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CENTRUM

KIJKDUIN



BUITENGEWOON VRIJE KAVELS

Heeft u altijd al gedroomd van het bouwen van uw eigen droomvilla op een vrijstaande 
kavel? Wilt u centraal wonen in de Randstad, dichtbij de stad Den Haag en tegelijkertijd 
in alle rust in het groen en nabij de kust? Vroondaal biedt u die vrijheid. 

Vroondaal ligt in Den Haag, de internationale stad van Vrede en Recht. Tienduizenden 
mensen uit alle delen van de wereld wonen en werken in en rond Den Haag. Een stad 
met veel mogelijkheden. Van het Binnenhof en het gezellige centrum tot Madurodam en 
de Scheveningse Pier. Van het Haagse Bos tot de duinen van Kijkduin. 

Laat u verrassen door de prachtige omgeving van Vroondaal en de bestaande, onder 
architectuur, gebouwde villa’s. Er komt heel wat kijken bij het bouwen van een huis. Wij 
hebben de te doorlopen stappen voor u op een rij gezet.

Heeft u na het lezen nog vragen neem gerust contact op met ons. Wij helpen u graag op 
weg om uw droom te verwezenlijken.
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VROONDAAL

Vroondaal is gelegen in Madestein, een prachtig natuur en 
recreatiegebied, grenzend aan de duinen en het strand van 
Kijkduin en Ter Heijde. Door haar ultieme ligging heeft u elke 
dag de vrijheid om te kiezen voor ontspanning zoals een work 
out op het strand, een potje golf of tennis om de hoek, te 
genieten van cultuur in de stad of te shoppen op de Fred om 
vervolgens thuis te komen in alle rust en ruimte. 

In vroondaal voelt u zich vrij, krijgt u 
lucht en ruimte!
• Omringd door natuur & groen
• 10 minuten van strand & zee
• Vlakbij centrum den Haag
• 5 minuten van winkels, recreatie 
   & sport
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VRIJE KAVELS WESTMADEPARK

De vrije kavels in Vroondaal Westmadepark (grijze kader) 
zijn gelegen tussen de villawijk Hofstedepark, waar 
vrijstaande villa’s onder architectuur zijn gebouwd en 
de nieuwe woonbuurt Westmadepark waarin de chique 
Haagse architectuurstijl centraal staat. De grootte van de 
vrije kavels in Westmadepark varieert tussen de 400 en 
500 m². 

Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend. 





toekomstige langzaam verkeersverbinding 

woonsfeer ‘Chique Haags’

woonsfeer ‘Het Goed’

kavels fase 1

kavels fase 2

518
450m²

501
475m²

502
496m²

503
450m²

504
500m²

505
450m²

506
450m²

507
428m²508

434m²509
495m²
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400m²

511
400m²

512
400m²

513
400m²

514
409m²

515
500m²

516
400m²

517
425m²

O
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adeweg

O
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adeweg

Nederhoflaan

M
arkgraaflaan

Westmadeweg

Vrije kavels 
Hofstedepark 

vanaf 600m²
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Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend. 

oriëntatie van de woning

locatie inrit

kaveloppervlakte

uiterste bebouwingsgrens

inzinkbare paal Nederhoflaan 
klappaal Oostmadeweg

519
447m²

520
497m²

521
422m²

522
472m²

523
486m²

524
595m²

525
472m²

526
422m²

527
497m²

528
447m²

529
424m²

530
460m²

531
461m²



WOONSFEREN VRIJE KAVELS 
WESTMADEPARK

De vrije kavels hebben twee verschillende woonsferen. Elke woonsfeer heeft haar 
eigen identiteit, gevormd door de gekozen architectuur. De kavels aan de Oostmadeweg 
sluiten aan op de villawijk Hofstedepark, waarvoor de woonsfeer ‘Het Goed’ is 
opgesteld. Deze woonsfeer kenmerkt zich door de vrijheid in architectuurregels waarbij 
u als koper veel mogelijkheden heeft om uw specifieke woonwensen te verwezenlijken. 
De overige kavels, waarvoor de woonsfeer ‘Chique Haags’ van toepassing is, 
kenmerken zich door gevarieerde woningen met chique gevels, waarbij decoratieve 
stijl met veel detaillering en kleurig materiaalgebruik gewenst is. Deze woonsfeer is 
geïnspireerd op het Prinsenvinkenpark en Belgisch Park in Den Haag. 

