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ELION PARK

WELKOM

REB Projects en KOW Architecten heten u welkom bij Elion Park,
een eigentijds landhuis met luxe appartementen bovenaan de Duinweg,
in het statige, monumentale en beeldschone Van Stolkpark.

Elion Park: leven in
het groen, tussen zee
en stadshart
Elion Park heeft de pure luxe van ruimte, licht en
privacy op een zeldzaam fraaie locatie. De eigentijds
statige architectuur van het landhuis herbergt een
verscheidenheid aan appartementen met hoge
plafonds, floor-to-ceiling raampartijen, en royale
buitenruimtes met zicht op de speciaal ontworpen

landschapstuin en het historische villapark. Alles ademt
kwaliteit, vakmanschap en schoonheid. Elion Park is
zeer duurzaam ontwikkeld; de ontwikkelaar en architect
hebben het hoogst haalbare nagestreefd, waardoor de
appartementen ruimschoots voldoen aan de geldende en
te verwachten normen.

ELION PARK

APPARTEMENT TYPE 7

7

9

ELION PARK

HISTORIE, KARAKTER EN LIGGING

Aan de duinzijde van regeringszetel Den Haag, op de historische
paardentramroute naar badplaats Scheveningen, werd eind 19e eeuw
een van de eerste villaparken in Nederland ontwikkeld, later vernoemd
naar initiatiefnemer Thomas van Stolk.

De geschiedenis
herleeft
Het waren met name gegoede Rotterdammers als
Van Stolk die hier, in “s Graven Wildernisse” zoals het
duingebied aanvankelijk bekendstond, een zomer
verblijf aan zee huurden of zich er permanent vestigden.
Buiten wonen, omgeven door natuurschoon en gezonde
zeelucht, was een romantisch ideaal voor welgestelden,
intellectuelen en kunstenaars.
Zo lag aan het begin van de 20 e eeuw, op de plek waar
nu Elion Park wordt ontwikkeld, het woonhuis van het
gezin Elion. Vader Hartog Elion, oud-leerling van Louis
Pasteur, is de ontdekker geweest van het Heineken A-gist,
een vondst die de bierbrouwer tot op de dag van vandaag
koestert en gebruikt. Elion vernoemde de villa, als gebruike
lijk in die tijd, naar zijn echtgenote Evelina de Jong.

Met de naamgeving van Elion Park brengt REB Projects
een stukje geschiedenis van het Van Stolkpark en zijn
bijzondere bewoners opnieuw tot leven. Zo krijgt de
waarde die hier sinds Van Stolks eerste perceelaankopen
in 1872 is gecreëerd een waardige voortzetting.
Wonen in dit monumentale villapark is nog steeds een
voorrecht, al biedt de moderne architectuur van Elion
Park een geheel eigentijds niveau van luxe en comfort. De
zee en het beeldschone duinlandschap hebben nog altijd
dezelfde aantrekkingskracht, en het kosmopolitische
leven is meer dan ooit binnen handbereik. Het beste van
beide werelden, het gevoel van buiten én de geneugten
van een grote stad, ondervindt u dagelijks op loopafstand
van uw appartement.
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VILLATUIN

ELION PARK

VILLATUIN

Het Van Stolkpark is een creatie van landschapsarchitect Jan David
Zocher, die het samen met zijn zoon Louis Paul Zocher ontwierp
in de voor die tijd vernieuwende landschapsstijl. Een vrije vertaling
van de organische vormen van het omliggende duinlandschap,
met harmonieuze verhoudingen, veel en groot groen, romantische
waterpartijen en verrassende zichtlijnen door sterke hoogteverschillen.

Het Van Stolkpark:
ideaal villa-landschap
De percelen voor de villa’s en herenhuizen waren
vanaf het begin zeer ruim bemeten en rijk beplant,
zodat ook op privéterrein van al het natuurschoon
genoten kon worden. Het Van Stolkpark trok al snel
bewoners met een uitgesproken oog voor zoveel
schoonheid, zoals het gezin Kröller-Müller, die er hun
kunstcollectie begon waarvoor ze later het museum
op de Veluwe zouden bouwen.
Bovenaanzicht Van Stolkpark met Elion Park aangeduid.

