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17 eengezinswoningen aan ‘t Perron
De woningen aan ‘t Perron hebben bijna allemaal een langskap met hier en daar 
een dwarskap. De woningen zijn 5.40 m breed en 9.60 m diep. Het ontwerp past 
bij een dorp als De Lier en de gekozen steen en materialen zijn een mooie aan-
vulling op het straatbeeld in het centrum. 

7 eengezinswoningen aan het plein
Aan het bestaande plein met de prachtige leilinden komen 7 grondgebonden wo-
ningen. Ook deze woningen zijn 5.40 m breed en 9.60 m diep. Ze hebben verder 
de zelfde indeling als de 17 woningen aan het Perron. De woningen aan het plein 
kenmerken zich door karakteristieke dwarskappen.

In de gezellige Hoofdstraat vindt u zowel super-
markten als fijne speciaalzaken en voor leuke  
restaurants en cafés hoeft u ook niet ver. Wilt u 
uitgebreider shoppen? Via de N223 kunt u zowel 
makkelijk naar de A4 richting Delft, Den Haag en 
Amsterdam als naar de A20 richting Rotterdam en 
Utrecht. Per openbaar vervoer is De Lier met  
buslijn 128 (Delft-Naaldwijk) bereikbaar. 

Sport- en verenigingsleven
Zoals het een goed dorp betaamt heeft De Lier  
een rijk verenigingsleven. Er zijn dan ook veel sport- 
verenigingen te vinden; van voetbal, volleybal en 
(tafel)tennis tot jeu de boules, schaken en dammen. 

Uitzonderlijk stukje Nederland!
Wonen aan de Leilinden betekent wonen in een  
schitterende omgeving. Want De Lier is omringd 
door meerdere natuurgebieden zoals ‘Het Kraaien-
nest’, ‘De Zeven Gaten’ en recreatieplas Wollebrand. 
Er zijn prachtige wandel- en fietsroutes beschikbaar 
en ook op het water kunt u terecht om te kanoën, 
waterskiën surfen, vissen en varen.

AAN DE LEILINDEN WOONt U StRAKS IN DE HOOfDStRAAt 
VAN DE LIER, mIDDENIN HEt cENtRUm! 

= centrumplan

Wonen aan de Leilinden

Het totale plan omvat de nieuwbouw 
van 12 appartementen en 24 grond-
gebonden woningen. Deze komen op 
de plaats van het gemeentekantoor en 
politiebureau aan de Hoofdstraat. De 
prachtige leilinden en het plein blijven 
bestaan. De appartementen komen 
aan het plein, samen met 7 grond-
gebonden woningen. De rest van de 
woningen liggen aan ‘t Perron. De 
grondgebonden woningen hebben  
allemaal een tuin van ca. 10 meter 
diep met een eigen achterom.
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Gevelaanzichten blok 2Gevelaanzichten blok 1

Voorgevel

Blok 1 Blok 2

Voorgevel

Zijgevel links Zijgevel links

Tuingevel Tuingevel

Zijgevel rechts Zijgevel rechts

 Woningtype c c c
 Bouwnummer 1 2 3

 Woningtype B Bsp B Bsp

 Bouwnummer 4 5 6 7
   Bsp B Bsp B
   7 6 5 4

 Woningtype c
 Bouwnummer 1

 Woningtype B
 Bouwnummer 4

   c
   3

   Bsp

   7

   c c c
   3 2 1
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Woningtype A
met impressie tuin

Woningtype A, B en C

begane grond
Schaal 1:50
Bouwnummers
8 t/m 19 en 21 t/m 23

Alle woningtypen hebben een ruime woonkamer met een  
open keuken. Aan de achterzijde geeft een glazen schuifpui  
uitzicht op de ruime tuin. Onder de trap is een trapkast met 
veel bergruimte. Op de eerste verdieping heeft u 3 ruime  
slaapkamers en een royale badkamer. Op de zolderverdieping 
kunt u nog een 4e (slaap)kamer inrichten. 

Er is een woningtype (A) met twee varianten (B en c).  
De variaties zitten in de voorgevel en de zolderverdiepingen.  
Deze worden in deze brochure apart getoond.

Opties
Bij woningtype A kunt u op de zolderverdieping kiezen voor  
een dakkapel (meerprijs) waardoor u deze kamer lichter en 
ruimer maakt.













































































































    






























































































































































    


















































Fragment
gevel type B
begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers
4, 5sp, 6 en 7sp

Fragment
gevel type C
begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers
1, 2, 3, 20sp en 24sp

Bij bouwnummers
1, 4, 7, 8, 15, 16 en 24
is dit een eindgevel

Bij bouwnummer 3
is dit een eindgevel

Plattegronden

Entree
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Woningtype A
zolderverdieping
Schaal 1:50
Bouwnummers
8 t/m 19 en 21 t/m 23





































































































    























































































































































    


















