Per woonsfeer zijn de bouwregels en de beeldkwaliteit op de volgende pagina’s 
weergegeven.

Woonsfeer ‘Chique Haags’ Woonsfeer ‘Het Goed’
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WOONSFEER ‘HET GOED’ 
WESTMADEPARK
Voor de kavels in ‘Het Goed’ Westmadepark bent u vrij in architectuurstijl. Zowel 
moderne villa’s als jaren dertig villa’s zijn hier mogelijk; de maximale bouwenvelop 
is 2 lagen met een kap, waarbij de maximum nokhoogte 11 meter bedraagt ten 
opzichte van het peil van de weg.
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Hulst ‘blue maid’
(Ilex meservae)

WOONSFEER ‘HET GOED’ WESTMADEPARK
LANDSCHAPPELIJKE BASIS

BOOMSOORT:
• Zomereik en/of valse acacia volgens
   Grondkaart.

BOOMZONE:
Binnen 5 meter vanaf de voor-erfgrens:
• Geen bouwkundige constructies binnen 5
   meter afstand van een boomstam.
• Eventueel noodzakelijk te verplanten bomen
   op eigen kavel dienen elders op de eigen
   kavel teruggeplaatst te worden.

GRENS OPENBAAR/BOUWZONE:
• Hulsthaag (1.30 meter hoog) volgens
   Grondkaart.
• Opening aan voorzijde max. 4 meter breed.

GELEDING:
• Afstand tot voor-erfgrens min. 5 meter volgens
   Grondkaart.
• Afstand tot zij-erfgrens min. 3 meter volgens
   Grondkaart.
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grens bouwvlak

zijde Graaf Florislaan

min maat volgens 
Grondkaart

min maat volgens 
Grondkaart

min maat volgens 
Grondkaart

HET ONTWERP VAN VROONDAAL  18

3m

  5
m

  max    4m



WOONSFEER ‘HET GOED’ WESTMADEPARK
BOUWREGELS

BOUWHOOGTE:
• Max. 2 lagen + kap
• Nokhoogte max. 11 meter

WONINGTYPE:
• Vrij te bepalen

BOUWVLAK:
• Conform Grondkaart.
• Bebouwingspercentage max. 25% van
   de kavel.
• Er dient rekening te worden gehouden
   met eventueel geplande bomen binnen het
   bouwvlak.

PARKEREN:
• min. 2 opstelplaatsen naast elkaar realiseren 
   op eigen kavel.
• max. één toerit per kavel.

BIJZONDERHEID:
• Veel vrijheid aan architectuur.
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kavelvorm en kavelgrootte indicatief 

zijde Graaf Florislaan

min maat volgens 
Grondkaart

min maat volgens 
Grondkaart

min maat volgens 
Grondkaart

HANDVATTEN VOOR UW ARCHITECT  19

BOUWHOOGTE: 

max. 2 lagen + kap 

WONINGTYPE: 

vrij te bepalen 

BOUWVLAK: 

•  conform kavelpaspoort 

•  bebouwingspercentage max. 25% van de kavel

•  er dient rekening te worden gehouden met eventueel

geplande bomen binnen het bouwvlak

PARKEREN: 

min. 3 opstelplaatsen realiseren op eigen kavel, 

waarvan 2 naast elkaar 

•  max. één toerit per kavel

BIJZONDERHEID: 

•  veel vrijheid aan architectuur

BOUWREGELS 
VILLA’S IN ‘HET GOED’ 

3m 3m

3m
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WOONSFEER ‘CHIQUE HAAGS’
De Chique Haagse woonsfeer in Westmadepark komt in de architectuurregels tot 
uiting door een rijke detaillering met veel elementen die uitsteken of juist terugliggen 
ten opzichte van de rooilijn. Deze elementen zorgen voor veel plastiek in de gevel. 
In deze woonsfeer zoeken wij een optimum tussen de huidige comforteisen en de 
Haagse sfeer en beeld van rond 1900.
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BOOMSOORT:
• Zomereik en/of valse acacia volgens
   Grondkaart.