Het landschappelijke karakter van het Van Stolkpark
loopt geruisloos over in de Scheveningse Bosjes, een

geliefd buitengebied dat al sinds de 12 e eeuw in
ontwikkeling was, en waarmee het Van Stolkpark
samen een wijk vormt.
Langs de Duinweg en de andere statig brede lanen die
door het heuvelachtige park slingeren, staan nog altijd
talloze historische villa’s en andere monumenten,
waardoor het Van Stolkpark als geheel is aangemerkt
als rijksbeschermd stadsgezicht.
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APPARTEMENT TYPE 7
ELION PARK
APPARTEMENT TYPE 7

Impressie voorgevel. De royaal vrijstaande appartementenvilla Elion Park toont zich formeel aan de
straatzijde, met twee hoofdentrees via de statige voortuin.

ELION PARK
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ELION PARK

HET PROJECT

Elion Park is een riant opgezet, eigentijds landhuis, ontworpen
door KOW Architecten in opdracht van REB Projects. Het project
biedt ruimte aan 22 luxe appartementen met een woonoppervlak
variërend van 140 m 2 tot 250 m 2 met royale buitenruimtes op
het zuiden/zuidwesten. De villa telt zes woonlagen met in het
souterrain ruimte voor een parking met bergingen.

Een eigentijds landhuis
De voorzijde van de villa toont zich formeel aan de licht
hellende Duinweg met twee afzonderlijke entrees. De ruim
vrijstaande villa is rondom ontworpen en biedt daardoor
verschillende aangezichten, passend bij de omliggende
historische villa’s. Zo geven verspringende volumes
van gevels, balkons en terrassen extra privacy aan de
afzonderlijke appartementen. Door de uiterst verfijnde
ritmiek van lijnen, volumes en hoogwaardige materialen
heeft het landhuis als geheel een exclusieve uitstraling.

Bovenaanzicht Elion Park.

De robuuste basis van licht beton komt subtiel terug
in de horizontale markering van de woonlagen. Slanke
kozijnen van donkergrijs aluminium contrasteren

fijntjes met het zandsteenkleurige metselwerk.
De kapverdieping met aluminium bedekking geeft het
geheel gewicht en is mooi passend in de kleurschakeringen
van de omgeving.
Geraffineerde en innovatieve details in de architectuur
versterken het hoogwaardige karakter van Elion Park.
Esthetische waarden, ruimtelijkheid en wooncomfort
zijn tot in het uiterste doorontwikkeld, of het nu gaat
om de voor het zicht verborgen hemelwaterafvoeren,
de langgerekte steen met diepliggende voegen voor een
horizontaal lijnenspel, of de verfijnde terugkerende
ritmiek in gevel, hekwerken en ornamenten.
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Voor de ontwikkelaar van het project Elion Park was het van
doorslaggevend belang dat het eigentijdse landhuis als geheel,
met omliggende tuin, past in de oorspronkelijke visie en stijl
van het Van Stolkpark.

Het ontwerp van RRog Stedenbouw en Landschap
vormt deze ultieme verbinding tussen het eigentijdse,
maar in zijn context passende landhuisontwerp van
KOW Architecten, en de cultuurhistorische land
schapsarchitectuur van Jan David Zocher en zoon.
De rijkdom van dit ontwerp begint bij de statige voortuin
met hagen, en voert langs het landgoed naar de achtertuin
met verslingerde paden, sterke hoogteverschillen en een
weelde aan wintergroene en kleurrijke beplanting. Zo veel
mogelijk grote bomen zijn in dit nieuwe ontwerp gehand
haafd en het geheel heeft een bosachtige sfeer die fraai
contrasteert met de eigentijdse vormgeving van hekwerken,
trappen en de vijver aan het eind van deze privétuin.
De ligging van de vijver is fijntjes gecomponeerd op de
zichtlijn naar de naastgelegen theekoepel, wat bijdraagt
aan de ruimtelijke beleving van de villatuin.