Woningtype A, B en C
1e verdieping
Schaal 1:50
Bouwnummers
8 t/m 19 en 21 t/m 23

Fragment
gevel type B
1e verdieping
schaal 1:50

Bouwnummers
4, 5sp, 6 en 7sp

Fragment
gevel type C
1e verdieping
schaal 1:50

Bouwnummers
1, 2, 3, 20sp en 24sp

Bij bouwnummers
1, 4, 7, 8, 15, 16 en 24
is dit een eindgevel

Bij bouwnummer 3
is dit een eindgevel

Bij bouwnummers
8, 15 en 16 is  
dit een eindgevel

Plattegronden
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Woningtype A, B en C
Begane grond
Schaal 1:75

Woningtype A, B en C
1e verdieping
Schaal 1:75

Woningtype A
Zolderverdieping
Schaal 1:75

Woningtype B
Zolderverdieping
Bouwnummers 5sp en 6
Schaal 1:75

Woningtype B
Zolderverdieping
Bouwnummers 4 en 7sp

Schaal 1:75

Woningtype C
Zolderverdieping
Bouwnummer 3
Schaal 1:75

Woningtype C
Zolderverdieping
Bouwnummers 2 en 20sp

Schaal 1:75

Woningtype C
Zolderverdieping
Bouwnummers 1 en 24sp

Schaal 1:75

Zolder







CV / MV
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CV / MV
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Zolder







CV / MV





Optie dakkapel
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Voorgevel Voorgevel

Zijgevel links Zijgevel linksZijgevel rechts Zijgevel rechts

Tuingevel Tuingevel

 Woningtype A Asp A Asp A Asp A Asp

 Bouwnummer 8 9 10 11 12 13 14 15

 Woningtype A A Asp A csp A Asp A csp

 Bouwnummer 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 Woningtype csp A Asp A csp A Asp A A
 Bouwnummer 24 23 22 21 20 19 18 17 16 Woningtype Asp A Asp A Asp A Asp A

 Bouwnummer 15 14 13 12 11 10 9 8

 Woningtype A
 Bouwnummer 8

 Woningtype A
 Bouwnummer 16

   Asp

   15
   csp

   24

Gevelaanzichten blok 4Gevelaanzichten blok 3

Dakkapellen optioneel (meerprijs) Dakkapellen optioneel (meerprijs)



Bouwnr. 01
TYPE C

Bouwnr. 02
TYPE C

Bouwnr. 03
TYPE C

Bouwnr. 04
TYPE B

Bouwnr. 05
TYPE B sp

Bouwnr. 06
TYPE B

Bouwnr. 07
TYPE B sp

Bouwnr. 08
TYPE A

Bouwnr. 09
TYPE A sp

Bouwnr. 10
TYPE A

Bouwnr. 11
TYPE A sp

Bouwnr. 12
TYPE A

Bouwnr. 13
TYPE A sp

Bouwnr. 14
TYPE A

Bouwnr. 16
TYPE A

Bouwnr. 17
TYPE A

Bouwnr. 18
TYPE A sp

12
Appartementen

Bestaande
Bebouwing

Plein

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Bouwnr. 19 
TYPE A

Bouwnr. 20
TYPE C sp

Bouwnr. 21
TYPE A

Bouwnr. 22
TYPE A sp

Bouwnr. 23
TYPE A

‘t P
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on

Hoof
dstr

aat

Bouwnr. 24
TYPE C sp

Bouwnr. 15
TYPE A sp

P
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Situatiekaart



Notities
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Kleur- en materiaalstaat

OnDErDEEl/ 
BOuWDEEl maTEriaal klEur OPmErkingEn

metselwerk metselwerk oranjerood type A

metselwerk metselwerk brons type B en c

lateien staal grijs -

Waterslagen kunststeen/beton grijs -

Hemelwaterafvoer PVc grijs t.p.v. openbaar gebied 
onderste 2 meter staal

Frans balkon gemoffeld staal betongrijs type c

Bergingen geïmpregneerd hout naturel -

Dakbedekking keram. dubbele pan antraciet -

Dakgoten zink naturel -

kozijnen kunststof gebroken wit -

ramen kunststof groengrijs -

Voordeuren hout duifblauw type A en B

Voordeuren hout beige type c



Colofon

Een ontwikkeling van:

Verkoopinformatie:

in samenwerking met:

www.deleilinden.nl

Hoofdstraat 87

2678 cG De Lier

T. 0174-540654

E. delier@melior.nl

i. www.melior.nl

Alle maten zijn circa, wijzigingen voorbehouden. Deze documentatie is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld aan de hand van de situatie en de technische omschrijving. Voorbehoud wordt gemaakt ten 
aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Indien het technisch noodzakelijk mocht blijken, behoudt de directie zich het recht voor af te wijken van het in deze 
brochure gestelde, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekeningen van meer of minder kosten. Er kunnen geen rech-
ten worden ontleend aan de perspectieftekeningen (artist impressions), situatietekening, interieursuggesties en het kleurengebruik in deze documentatie.

Voor meer informatie zie:


