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D e stad dichtbi j .  
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Het  dorpse van Zoeter woude. 

D e his tor ie  en gezell igheid van Leiden . 
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WELKOM IN  ZOETERWOUDE

EEN PLEK VOOR LEVENSGENIETERS OP EEN 

DYNAMISCHE LOCATIE…

Op een gewilde locatie aan de Stadhouderslaan te Zoeterwoude-Rijndijk 

begrenst appartementengebouw The Hill de dynamische jonge wijk Verde 

Vista Meerburg. Met de mooie polders van Zoeterwoude vlakbij, dichtbij 

Leiden en met uitvalswegen om de hoek. Je bent dus snel in de stad. 

The Hill heeft een statige uitstraling dankzij het carrévormige karakter 

van het gebouw en het mooie lijnenspel in de kappen. Het gebouw staat 

dan ook als een vesting; hoog gelegen aan de rand van de wijk. De 87 

appartementen bieden voor ieder wat wils. Ze zijn variabel in grootte 

en huurprijs, zodat zowel starters, alleenstaanden, expats en actieve 

vijftigplussers er zonder twijfel met heel veel plezier zullen wonen. 

De natuur rondom Zoeterwoude lonkt om er op uit te trekken, de 

gezelligheid en de dynamiek van Leiden liggen op een steenworp afstand. 

Een ideale plek om te wonen.

THE HILL ,  HO O GGELEGEN A AN DE R AND VAN DE WIJK

DE GEZELLIGE TERRASSEN VAN LEIDEN

WONEN IN THE HILL 

De 87 vrije sector huurappartementen in maar liefst 11 

typen krijgen een riant uitzicht over de nieuwe wijk 

Meerwijk. De appartementen die aan de binnentuin zijn 

gesitueerd beschikken (extra) over een terras, zo kun je bij 

een aantal typen zelfs aan twee zijden buiten zitten, wat 

een luxe! De andere appartementen hebben een balkon of 

loggia als buitenruimte. The Hill krijgt de chique entree 

die het verdient. Zowel de centrale hal als de nevenentree 

wordt voorzien van antracietkleurige vloertegels en 

droogloopmatten. De verdiepingen zijn sfeervol dankzij 

hoogwaardig Desso projecttapijt. Alle wanden worden in 

wit spuitwerk uitgevoerd en de centrale hal krijgt een 

sfeervol verlaagd plafond.
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LIGGING EN BEREIKBA ARHEID

The Hill is een uitstekende locatie voor de forens, want het appartementen- 

gebouw ligt direct aan de A4. Geluidsoverlast van de weg ondervind je 

echt niet, dankzij de uitstekende isolatie van het gebouw. Wel een hoop 

gemak, want via de snelweg ben je in no-time in Den Haag, Amsterdam of 

Schiphol. Woon-werkverkeer naar Leiden is ook eenvoudig met de fiets of 

het openbaar vervoer te doen. Daarnaast is er goede busverbinding met 

Alphen aan den Rijn. 

De groene gemeente Zoeterwoude bestaat uit twee dorpskernen: 

Zoeterwoude-Rijndijk aan de oostkant van Leiden en Leiderdorp, waar 

het hoofdkantoor van Heineken is gevestigd en het richting Zoetermeer 

gelegen Zoeterwoude-Dorp. Het is een prachtige omgeving, met 

kaasboerderijen, molens, polders, dijkjes, een mooi plassengebied en 

diverse parken waar je uitstekend kunt wandelen, fietsen en recreëren. 

Voor je dagelijkse boodschappen kun je zowel in Zoeterwoude-Rijndijk als 

in Zoeterwoude-Dorp terecht. Er komen in de toekomst ook voorzieningen 

in de wijk Meerburg zelf. Naast The Hill is een gebouw in ontwikkeling,  

met een supermarkt en diverse winkels op de begane grond rondom een 

mooi plein. Voor je het weet doe jij straks de boodschappen ‘om de hoek’.

Bovendien ben je, voor ongekend shopplezier en culturele uitstapjes, op 

de fiets in een kwartiertje in de gezellige binnenstad van Leiden. 

Ook handig om te weten: op slechts 3,5 km afstand van The Hill ligt 

Rijneke Meubelboulevard in Hazerswoude-Rijndijk met inspirerende 

woonwinkels. Het overdekte shopwalhalla Mall of the Netherlands in 

Leidschendam is eveneens een aanrader. Hier bevinden zich 230 winkels, 

een bioscoop en versmarkt Fresh. 

