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Wonen in het prachtige dorp
Abcoude krijgt een nieuwe
dimensie met Land van Winkel.
Aan de rand van het dorpscentrum
en van Amsterdam worden in
Land van Winkel circa 200 zeer
gevarieerde woningen gerealiseerd.
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Land van Winkel dankt zijn naam aan het riviertje de Winkel. Dit riviertje loopt
ten zuiden van Abcoude door het groene polderlandschap en verbindt het riviertje
de Waver met de Angstel. Een oer-Hollands en groen weide- en waterlandschap
met zijn sloten en dijken. Deze plek kent een rijke historie. Dat zie je bijvoorbeeld
terug in de ruïne van Kasteel Abcoude.
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Abcoude
Abcoude ligt net onder Amsterdam,
midden in het groene polderlandschap.
Een charmant dorp met een beschermd
dorpsgezicht door de vele fraaie en
authentieke woonhuizen en gebouwen.
Abcoude heeft goede voorzieningen, zoals
winkels, scholen, sportverenigingen,
restaurants en cafés. Bij zonnig weer zijn
de terrassen aan de Angstel goed gevuld
en is het zien en gezien worden. Ook de
jaarlijkse ‘Abcouder Feestweek’, met de
bekende paardenmarkt en kermis, trekt
veel bezoekers.
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Bootje varen
Rond Abcoude doorsnijden authentieke riviertjes,
zoals de Winkel, de landerijen. Met de boot vaart u via
het Abcoudermeer en de Amstel zo naar Amsterdam.
En via het Gein naar de Vecht en zelfs naar het IJmeer.
Trouwens ook een mooie route om langs te fietsen.

Alles dichtbij

A’dam
5 min.

Vanuit Abcoude bent u met de auto in 10 minuten in Amsterdam en
Amstelveen. Dus ook de voorzieningen daar zijn binnen handbereik.
Bovendien bent u binnen een halfuur in de stad Utrecht. Het eigen
NS station en twee streekbussen bieden u vanuit Abcoude snelle
verbindingen met Amsterdam, Utrecht en andere omliggende plaatsen.
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A’veen
5 min.

Utrecht
20 min.
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Het Koetshuis
De Oranjerie

Het Landhuis

De Stallen

De Baronie
De Baronie is één van de eerste deelplannen van Land van Winkel.

De Baronie komt u binnen via de gemeenschappelijke oprijlaan met brug. Vervolgens parkeert

De Baronie is een schitterende buitenplaats geïnspireerd op de adellijke

u uw auto of fiets in ‘De Stallen’, de geheel in stijl ontworpen gemeenschappelijke stalling.

landgoederen van weleer. Ontworpen met oog voor detail en met alle

Het appartementengebouw ‘Het Landhuis’ vormt het statige middelpunt van De Baronie met

ruimte voor groen en water. De Baronie wordt letterlijk en figuurlijk een

zes luxe appartementen en een riant penthouse. Aan de rand van het eiland, direct aan het

bijzondere entree voor Land van Winkel.

water, staan ‘Het Koetshuis’ met vier comfortabele cottagewoningen en ‘De Oranjerie’ met
twee riante twee-onder-een-kapwoningen.
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Situatiekaart
De Baronie

E35
A2

De Stallen

A2

De Baronie

E35

Abcoude

In De Stallen komen in totaal 20 parkeerplaatsen
en 13 bergingen voor de bewoners. Vormgegeven
als een authentieke boerenschuur past De Stallen
naadloos en stijlvol in De Baronie. Nabij De Stallen
komen tevens 7 bezoekersparkeerplaatsen.
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Het Landhuis
Het statige Landhuis bestaat uit vier verdiepingen. Met op iedere verdieping slechts twee
appartementen voor optimaal wooncomfort. Alle appartementen hebben een ruim terras op het
zuiden gelegen. Op de begane grond zelfs een terras met veranda. Het riante penthouse op
de bovenste verdieping heeft een ruim dakterras en een omloop rondom. Alle appartementen
hebben een schitterend uitzicht over De Baronie en Land van Winkel. Er is veel aandacht
besteed aan de afwerking en detaillering. Let bijvoorbeeld eens op de bijzondere vormgeving
van de balustrades en de natuursteen dakleien.
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Het Landhuis
L5

L6

L3

L4

L1

L2

Type L1
Het Landhuis L1 t/m L6
driekamerappartement,
optie derde slaapkamer,
100 m2 woonoppervlakte,
terras + veranda ca. 60 m2

Gespiegeld Type L2
driekamerappartement,
optie derde slaapkamer,
95 m2 woonoppervlakte,
terras + veranda ca. 60 m2

Type L3
driekamerappartement,
optie derde slaapkamer,
107 m2 woonoppervlakte
terras 21 m2

