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Op zomerse dagen zit
de hele kade vol met
mensen die genieten
van de zon.

Winkelen kunt u in
diverse winkelcentra
en in het oude
stadscentrum.
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ALPHEN AAN DEN RIJN | RIJKE HISTORIE EN MODERNE VOORZIENINGEN

Een gezellig stadscentrum
met volop restaurants en
terrasjes aan het water
Van hip proeflokaal tot sfeervolle
pizzeria. Van luxe tapasbar tot
wijnproeverij. Alphen aan den Rijn
telt talloze gezellige en hoogwaardige
horecagelegenheden voor alle
gelegenheden. Op zaterdag bruist
het Thorbeckeplein als de bewoners
uitlopen voor de weekmarkt, pal
tegenover project De Kroon. ’s Avonds
komt de Julianastraat tot leven als de

restaurant en bars hun deuren openen.
Op zonnige dagen is het heerlijk toeven
op de vele terrasjes aan het water;
bijvoorbeeld op het Rijnplein waar u
rijnaken, sloepen en jachten voorbij
kunt zien komen.
Voor winkelliefhebbers is er genoeg
keuze in een van de winkelcentra
of dé winkelstraat van Alphen:
de Van Manderloostraat. ’s Avonds
geniet u nog lang na van het bruisende
stadsleven; drink gezellig een wijntje,
pak een filmpje of geniet van een
mooie voorstelling in het theater.

Over de klassieke architectuur van de Stadsvilla’s

De statige Stadsvilla’s
doen denken aan de
patriciërswoningen in
de 17e eeuw
De Stadsvilla’s kenmerken zich door
een klassieke stedelijke architectuur
met een moderne twist. Dankzij de
rijzige gevels met veel unieke details
en reliëfs doen de luxe woningen
denken aan de patriciërswoningen

uit de 17e eeuw. Het terugliggende
metselwerk rond de kozijnen, het
getrapte metselwerk naast de entree
en het bijzondere metselwerk in de
dakrand geven de villa’s een rijke
uitstraling. En uniek bovendien,
want iedere Stadsvilla heeft een
eigen metselwerksteen.
Door de iets naar achteren geplaatste
ligging, hebben de woningen veel
privacy aan de straatzijde. De kleine

trede die de overgang van openbaar
naar privé markeert, geeft de
woning het voorname gevoel van
een grachtenpand. De zinken
dakkapellen zorgen ervoor dat
de woningen uitstekend passen bij
het historische centrum van Alphen.
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VOLOP VOORZIENINGEN IN DE STAD
Basisscholen
• derank.scopescholen.nl
• basisschoolbonifacius.nl
• dewindroos.scopescholen.nl
Voortgezet onderwijs
• scalacollege.nl
• groenehartscholen.nl/leerpark
• groenehartscholen.nl/lyceum
Winkelcentra
• aarhof.nl
• baronie.nu
• herenhof.nl

Terrassen
• Rijnkade, Julianastraat,
Pieter Doelmanstraat
Uitgaan
• theatercastellum.nl
• vuecinemas.nl/vue-cinemas/
alphen-aan-de-rijn
Zorg
• huisartsenhetcentrum.nl
• apotheek.nl/apothekers/
apotheek-allart
• dagziekenhuis Alrijne:
alrijne.nl/alphen

Weekmarkt
• elke woensdag en zaterdag

ONTSPANNEN IN DE DIRECTE OMGEVING
Zegerplas
• parkzegersloot.nl
• waterskiën en wakeboarden:
wetnwild.nl
• pannenkoekenboerderij:
deschaapskooi.com
• minigolf, speeltuin, strandje:
bijhen.nl
• Urban Athletes Park

Archeon Museumpark
• archeon.nl
Vogelpark Avifauna
• avifauna.nl
Kinderboerderij Bospark
• kinderboerderijalphen.nl
Golfclub Zeegersloot
• 27 holes baan
zeegersloot.nl
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S T A D S _ villa’s
Het Groene Hart is
een oase van rust in
de drukke Randstad.
Er zijn veel recreatieve
mogelijkheden.

De Stadsvilla’s hebben
een gezellige stadstuin
op het zuiden met veel
privacy en uitzicht op
het park en op de Aar.
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ALPHEN AAN DEN RIJN | CENTRUM VAN HET GROENE HART

In vijf minuten fietst u
van uw huis naar het
natuurgebied Zegersloot
Of u nu wilt wandelen, ontspannen op
het water of culinair genieten: in Alphen
aan den Rijn is alles binnen handbereik.
De stad biedt een unieke combinatie
van groen én stads wonen. Dankzij
de ligging midden in het Groene
Hart kunt u naar hartenlust buiten
recreëren, en zoekt u ook eenvoudig
de gezellige drukte van het bruisende
stadsleven op.