BOOMZONE:
Binnen 5 meter vanaf de voor-erfgrens:
• Geen bouwkundige constructies binnen 5
   meter afstand van een boomstam.
• Eventueel noodzakelijk te verplanten bomen
   op eigen kavel dienen elders op de eigen
   kavel teruggeplaatst te worden.

GRENS OPENBAAR/BOUWZONE:
• Wintergroene haag en groen stalen hekwerk 
   (1.00 meter hoog) aan de Markgraaflaan en
   Oostmadeweg. Aan de Nederhoflaan een
   Hulsthaag met groen stalen hekwerk (1.00
   meter hoog), volgens Grondkaart.
• Opening aan voorzijde max. 4 meter breed.

GELEDING:
• Afstand tot voor-erfgrens min. 5 meter volgens
   Grondkaart.
• Afstand tot zij-erfgrens min. 3 meter volgens
   Grondkaart.

Hulst ‘blue maid’
(Ilex meservae)

WOONSFEER ‘CHIQUE HAAGS’
LANDSCHAPPELIJKE BASIS

grens bouwvlak

zijde Graaf Florislaan

min maat volgens 
Grondkaart

min maat volgens 
Grondkaart

min maat volgens 
Grondkaart

HET ONTWERP VAN VROONDAAL  18

3m

  5
m

  max    4m
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WOONSFEER ‘CHIQUE HAAGS’
BOUWREGELS

BOUWHOOGTE:
• Max. 2 lagen + kap
• Nokhoogte max. 11 meter

BOUWVLAK:
• Conform kavelpaspoort.
• Bebouwingspercentage max. 25% van
   de kavel.
• Er dient rekening te worden gehouden
   met eventueel geplande bomen binnen het
   bouwvlak.

PARKEREN:
• min. 2 opstelplaatsen naast elkaar realiseren 
   op eigen kavel.
• max. één toerit per kavel.

BIJZONDERHEID:
• De villa heeft een expressieve dakvorm met                                                                                                                                              
   een kroonlijst of topgevel.
• De daklijst (goothoogte) bedraagt minimaal                                               
   6 meter.
• Gebruik van witte accenten.
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kavelvorm en kavelgrootte indicatief 

zijde Graaf Florislaan

min maat volgens 
Grondkaart

min maat volgens 
Grondkaart

min maat volgens 
Grondkaart

HANDVATTEN VOOR UW ARCHITECT  19

BOUWHOOGTE: 

max. 2 lagen + kap 

WONINGTYPE: 

vrij te bepalen 

BOUWVLAK: 

•  conform kavelpaspoort 

•  bebouwingspercentage max. 25% van de kavel

•  er dient rekening te worden gehouden met eventueel

geplande bomen binnen het bouwvlak

PARKEREN: 

min. 3 opstelplaatsen realiseren op eigen kavel, 

waarvan 2 naast elkaar 

•  max. één toerit per kavel

BIJZONDERHEID: 

•  veel vrijheid aan architectuur

BOUWREGELS 
VILLA’S IN ‘HET GOED’ 

3m 3m

3m
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WOONSFEER ‘CHIQUE HAAGS’ 
ARCHITECTUUR

De architectuuregels voor de woonsfeer Chique Haags zijn onderstaand vereenvoudigd weergegeven. In het 
beeldkwaliteitsplan van Vroondaal Westmadepark kunt u de totale beeldkwaliteit nog eens rustig nalezen.

Dak vorm
• Iedere villa heeft een expressieve dakvorm met een kroonlijst of topgevel.
• Achter de kroonlijst kan de kap iedere vorm hebben, passend bij de architectuurstijl.
• Een topgevel heeft een expressieve vorm of een daklijst.
• Kroonlijsten zijn gedetailleerd vormgegeven.
• Alle woningen hebben een hoge goot (minimaal 6 meter).
• De villa’s aan de Westmadeweg hebben op de begane grond een vrije hoogte van minimaal 3 meter en
   een extra hoge voordeur.