Type L4
driekamerappartement,
optie derde slaapkamer,
107 m2 woonoppervlakte
terras 21 m2

Type L5
•T
 wee ruime slaapkamers, optioneel
derde slaapkamer mogelijk
• Vloerverwarming per vertrek
regelbaar
• Houten binnendeurkozijnen
• Stompe houten deuren
• Ruime balkons met zonoriëntatie
• Liftinstallatie en hoogwaardig
afgewerkte algemene ruimte
• Videofooninstallatie
• Luxe sanitair en tegelwerk
• Standaard 1 parkeerplaats in
de afgesloten stallinggarage
•R
 uime buitenberging in de
stallinggarage
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driekamerappartement,
optie derde slaapkamer,
107 m2 woonoppervlakte
terras 16 m2

Type L6
driekamerappartement,
optie derde slaapkamer,
107 m2 woonoppervlakte
terras 16 m2
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Het Landhuis

Landschapsarchitect
BOOM Landscape

Penthouse

BOOM Landscape is gevestigd
in de Indische Buurt in
Amsterdam en opgericht
door de landschapsarchitecten
Philomene van der Vliet
en Jan Maas. Na meer dan
12 jaar te hebben gewerkt
voor gerenommeerde landschapsarchitectenbureaus
in Nederland openden zij
in 2013 hun eigen bureau;
BOOM Landscape.

De Baronie Abcoude
Aan de entree van het dorp ligt op een eiland, nabij de idyllische
veenrivieren de Winkel en de Angstel, De Baronie. Het ensemble
van kloeke gebouwen staat met haar voeten in een bloemenweide
onder een lommerrijk dak van inheemse bomen. Lindes, eiken
en meerstammige elzen verwijzen naar de rijke beplanting van
buitenplaatsen aan de Angstel. Stoere eivormige boeren hagen
structureren de ruimte en bieden privacy. De hagen zijn samengesteld uit verschillende soorten waaronder meidoorn, roos
en sleedoorn. De bloemen en bessen zijn in voor-en najaar een
feest voor vlinders, bijen en vogels. Door hun ronde gesnoeide
vormen van hoog naar laag, vormen ze de hedendaagse variant
op de klassieke Rhododendron groepen.
Drie bruggen verbinden het eiland met het vaste land waardoor
je zó in het dorpscentrum, op de snelweg of in het aangrenzende
park bent. De stalen brugleuningen hebben hetzelfde kantachtige
patroon als de balkons. Als je goed kijkt zie het sleutelmotief van
het wapen van Abcoude.
Een ontspannen padenstructuur van halfverharding verbindt de
woningen met elkaar en biedt ruimte voor spel, een ontspannen
wandeling rond het eiland of zomerse feestjes. Zonnige open
speelweides worden afgewisseld door meer intieme en besloten
plekken. Temidden van de royale hagen is ruimte voor ontmoeting
en spel en in de zon kan een mooie overmaatse buitentafel met
banken worden geplaatst waar alle bewoners samen aan kunnen
eten. Twee geheimzinnige paadjes, verborgen tussen het bloemrijk
gras, leiden naar steigertjes aan de waterkant.

Penthouse L7
drie slaapkamers,
127 m2 woonoppervlakte,
terras 25 m2 + rondgang ca. 50 m2
• Drie ruime slaapkamers
•V
 loerverwarming per vertrek
regelbaar
• Houten binnendeurkozijnen
• Stompe houten deuren
• Ruim balkon met zonoriëntatie
•L
 iftinstallatie en hoogwaardig
afgewerkte algemene ruimte
• Videofooninstallatie
• Luxe sanitair en tegelwerk
•S
 tandaard 2 parkeerplaatsen in de
afgesloten stallinggarage
•R
 uime buitenberging in de
stallinggarage

De taluds van het eiland worden ingezaaid met een bloemrijk
grasmengsel en ingeplant met sierlijke lissen en groot hoefblad.
Knotwilgen sieren de waterkanten. Slingers van kievietsbloemen
kleuren in het voorjaar de bermen. Rondom de woningen vormen
ruime vlonders omzoomd door boerenhagen de overgang van private
naar collectieve ruimte. Op De Baronie woont men gezamenlijk
op een prachtige kleurrijke en lommerrijke buitenplaats!
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Het Koetshuis
Het Koetshuis is, met de bijzondere vormgeving, een knipoog
naar de charmante Engelse plattelandcottages. Maar dan
met een mooi natuurleien pannendak, friswitte muren en
hoge ramen. Het Koetshuis bestaat uit twee hoekwoningen
en twee tussenwoningen met sfeervol aangelegde tuin.
Deze woningen hebben een woonoppervlakte van circa 110 m2.
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Het Koetshuis