AFSTANDEN

2 minuten - met de auto naar de A4

20 minuten - met de auto naar Den Haag

15 minuten - met de auto naar Alphen a/d Rijn

20-25 minuten - met de auto naar Amsterdam

15 minuten -  met de auto naar Schiphol

10 minuten - met de fiets naar het centrum Leiden

15 minuten op de fiets naar centraal station Leiden

10 minuten op de fiets naar station 

Lammenschansweg Leiden

5 minuten - met de auto naar de supermarkt

L O V E  T H E  C I T Y  L I F E 

HE T BES TE VAN HET GROENE HART
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BRUISEND LEIDEN

Genoeg gewinkeld? Dan wordt het tijd voor een wijntje en een hapje eten 

in het bruisende en historische hart van Leiden. Er zijn heel veel leuke 

restaurants, cafétjes, gezellige terrasjes en zelfs een terrasboot waar 

je heerlijk in het zonnetje zit. Leiden telt 2800 monumenten en is goed 

beschouwd eigenlijk gewoon een openluchtmuseum, met pittoreske 

hofjes, molens, steegjes en musea die allemaal op loopafstand van 

elkaar liggen. 

Bezoek de theaters, clubs en de vele jazz-, pop-, en cabaretfestivals. Of ga 

dansen bij NEXT, de discotheek waar Armin van Buuren leerde draaien. 

Verken de geboorteplaats van Rembrandt eens met een huursloepje en 

vaar daarna door naar de Kagerplassen. 

EEN DING IS ZEKER: IN LEIDEN VERVEEL JE JE NOOIT, DE 

STAD BRUIST! EN JIJ KAN ER ZO OP DE FIETS NAARTOE!   

L O V E 
T H E 
C I T Y 
L I F E 

0908
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EXTERIEUR IMPRESSIE
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VERDIEPINGEN

DE BINNENTUIN

In het hart van de eerste verdieping tref je een heerlijke binnentuin 

met groen en bankjes. Hier kun je de buren ontmoeten of gewoon lekker 

even genieten van de zon. De appartementen op de eerste verdieping  

 

genieten veelal ook van een eigen terras aan de binnentuin. Kijk bij de 

diverse typen op de volgende pagina’s welke appartementen dit betreft. 

BEGANE GROND EN PARKEREN 

Bij de secundaire entree van The Hill zijn twee gemeenschappelijke 

fietsenstallingen die plaats bieden aan 218 fietsen. Bij de 

hoofdentree van het gebouw is een stalling met opstelplaatsen 

(incl. voorzieningen) voor 8 scootmobielen. De parkeergarage 

voorziet in 87 parkeerplaatsen De garage heeft een automatische  

 

roldeur met tag bij de entree, zodat alleen bewoners toegang krijgen. 

Rondom het gebouw is eveneens voldoende parkeergelegenheid. Met 

extra parkeerplaatsen aan beide zijdes van het gebouw voor bezoek 

(ongeverr 30) is er voor je gasten altijd wel een plekje te vinden.

parkeren 

containerruimte

type 11

ruimte scootmobielen

fietsenstalling

LEGENDA
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VERDIEPINGEN

EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

type 1

type 2

type 3

type 4

type 5

type 6

type 7

type 8

type 9

type 10

LEGENDA

type 1

type 2

type 3

type 4

type 5

type 6

type 7

type 8

type 9

type 10

LEGENDA
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VERDIEPINGEN

DERDE VERDIEPING VIERDE VERDIEPING

type 1

type 2

type 3

type 4

type 5

type 6

type 7

type 8

type 9

type 10

LEGENDA

type 1

type 2

type 3

type 4

type 5

type 6

type 7

type 8

type 9

type 10

LEGENDA
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Huisnummers per verdieping:

1e 216

2e 237

3e 258

4e 279

totaal GO 99 m2

woonkamer/keuken 49 m2

slaapkamer 1 12 m2

slaapkamer 2 9 m2

badkamer 5 m2

inpandige berging 7 m2

buitenruimte/loggia 11 m2
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PLATTEGRONDEN
TYPE 1

PLATTEGRONDEN
TYPE 2
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Huisnummers per verdieping:

1e 212 t/m 215

2e 233 t/m 236 

3e 254 t/m 257

4e 275 t/m 278

totaal GO 77 m2

woonkamer/keuken 61 m2

slaapkamer 1 incl.

badkamer 4 m2

inpandige berging 4 m2

terras* 9 m2

* Huisnummers 212 t/m 215 

  hebben een terras aan de binnentuin zoals afgebeeld. 

   Overige verdiepingen hebben een terras gelegen aan de galerijzijde.