Kleur- en materiaal gebruik
• Er worden hoogwaardige materialen toegepast met een pure, natuurlijke uitstraling.
• De gevels worden uitgevoerd in (gemêleerde) handvorm baksteen. Geen harde rode en bruine tinten,
   maar niet verzadigde roodbruine en bruinbeige tinten voor een luchtigere uitstraling. Daarnaast kunnen
   bakstenen in crèmegele tinten gebruikt worden.
• De gevels worden zorgvuldig gedetailleerd met hoofdzakelijk witte, lichte elementen.
• De dakbedekking wordt uitgevoerd in antracietgrijze of zwarte keramische dakpannen of leien. De daken
   mogen ook uitgevoerd worden als begroeide daken.
• De kozijnen worden uitgevoerd in wit hout en hebben een zorgvuldige detaillering met diepte in de
   profielen, ook dakranden zijn wit. 
• Bergingen en bijgebouwen worden passend bij de woning uitgevoerd in baksteen of gebeitst hout in een
   passende kleur met witte accenten.
• In kleur- en materiaalgebruik wordt aangesloten op de omliggende ontwikkelingen.

Detaillering 
Voor iedere villa dienen minimaal twee kenmerken gekozen te worden om vervolgens te combineren tot een 
eigen vormgeving welke past binnen de kaders en de gekozen signatuur. Minimaal één van de kenmerkende 
details levert een bijdrage aan de plastiek in de gevel. Onderstaand zijn een aantal voorbeelden van detaillering 
weergegeven. Naast de kenmerken die hier benoemd zijn, is het ook mogelijk om een eigen kenmerk, maar wel 
passend bij ‘chique Haags’, te introduceren.

1. Naar voren springend geveldeel met bijzondere dakbeëindiging. Draagt bij aan plasticiteit.
2. Terugliggende gevelopeningen / entree portaal / loggia’s leveren een bijdrage aan de plasticiteit.
3. Erkers op de begane grond of op de 1e verdieping eventueel in combinatie met een balkon op de
    verdieping. Erker en balkon uitgevoerd in wit hout, draagt bij aan plasticiteit.
4. Balkon of veranda op de begane grond of op de 1e verdieping uitgevoerd in wit hout. Draagt bij aan
    plasticiteit.
5. Witte/lichte speklagen, natuurstenen sluitstenen, bijzonder metselwerk. Kan een bijdrage leveren aan de

    plasticiteit als er sprake is van aanzienlijk reliëf.
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Rond gemetselde ontlastingsboog/latei 
uitgevoerd met witte detaillering. 

4

7

9

Witte kopgevel
Lichte natuursteen of wit gestuukte of
gekeimde plint of bovenste verdieping. 

Erker op de begane grond of op 
de 1e verdieping uitgevoerd in wit 
hout. 

Balkon of veranda op de begane 
grond of op de 1e verdieping 
uitgevoerd in wit hout. 

3

6

8

1

Witte/lichte speklagen, natuurstenen 
sluitstenen, bijzonder metselwerk. Draagt 
bij aan de plasticiteit als er sprake is van 
aanzienlijk reliëf.

5

10

(Opgemetselde) dakkapellen

Naar voren springend geveldeel met 
bijzondere (dak)beëindiging.

2

Verdiepingshoge voordeuren of 
accentueren entreepartij

Terugliggende gevelopeningen /
entree portaal / loggia’s. 

Details die bijdragen aan de plasticiteit

Witte details die tevens bijdragen aan de plasticiteit

Witte details

Overige Haagse details

Chique Haagse details
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ERFAFSCHEIDINGEN WESTMADEPARK

De overgangen van openbaar naar privé gebied zijn in 
Vroondaal met zorg vormgegeven. Ze geven een
belangrijke bijdrage aan het karakter van de wijk. Deze 
erfafscheidingen worden door Vroondaal aangelegd 
conform de Grondkaart. Ook de erfgrenzen tussen 
de kavels dragen in belangrijke mate bij aan het 
uiteindelijke beeld van Vroondaal.

Om dit beeld te optimaliseren worden begroeide
erfafscheidingen geprefereerd - bij voorkeur van
inheemse beplanting – om de grenzen met de buren 
vorm te geven. Ter inspiratie staan hier enkele 
mogelijkheden afgebeeld. Erfafscheidingen dienen 
ter toetsing voorgelegd te worden aan de Commissie 
Esthetiek.