Architect
aan het woord

Hoekwoning

Angie
Abbink
Voor het ontwerp van De Baronie hebben we ons laten inspireren
door de rijkdom aan buitenplaatsen in het landschap rondom
Abcoude. De buitenplaats is van oudsher altijd een interessante
menging geweest van wonen op stand en leven in een
productielandschap. Landgoed ontmoet boerenerf. Deze vervlechting
van formeel en informeel, van chique en ontspannen, hebben we
ook voor De Baronie willen bereiken. Dit contrast hebben we ingezet
van de gebouwen, als spannend ensemble in het groen, tot in het
kleinste detail.
Typerend voor een buitenplaats zijn de verschillende soorten
gebouwen die samen één geheel vormen. De Baronie kenmerkt zich
ook door vier verschillende gebouwen. Ze zijn duidelijk familie van
elkaar, maar met ieder een eigen karakter en identiteit: Het Landhuis,
Het Koetshuis, De Oranjerie en De Stallen als stalling voor de
hedendaagse ‘paardenkrachten’.
Elk gebouw is duidelijk geïnspireerd door haar monumentale
voorouders, in de taal van vandaag. Door de oogharen gezien is het
een traditionele buitenplaats met alle allure van dien. Van dichtbij
een tikkeltje eigenwijs met designdetails van nu.
Een bijzonder detail betreft het patroon van de hekwerken en
panelen die voortkomt uit het wapen van Abcoude. De sleutels van
het dorp zijn zorgvuldig gecomponeerd om een sierlijk kantenrandje
aan de gebouwen te geven. Zo krijgt De Baronie op subtiele wijze
haar eigen ‘couleur locale’.

Begane grond

Type M1
kavel ca. 135 m2

•S
 tandaard drie ruime slaapkamers,
optioneel vier kamers mogelijk
• Ruime lichte woonkamer met
openslaande deuren naar achtertuin
• Ruime vlonderterrassen aan voor en
achtergevel
• Inclusief tuinaanleg
• Houten binnendeurkozijnen
• Stompe houten deuren
• Vloerverwarming per vertrek
regelbaar
• Standaard 2 parkeerplaatsen in de
afgesloten stallinggarage
• Luxe sanitair en tegelwerk
• Grote bergzolder van 13 m²
• Ruime buitenberging in de
stallinggarage

Eerste verdieping

Bergzolder (type M1, M2, M3 en M4)
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Het Koetshuis

Tussenwoning

Het Koetshuis

Hoekwoning

Type M2

Type M4

kavel ca. 117 m2

kavel ca. 182 m2

Type M3
kavel ca. 122 m2

Begane grond
Begane grond
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Eerste verdieping

Eerste verdieping

Bergzolder gevisualiseerd op blz. 23

Bergzolder gevisualiseerd op blz. 23
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De Oranjerie
De Oranjerie is een spectaculaire en bijzondere twee-ondereen-kapwoning met hoge ramen en fraaie details. De twee
riante woningen van ruim 180 m2 en drie verdiepingen
zijn ideale gezinswoningen met volop ruimte voor ieder
gezinslid. Bovendien hebben deze woningen een ruime
achtertuin aan het water.
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De Oranjerie

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Type S1
kavel ca. 263 m2

Type S2
kavel ca. 201 m2

S1
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S2

•	Standaard vier ruime slaapkamers, optioneel tot zes kamers mogelijk
•	Ruime lichte woonkamer met openslaande deuren naar tuin
•	Ruime vlonderterrassen aan voor-, zij- en achtergevel
•	Inclusief tuinaanleg conform landschapsontwerp
•	Houten binnendeurkozijnen
•	Stompe houten deuren
•	V loerverwarming per vertrek regelbaar
•	Standaard 2 parkeerplaatsen in de afgesloten stallinggarage
•	Luxe sanitair en tegelwerk
•	Optioneel separaat toilet mogelijk
•	Ruime inpandige berging
•	Ruime buitenberging in de stallinggarage
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Meer informatie
www.landvanwinkel.nl
Vlaanderen Meybaum Makelaardij
Koppelkade 1 Abcoude
t. 0294 - 281 670
info@vlaanderenmeybaum.nl
Brockhoff Makelaars
Keizer Karelweg 223 Amstelveen
t. 020 - 543 73 73
nieuwbouw@brockhoff.nl
Janssen de Jong Projectontwikkeling
www.janssendejongprojectontwikkeling.nl
Land van Winkel is een gezamenlijke ontwikkeling van
Janssen de Jong Projectontwikkeling en gemeente De Ronde Venen.

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 tekening en afbeeldingen geen
rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom met recht “artist
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. Mei 2015
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www.landvanwinkel.nl