De villatuin is ook ontworpen om bewoners van Elion Park
een beschut buiten te bieden, waar zij in de uitgekiende
tuinarchitectuur met zijn weelderige beplanting in alle
rust en privacy kunnen vertoeven. De villatuin als
geheel is privéterrein voor alle bewoners en valt onder
de VVE. Eigenaren van de beganegrondappartementen
beschikken bovendien over een eigen tuin, informeel
gescheiden van de gemeenschappelijke tuin.
De seizoenen bieden wonderschone transformaties
van de rijke diversiteit aan bomen, struiken en planten
die daartoe speciaal zijn geselecteerd. In volle bloei of
in rust, het geheel blijft een lust voor het oog. De tuin
wordt jaarrond onderhouden door een tuinman.

Impressie Elion Park, achtergevel met royale balkons en terrassen
met uitzicht op de eigen tuin en het aangrenzende park.

Thuiskomen in
groene architectuur

APPARTEMENT TYPE 7

ELION PARK

BINNENKOMEN

Binnenkomen
in rust en privacy

Elion Park heeft twee afzonderlijke hoofdentrees waardoor
het dagelijkse verkeer in de algemene ruimtes beperkt
blijft. Intercoms met camera en Bringme Boxen voor het
contactloos ontvangen en aanbieden van pakketten geven
de bewoners extra privacy en comfort. Ook de entree via
de parking in het souterrain met liften naar de aparte
entreehallen en de appartementen geeft een gevoel van
geborgenheid.
De entrees hebben een hoogwaardige afwerking en een
eigentijds elegante uitstraling. De dubbelhoge portiek
met lantaarn, subtiel siermetselwerk en de doorzichtige
voordeur van licht eikenhouten lamellen is representatief
voor de eigentijdse statuur van het landhuis.

Impressie hoofdentree.

ELION PARK

Eenmaal binnen door een van de voordeuren ontsluit
een tweede entree van floor-to-ceiling glas in slanke,
donkergrijs kozijnen de toegang tot de liften en het
trappenhuis. Licht en open, en toch extra gezekerd bij
binnenkomst. De hoogte van de entreehallen, de
tegelwerk vloeren en een licht palet van natuurlijke en
warme tinten maakt van de binnenkomst een
kalmerende, luxe ervaring.

Met de lift of via het trappenhuis bereikt u of uw bezoek
de vestibule van uw woonlaag, met de tegenover elkaar
gelegen voordeuren van de twee appartementen.
Uw postbus bevindt zich aan de straatzijde en pakket
bezorgers komen enkel tot voorbij de eerste voordeur,
waar de Bringme Boxen zijn. Middels de video-intercom
in uw appartement bepaalt u wie er binnenkomt. Voor
een pakketbezorger kunt u ervoor kiezen alleen de eerste
entreedeur open te doen zodat zij de Bringme Boxen
kunnen bereiken, voor uw privacy en veiligheid blijft bij
deze keuze de tweede entreedeur gesloten. Uw reguliere
postbus bevindt zich nabij de lage poortjes aan de
straatzijde.
Aan de zijkant van het landgoed ligt verscholen tussen het
groen de toegang tot de parkeergarage in het souterrain en
de privébergingen op tuinniveau voor – bijvoorbeeld – het
stallen van fietsen en parkeren van auto’s. Toegangs
controle geschiedt middels een speedgate onderaan de
gebogen helling. Eenmaal geparkeerd in uw eigen vak
brengt de lift of het trappenhuis u naar de privacy van
uw appartement met terras. Hier geniet u direct van een
uitzonderlijk fraai uitzicht met veel groen, licht en ruimte.
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Elion Park telt 22 riant opgezette appartementen met een luxe
basisarchitectuur: zestien appartementen met royaal terras, twee
riante penthouses met royaal dakterras en een viertal maisonnettes
met privétuin op de begane grond.

Kwaliteit tot in
de kleinste details
De slaapvertrekken hebben ieder een eigen badkamer
en suite en een walk-in closet. Vloerverwarming en
vloerkoeling in het gehele appartement, separate
toiletten en was- en bergruimtes, de verhoogde norm
voor geluidsisolatie tussen alle appartementen, en de
hoge stelposten voor de afwerkingen zoals van de open
keuken en de badkamers kenmerken het luxe niveau van
de appartementen. De naadloze detaillering en mooie
harmonie in alle lijnen van de architectuur scheppen een
gevoel van evenwicht, schoonheid en rust.