Huisnummers per verdieping:

1e 218 t/m 220 en 207 t/m 209 SP

2e 239 t/m 241 en 228 t/m 230 SP

3e 260 t/m 262 en 249 t/m 251 SP

4e 281 t/m 283 en 270 t/m 272 SP

totaal GO 77 m2

woonkamer/keuken 36 m2

slaapkamer 1 11 m2

slaapkamer 2 10 m2

badkamer 5 m2

inpandige berging 5 m2

buitenruimte/loggia 4 m2

terras * 8 m2

Huisnummers per verdieping:

1e 217

2e 238

3e 259

4e 280

totaal GO 77 m2

woonkamer/keuken 31 m2

slaapkamer 1 12 m2

slaapkamer 2 10 m2

badkamer 4 m2

inpandige berging 7 m2

buitenruimte/loggia 4 m2

terras * 4 m2
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PLATTEGRONDEN
TYPE 3

PLATTEGRONDEN
TYPE 4 EN 4 SP
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* Huisnummers 218 t/m 220 en 207 t/m 209 SP

  hebben een groot terras aan de binnentuin.

* Huisnummer 217 heeft een extra terras aan de binnentuin.



Huisnummers per verdieping:

1e 201 t/m 204

2e 222 t/m 225

3e 243 t/m 246

4e 264 t/m 267

totaal GO 77 m2

woonkamer/keuken 34 m2

slaapkamer 1 12 m2

slaapkamer 2 10 m2

badkamer 5 m2

inpandige berging 5 m2

balkon 4 m2

terras * 8 m2

Huisnummers per verdieping:

1e 200

2e 221

3e 242

4e 263

totaal GO 99 m2

woonkamer/keuken 53 m2

slaapkamer 1 11 m2

slaapkamer 2 8 m2

badkamer 5 m2

inpandige berging 4 m2

balkon 4 m2
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PLATTEGRONDEN
TYPE 5

PLATTEGRONDEN
TYPE 6

22

Fraaie ligging met veel glas rondom.

* Huisnummer 201 heeft een extra terras aan de binnentuin van 4 m2.

  Huisnummers 202 t/m 204 hebben een groot terras aan de binnentuin.
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INTERIEUR IMPRESSIE TYPE 5
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Huisnummers per verdieping:

1e 206

2e 227

3e 248

4e 269

totaal GO 95 m2

woonkamer/keuken 45 m2

slaapkamer 1 13 m2

slaapkamer 2 8 m2

badkamer 5 m2

inpandige berging 6 m2

balkon 4 m2

buitenruimte/loggia 3 m2

Huisnummers per verdieping:

1e 205

2e 226

3e 247

4e 268

totaal GO 77 m2

woonkamer/keuken 30 m2

slaapkamer 1 15 m2

slaapkamer 2 10 m2

badkamer 4 m2

inpandige berging 6 m2

balkon 4 m2

terras * 3 m2
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PLATTEGRONDEN
TYPE 7

PLATTEGRONDEN
TYPE 8

26

*  Huisnummer 205 heef t  een extra 

terras  aan de binnentuin .



Huisnummers per verdieping:

1e 211

2e 232

3e 253

4e 274

totaal GO 73 m2

woonkamer/keuken 41 m2

slaapkamer 1 12 m2

badkamer 5 m2

inpandige berging 4 m2

buitenruimte/loggia 11 m2

Huisnummers per verdieping:

1e 210

2e 231

3e 252

4e 273

totaal GO 72 m2

woonkamer/keuken 35 m2

slaapkamer 1 12 m2

slaapkamer 2 6 m2

badkamer 4 m2

inpandige berging 4 m2

buitenruimte/loggia 4 m2

terras * 3 m2
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PLATTEGRONDEN
TYPE 9

PLATTEGRONDEN
TYPE 10

28

*  Huisnummer 210 

heef t  een extra  terras 

aan de binnentuin .



PLATTEGRONDEN
TYPE 11
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DUURZA AMHEID

Het wonen in een zojuist opgeleverd appartement 

heeft veel voordelen. Alles is nieuw, voelt 

comfortabel en is klimaatvriendelijker, want het 

stoot minder CO2-uit dan een oudere woning. 

Jouw appartement krijgt een energielabel A 

garantie, wat inhoudt dat het zeer weinig energie 

verbruikt. Door toepassing van duurzame 

bouwmaterialen zijn de appartementen 

namelijk goed geïsoleerd. De combinatie van 

een aangenaam vloerverwarmingssysteem, 

een goed ventilatiesysteem en hoogwaardige 

isolatie hebben een gunstige invloed op je 

welzijn. Bovendien behoren koude voeten en 

stofcirculatie dan tot de verleden tijd. In de 

centrale binnentuin van The Hill zie je veel groen 

terug. Dat verhoogt niet alleen het woonplezier, 

maar is ook goed voor de lokale biodiversiteit en 

waterinpandige berging. 

Ieder appartement heeft een individuele gas 

gestookte cv-ketel met warm tapwater en is 

voorzien van vloerverwarming. In de badkamer 

wordt, naast vloerverwarming een elektrische 

handoekradiator opgenomen. 