Het mooie onlangs geheel vernieuwde
centrum van Alphen aan den Rijn
staat bol van de cultuur, historie,
evenementen en attracties.
Er is altijd iets te beleven. Zo kunt u
hier niet alleen heerlijk winkelen maar
ook genieten van de vele restaurants
die de stad telt en het gezellige
uitgaansleven.
Het beste van twee werelden
Nieuwbouwproject De Kroon van Alphen
– waar de Stadsvilla’s te vinden zijn –
grenst aan het bruisende centrum
én Park Zegersloot met de prachtige

Zegerplas. Of u nu houdt van
wandelen, fietsen, varen of golfen:
alle voorzieningen zijn letterlijk om
de hoek. De stad is bovendien zowel
met het openbaar vervoer als met de
auto uitstekend bereikbaar. Erop uit?
U bent in een half uur tot drie kwartier
in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of
Den Haag. En als u met vakantie gaat,
brengt de directe busverbinding u
in circa een half uur naar Schiphol.

Over de buitenruimte bij de Stadsvilla’s

Op zo’n heerlijke zomeravond
samen buiten zitten op uw
eigen stadstuin
De luxe Stadsvilla’s zijn allemaal
voorzien van een heerlijke stadstuin
én een luxe dakterras. Met voldoende
privacy en toch een prachtig uitzicht op
het park. Dankzij de uitstekende ligging
op het zonnige zuiden geniet u de hele
dag van groen, rust en ruimte.

De Stadsvilla’s liggen direct aan het park.
Door de grote pui met openslaande
deuren op de begane grond, ervaart u
ook binnen dat heerlijke buitengevoel.
Is het iets koeler? Dan zit u lekker uit de
wind op uw – deels overdekte – terras
met uitzicht op de Aar. En dankzij de
begroeide afscheiding met de buren
loopt het park als het ware door in uw
terras.
Genieten van het zonnige zuiden
Met een oppervlakte van circa 28 m2

biedt uw tuin u meer dan voldoende
ruimte om te ontspannen. Een
zwembadje voor de kinderen?
Een buitenkeuken voor diners met
familie en vrienden? Een loungeset
om u te verliezen in dat prachtige
boek? Net als de woning zelf kunt u
ook de buitenruimte naar uw wens
inrichten. Bovendien is er een prachtig
dakterras van maar liefst 14 m2 op de
3e verdieping. Pal op het zuiden en
met een nog weidser uitzicht over het
centrum van Alphen aan den Rijn.

S T A D S _ villa’s

Een grote leefkeuken
(ca. 30m2) met openslaande
deuren, naar de geborgen
buitenruimte*

*OPTIONEEL OP DE BEGANE GROND
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11 LUXE 4-LAAGSE STADSVILLA’S

De unieke Stadsvilla’s zijn
een bijzonder onderdeel van
project De Kroon van Alphen
Heerlijk wonen, comfortabel
thuiswerken en parkeren in de
privéparkeerplaats onder uw woning.
Wellicht zelfs met uw eigen interne
opgang! Het is allemaal mogelijk in
de luxe 4-laagse Stadsvilla’s met
een oppervlakte van 228 tot maar
liefst 237 m2.
Dankzij de stadse uitstraling, stoere
materialen en perfecte afwerking zijn

de Stadsvilla’s zonder enige twijfel
uniek te noemen. De woningen bieden
alles wat een gezin van nu nodig heeft
mét een beetje extra voor het ultieme
woongenot.
Wat de woningen zo bijzonder maakt,
is naast de unieke ligging en uitstraling
ook de diversiteit: geen Stadsvilla is
hetzelfde. Zo zijn er woningen die
uitgevoerd worden met een wit
gekeimde gevel, Franse balkons en
een geheel recht opgetrokken gevel,
maar ook woningen met origineel
metselwerk en op de 4e woonlaag
een kap met een (kleine) dakkapel.

DEEL DE VILLA IN NAAR EIGEN WOONWENSEN

Keuken op de 1e verdieping?
Extra logeerverdieping?
Het kan allemaal…

Een tuingerichte werkkamer?
Een bijzonder gastenverblijf?
We denken graag met u mee om van
uw woondroom werkelijkheid te maken.

Alsof de woningen zelf al niet bijzonder
genoeg zijn, kunt u uw Stadsvilla ook
nog eens aanpassen op uw specifieke
woonwensen. Wellicht wilt u een extra
grote woonkeuken voor gezellige diners
met vrienden? Een tweede badkamer?