Begroeid houten scherm Begroeide tuinmuur Meidoornhaag

Beukenhaag Gemengde (boeren-) haag Strak geschoren haag (taxus)

Klimplanten tegen betongaas Begroeid hekwerk (klimop) ‘kant-en-klare haag’



In Vroondaal bouwt u uw droomvilla geheel naar
eigen wens. Het zelf bouwen van een woning is
voor de meeste mensen echter geen dagelijkse
bezigheid. Een architect kiezen, voorstellen
goedkeuren, het bouwen, er komt nogal wat
bij kijken.

Uw persoonlijke Vroondaaladviseur
Als geïnteresseerde komt u daarom altijd eerst 
in gesprek met één van de Vroondaaladviseurs; 
gesprekspartners die van de hoed en de rand weten 
en u helpen in het gehele traject. Het advies van uw 
Vroondaaladviseur is onderdeel van de aankoop 
van een kavel in Vroondaal. Gedurende dit traject 
krijgt u advies in onder andere de keuze voor uw 
bouwperceel, de gewenste stijl van de woning, de 
architect, de aannemer, de omvang van de woning, de 
rol die u als koper wilt spelen in het ontwikkelproces, 
de gewenste opleverdatum en de financiële 
haalbaarheid.

De adviseurs zijn bereikbaar via het algemene 
nummer van Vroondaal (070-40 40 447) of het 
e-mailadres van Vroondaal ontwikkeling 
(info@vroondaal.nl).

De Commissie Esthetiek
Gedurende het ontwerptraject van uw droomvilla 
wordt u ook voorzien van adviezen van de Commissie 
Esthetiek. Deze Commissie bewaakt de kwaliteit en 
samenhang van de woningen in Vroondaal om zo te 
voorkomen dat individuele woonwensen conflicteren 
met de ambitie van Vroondaal en de belangen van 
aangrenzende bewoners. De Commissie bestaat uit 
drie leden: een architect en twee stedenbouwkundigen. 
Gedurende het ontwerptraject heeft u minimaal twee 
contactmomenten bij de Commissie Esthetiek: één 
adviesmoment en één toetsmoment.

Proces
Wanneer u contact op heeft genomen met een 
Vroondaaladviseur start u met de afweging van de 
aankoop van een kavel. Om u hiertoe de gelegenheid 
te geven, wordt door Vroondaal Ontwikkeling voor 
een bepaalde tijd een kavel voor u gereserveerd. Op 
basis van deze reservering kunt u een schets/voorlopig 

ontwerp met bijbehorend kavelplan laten vervaardigen 
door een gekwalificeerde architect of ontwikkelende 
bouwer. Dit ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan 
de Commissie Esthetiek voor advies.

U heeft nu meer duidelijkheid over de (financiele)
haalbaarheid van uw woonambities binnen Vroondaal 
en kunt zeer bewust overgaan tot aankoop van de kavel 
middels het tekenen van het koopcontract gevolgd door 
notarieel transport. Vervolgens kunt u met het advies 
van de Commissie Esthetiek samen met uw architect of 
ontwikkelende aannemer het schets/voorlopig ontwerp 
verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Deze laat u 
vervolgens toetsen door de Commissie Esthetiek.

Als de Commissie akkoord is met definitieve ontwerp 
wordt de tekeningenset door de voorzitter van de 
Commissie afgestempeld. Deze afgestempelde 
tekeningenset vormt een essentieel onderdeel van de 
omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Zodra u de 
afgestempelde tekeningenset binnen heeft kunt u starten 
met de bouwaanvraag. 

Op enig moment nadat het notarieel transport heeft 
plaatsgevonden, vindt de formele grondoverdracht 
plaats en kunt u starten met de realisatie van uw woning 
zodra de omgevingsvergunning verleend is. Tijdens de 
realisatie van uw woning komt u in contact
met de beheerder van Vroondaal. De beheerder is ook 
steeds het aanspreekpunt voor uw aannemer tijdens de 
uitvoering.

U kunt voor meer informatie over het proces, de 
procesgang van de Commissie esthetiek en de 
benodigde stukken voor het advies- en toetsmoment en 
andere zaken met betrekking tot het realiseren van uw 
droomvilla bij een van onze Vroondaaladviseurs terecht.

HET BOUWEN VAN UW DROOMVILLA
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