De zonnepanelen op het dak van de The Hill 

leveren energie voor de algemene voorzieningen  

in het gebouw. Daarnaast beschikken 3 typen 

woningen (totaal 43 woningen) ieder over 10 

eigen zonnepanelen, wat uiteraard gunstig is 

voor je portemonnee.

G R E E N  E N E R G Y 

Gevel  huisnummer 286 ,  hoek woning .

30

Huisnummers per verdieping:

BG 284 t/m 286

totaal GO * 85 m2

woonkamer/keuken 40 m2

slaapkamer 1 12 m2

slaapkamer 2 8 m2

badkamer * 4 m2

inpandige berging 1 5 m2

inpandige berging 2 2 m2

buitenruimte/loggia 5 m2

*  Huisnummer 286 heef t 

een GO van 86 m2 

 en een badkamer 

 van 5 m2.



DE KEUKEN BADKAMER  EN TOILE T

De keuken in je appartement wordt luxe afgewerkt met inbouwapparatuur en 

een prachtig composiet werkblad van 700 mm diep. Alles wat je nodig hebt 

is aanwezig, waardoor de topchef in je als vanzelf naar boven komt! Er zijn 3 

typen keukenopstellingen, we nemen ze even met je door:

APPARTEMENT TYPE 1 ,  3 ,  4 ,  6 ,  EN 11  krijgen een rechte, witte 

keukenopstelling van 3050 x 700 mm met 3 lades, 4 bovenkasten en 3 

onderkasten. 

APPARTEMENT TYPE 2 EN 7 T/M 10  krijgen een rechte, witte 

keukenopstelling van 3650 x 700 mm met 3 lades, 5 bovenkasten en 4 

onderkasten. 

APPARTEMENT TYPE 5  krijgt een hoekopstelling van 2850x1800x700mm 

met 5 lades, 2 bovenkasten, 1 klepkast en 3 onderkasten. 

ALGEMEEN

De fronten van de keukenkasten worden in wit kunststof HPL uitgevoerd 

en hebben beugelgrepen en plinten in rvs-look. De lades, met demping, zijn 

zelfsluitend. Het donkerkleurige werkblad wordt uitgevoerd in gepolijst 

Quartsiet easy miner. Inbouwapparatuur als de combi magnetron/oven, koelkast 

met vriesvak (1020 mm hoog)* en vaatwasser zijn van het merk Pelgrim, evenals 

de keramische kookplaat (4 kookzones), en de afzuigkap. De achterwand bij de 

kookplaat en de spoelbak worden in rvs uitgevoerd, de keukenkraan is van het 

merk Grohe.

* appartement type 5 krijgt een koelvriescombinatie van 1780 mm hoog.

Vroeger was de badkamer vooral een plek om je 

even snel in op te frissen, tegenwoordig brengen 

we er meer tijd in door. De uitstraling van het 

sanitair en het tegelwerk vinden we daarom 

steeds belangrijker. Het gekozen sanitair en 

tegelwerk van The Hill heeft een luxe, trendy 

uitstraling. Door er een paar mooie accenten als 

geurkaarsen, zachte handdoeken en stijlvolle 

accessoires aan toe te voegen, geef je de ruimte 

jouw eigen personal touch.

In het toilet komt een vrij hangend wandcloset, 

met inbouwreservoir en een drukplaat. Verder  is 

er natuurlijk een fonteintje met kraan.  

In de badkamer krijg je een mooie strakke, 

dubbele wastafelcombinatie met twee 

wastafelmengkranen en een grote spiegel 

erboven. Daarnaast een douchecombinatie met 

een thermostatische douchemengkraan, een 

draingoot, een douchewand (niet in alle typen 

aanwezig) en een fijne handdoekradiator. Zowel 

in de badkamer als in de toiletruimte komen 

er tegels – wit op de wand en antraciet op de 

vloeren.
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UW MAKELA AR

FIDES MAKELA ARS 

MA AKT WOONDROMEN WA AR . . .

We doen met plezier en enthousiasme nét dat beetje extra, 

zodat jouw woondroom werkelijkheid wordt.

Met vriendelijke groet,

Fides makelaars

Lammenschansweg 76

2313 DP Leiden

Telefoon: 071 - 516 80 88

info@fidesmakelaarsleiden.nl
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DISCLAIMER

© 2019 Disclaimer: De inhoud van dit magazine is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid 

t.a.v. wijzigingen, maatvoeringen of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. De getoonde impressies 

van de woningen en de terreininrichting zijn slechts bedoeld om een algeheel sfeerbeeld te creëren. Hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke (typ)fouten en vergissingen in dit magazine of wijzigingen 

voorbehouden. Ontwerp en technische specificaties onder voorbehoud van uitwerking aan de hand van geldende 

regelgeving en bouwkundige mogelijkheden.
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Fides  makelaars

Woondromen waarmaken
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