Wellicht kiest u voor wat extra comfort
en luxe. Ook dat kan! Wat dacht u van
een badkamer en suite met walk-in
optie? Of een penthouse op de vierde
verdieping? Wonen was nog nooit zo
comfortabel. U past uw woning aan op

uw wensen en gezinssamenstelling.
De mogelijkheden zijn zeer divers,
zodat uw woning uniek is en past bij
uw woonwensen.
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DENNIS VOSKUIL VAN KOW-ARCHITECTEN OVER DE BIJZONDERE VILLA’S

“De stoere materialen en
perfecte afwerking, geven
een luxe gevoel“
De Stadsvilla’s geven een speciale
allure aan het hele nieuwbouwproject.
Een woning over 4 bouwlagen met
een prachtig terras aan het park én
een dakterras op de zon is uniek
in het centrum van Alphen. De
materialen zijn modern, duurzaam en
onderhoudsarm. Zo is het metselwerk
verouderd met een mooie patina,
waardoor de statige gevel zijn rijke

uitstraling door de jaren heen blijft
behouden. De rijk gedetailleerde,
gemetselde gevel heeft prachtige
verticale ‘french windows’. Deze
benadrukken de rijzige verticale
gevel en zorgen voor veel lichtinval.
Iedere woning is uniek
De hekwerken bij de woningen hebben
we speciaal voor de Stadsvilla’s
ontworpen. Door de kleur van het
metselwerk en de kozijnen, het type
hekwerk én de mogelijkheden om uw
woning aan uw wensen aan te passen,
is bij oplevering iedere woning uniek.

U MOET WEL DURVEN KIEZEN VOOR ZO’N STADSVILLA

“Professioneel advies helpt
al uw interieurwensen te
realiseren”
Uw woonwens is uniek. Dat geldt ook
voor de keuze van uw interieur. Daarom
ontvangt u als koper van één van de
luxe Stadsvilla’s persoonlijk interieuradvies van ontwerpstudio FAB21.
Nadat u een keuze heeft gemaakt uit de
verschillende opties, adviseren wij u bij

uw volgende stap. Welke inrichting past
het beste bij uw wensen? Hoe maakt u
optimaal gebruik van de ruimte die de
Stadsvilla’s bieden? Hoe vertaalt zich
dat in kleur, materiaal en sfeer?
In twee gesprekken brengt u samen
met de interieurspecialist in kaart wat
voor u belangrijk is. Vervolgens bekijken
we hoe we hieraan zo optimaal mogelijk
invulling kunnen geven. Welke van de
vele opties en mogelijkheden zorgen
voor de beste woonbeleving?

U ontvangt een inrichtingsvoorstel
voor uw nieuwe woning dat helemaal
bij u past. Een echt thuis waarin luxe,
comfort en eigenheid hand in hand
gaan.

S T A D S _ villa’s
Een riante slaapkamer
met ruimte om een
heerlijk zitje te maken.

Een werkverdieping
in het huis, waar
u opdrachtgevers kunt
ontvangen zonder
privévertrekken
te betreden.
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ARTIST IMPRESSION STADSVILLA’S

VOGELVLUCHT PARKZIJDE
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ARTIST IMPRESSION STADSVILLA’S

EXTERIEUR STRAATZIJDE
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Koken met uitzicht

Op de begane grond kunt u
ook kiezen voor een grote
leefkeuken met uitzicht op
het park en de Aar.

ARTIST IMPRESSION STADSVILLA’S

LEEFKEUKEN MET UITZICHT
OP HET PARK EN DE AAR

11 STADSVILLA’S
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KELDER
STANDAARD
Bouwnummers: 15, 16 en 19
Schaal: ca. 1:75

Thuiswerkplek
Als u veel vanuit huis werkt,
is het fijn als u een eigen
plek heeft waar u zich kunt
terugtrekken en rustig
kunt werken.

BEGANE GROND
OPTIE TUINKAMER
Bouwnummers: 15, 16 en 19
Oppervlak: ca. 57 m2
Schaal: ca. 1:75
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INGERICHTE
PLATTEGRONDEN
VILLA A MET 3 RAMEN
Schematische weergave van ligging bouwnummers 15, 16 en 19

Een grote leefkeuken
Wat heerlijk zo’n grote
leefkeuken! Terwijl er gekookt
wordt, zitten uw kinderen,
partner of vrienden gezellig
aan de keukenbar.

EERSTE VERDIEPING
OPTIE KEUKEN
Bouwnummers: 15, 16 en 19
Oppervlak: ca. 65 m2
Schaal: ca. 1:75

11 STADSVILLA’S
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Twee grote slaapkamers
Op deze verdieping heeft u
twee grote slaapkamers en
een mooie ruime badkamer.

