bodemwarmtepompinstallatie, waarmee je de woning kunt verwarmen

in de winter en koelen in de zomer. De temperatuurverwarming 

zal primair via de vloer verlopen. Dat betekent: geen in het oog 

springende radiatoren, alles is netjes in de vloeren weggewerkt. 

Uitzondering hierop is de badkamer, indien nodig zal hier een 

elektrische wandradiator geplaatst worden. Doordat de woningen 

voorzien zijn van uitstekende isolatie, in zowel de vloer, als de 

wanden, het dak en de beglazing, zijn ze uiterst energiezuinig. 

Een individueel balansventilatiesysteem met warmteterugwinning 

garandeert een uitstekende luchtkwaliteit en zorgt voor een 

aangenaam en gezond leefklimaat in de woningen. 

Daarnaast wordt bij een aantal woningen een deel van het energie-

verbruik gecompenseerd door middel van zonnepanelen op het dak. 

Dat scheelt een hoop in de maandelijkse lasten!

In Livingstone Park ontdek je wat comfortabel en duurzaam wonen 

écht voor je kan betekenen. 
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Disclaimer
Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. 
Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten 
worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand een illustrator en worden daarom met recht ‘’artist’s 
impressions’’ genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken. 
Ook de plattegronden in deze brochure kunnen opties bevatten, welke door de aannemer aangeboden worden. De 
plattegronden, alsmede de afmetingen van sanitair en keuken van alle in deze brochure opgenomen woningen zijn 
indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken. 
Tijdens een eerste gesprek bij de makelaar worden de contractstukken van de woning verstrekt.

Ontwikkeling:

Livingstone Park is een ontwikkeling van Levenssteen B.V. 
Dit is een samenwerking tussen Janssen de Jong Projectontwikkeling en Driestar B.V.

Verkoop en informatie:

0182 - 511 283

nieuwbouw@viavesta.nl

www.viavesta.nl

Ontwerp:

www.bbhd.nl

Bouw:

Van Zanten Bouw

L E V E N S S T E E N
www.jjpo.nl www.driestar.com

Wonen in Livingstone Park?
Neem dan gerust contact op met de makelaar.
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www.livingstonepark.nl