TWEEDE VERDIEPING
STANDAARD
Bouwnummers: 15, 16 en 19
Oppervlak: ca. 65 m2
Schaal: ca. 1:75

INGERICHTE
PLATTEGRONDEN
VILLA A MET 3 RAMEN
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Schematische weergave van ligging bouwnummers 15, 16 en 19

Speelruimte voor
jong en oud
Lekker een avondje snookeren,
sporten of een ruimte waar
de kinderen kunnen spelen?
U kunt op deze verdieping
een ruimte maken voor sport
en spel.

DERDE VERDIEPING
STANDAARD
Bouwnummers: 15, 16 en 19
Oppervlak: ca. 43 m2
Schaal: ca. 1:75
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Woonkamer op hoogte
Als u wilt genieten van
uitzicht op het groen en
de Aar, dan kiest u voor
een woonkamer en keuken
op de eerste verdieping.

ARTIST IMPRESSION STADSVILLA’S

WOONKAMER MET UITZICHT
OP HET GROEN EN DE AAR

11 STADSVILLA’S
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KELDER
STANDAARD
Bouwnummers: 36 en 37
Schaal: ca. 1:75

Verlengde woonkamer
De stadstuin wordt met
deze indeling een verlengde
van uw woonkamer.

BEGANE GROND
STANDAARD
Bouwnummers: 36 en 37
Oppervlak: ca. 57 m2
Schaal: ca. 1:75
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INGERICHTE
PLATTEGRONDEN
VILLA B MET 2 RAMEN
Schematische weergave van ligging bouwnummers 36 en 37

Een riante slaapkamer
Op deze verdieping heeft
u een riante slaapkamer
met een eigen toilet,
badkamer en inloopkast.

EERSTE VERDIEPING
OPTIE UITGEBREIDE OUDERSLAAPKAMER
Bouwnummers: 36 en 37
Oppervlak: ca. 66 m2
Schaal: ca. 1:75
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Extra werkplek
Door de open hoek is er veel
daglicht in het trappenhuis
en heeft u de ruimte om een
extra werkplek te maken.

TWEEDE VERDIEPING
OPEN HOEK VOORKANT
Bouwnummers: 36 en 37
Oppervlak: ca. 66 m2
Schaal: ca. 1:75
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INGERICHTE
PLATTEGRONDEN
VILLA B MET 2 RAMEN
Schematische weergave van ligging bouwnummers 36 en 37

Gym met uitzicht
Geen tijd om naar de
sportschool te gaan?
Maak uw eigen gym met
uitzicht op het park,
de Aar en het centrum!

DERDE VERDIEPING
STANDAARD
Bouwnummers: 36 en 37
Oppervlak: ca. 49 m2
Schaal: ca. 1:75
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ARTIST IMPRESSION STADSVILLA’S

EXTERIEUR STRAATZIJDE
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ARTIST IMPRESSION STADSVILLA’S

EXTERIEUR PARKZIJDE
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GEVELAANZICHTEN
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GEVEL STRAATZIJDE

VOORGEVEL ( NOORD)
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GEVEL PARKZIJDE

ACHTERGEVEL ( ZUID)
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bouwnummer

oppervlak

15
16
17
18
19
34
35
36
37
38
39

237 m2
237 m2
244 m2
244 m2
237 m2
228 m2
228 m2
236 m2
236 m2
228 m2
228 m2

15 16 17 18 19

34 35 36 37 38 39

15 16 17 18 19

34 35 36 37 38 39

15 16 17 18 19

34 35 36 37 38 39

KELDER / PARKEREN

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

OVERZICHTS
PLATTEGRONDEN
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15 16 17 18 19

34 35 36 37 38 39

TWEEDE VERDIEPING

15 16 17 18 19

DERDE VERDIEPING

VIERDE VERDIEPING

34 35 36 37 38 39
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ARTIST IMPRESSION STADSVILLA’S

VOGELVLUCHT STRAATZIJDE
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Verkoop en informatie:
Koppes Makelaardij
Julianastraat 133
2405 CG Alphen aan den Rijn
071 - 341 27 36
nieuwbouw@koppesmakelaardij.nl

www.dekroonvanalphen.nl

Conceptontwikkelaar:

Architect:

Interior design:

Aannemer:

Vormgeving en tekst:
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FAB21

Thunnissen

AmaiAmai, Dordrecht

De brochure maakt geen onderdeel uit van de officiële kopercontractstukken en mag ook niet als zodanig worden gezien. Hoewel de brochure met veel zorg is samengesteld, is dit slechts
een presentatiemiddel van het project als geheel. Alle onderdelen van de brochure, dat wil zeggen de teksten, afbeeldingen, plattegronden en artist impressies zijn allemaal suggesties van
de werkelijkheid en geven mogelijkheden aan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
De brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie in deze brochure en op de verkooptekeningen, waaronder de aanduidingen van de oppervlakte, is onder
voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