Grote kamerhoge glasoppervlaktes, circa 3 meter,
eigentijds gezet in extra slanke donkeraluminium
kozijnen, geven de twee- en driezijdig georiënteerde
appartementen veel licht, lucht en gevoel van ruimte
lijkheid. Binnen en buiten vallen samen, maar door de
verspringende volumes van de buitenruimtes geniet
iedere woning optimaal privacy.
De ruime, zonnige terrassen met oppervlaktes vanaf
circa 20 m² zijn omheind met verfijnde metalen hek
werken voor de tussenlagen en glazen balustrades voor de
penthouses. De tuinkamers van de maisonnettes op de
begane grond bieden toegang tot het terras in de privé
tuin, die door middel van beplanting op een natuurlijke
wijze gescheiden is van de gezamenlijke tuin.

Impressie appartement type D, terras.

De slaapkamers, minimaal twee per appartement, zijn
gelegen aan de koele voorzijde van de villa, terwijl de
leefruimtes en de buitenruimtes zich richten op de
zonnige, zuid-/zuidwestzijde met zicht op de eigen
villatuin en het park.

APPARTEMENT TYPE 7
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Impressie appartement type A, woonkamer.
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VILLA-APPARTEMENTEN

De 22 appartementen onder het dak van Elion Park zijn onder te verdelen
in een zestal typen, variërend van dubbellaagse appartementen op de
begane grond, de verschillende gelijkvloerse appartementen verdeeld
over meerdere woonlagen en de penthouses. Uiteindelijk heeft ieder
afzonderlijk appartement zijn eigen unieke aspecten, maar we stellen
de belangr ijkste typen appartementen hier aan u voor.

VillaAppartementen
Impressie appartement type C, slaapkamer.

ELION PARK

Type A Dubbellaags benedenappartement, links

30

Type B Dubbellaags benedenappartement, midden en rechts
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Type C Hoekappartement, links

36

Type D Appartement, midden

38

Type E Hoekappartement, rechts

42

Type F Penthouse
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APPARTEMENT TYPE A

TYPE A: DUBBELLAAGS BENEDENAPPARTEMENT, LINKS

Het appartement telt drie slaapkamers met badkamer
en suite, waarvan twee gelegen aan de rustige, koele
voorzijde van de villa, en een op tuinniveau.
Enkel de hoekappartementen op de eerste en vierde
verdieping tellen twee slaapkamers in verband met de
hoge vide van de hoofdentree.
Op het beganegrondniveau – dat is de bovenste
woonlaag – heeft het appartement een driezijdige

WOONOPPERVLAK

221 m2

BREEDTE WONING

9,8 m

BUITENRUIMTE

21 m2

TUIN

20 m2

BOUWNUMMER

1

VERDIEPINGEN

TUINNIVEAU, BG

SLAAPKAMERS:

3

oriëntatie en daarmee extra veel lichtinval door de
kamerhoge raampartijen. De royale woonruimte met
open keuken en een ruim terras over de volle breedte
aan de zonnige tuinzijde bevindt zich op dit niveau,
evenals de hoofdentree, een separaat toilet en een
berging voor wasmachine en droger.
De tuinkamer, tevens met badkamer en suite, leent zich
desgewenst uitstekend als werkkamer, praktijkruimte of
gastverblijf. Van hieruit betreedt u de grote buitenruimte
en privétuin die door beplanting is afgescheiden van de
gezamenlijke tuin en de overige privétuinen. De woon
laag op tuinniveau is direct bereikbaar vanuit het
souterrain met de parkeergarage en de bergingen.

Plattegrond type A, bouwnummer 1.

Appartement type A is het meest linker dubbellaagse
appartement, waarvan een woonlaag op het niveau van
de begane grond, en een op tuinniveau, verbonden door
middel van een interne houten trap. Dit is het breedste
appartement op deze twee woonlagen.

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100

ELION PARK
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APPARTEMENT TYPE B

TYPE B: DUBBELLAAGS BENEDENAPPARTEMENT, MIDDEN EN RECHTS

Dit type appartement telt drie slaapkamers met bad
kamer en suite, waarvan twee gelegen aan de rustige,
koele voorzijde van de villa, en een op tuinniveau.
Op het beganegrondniveau – dat is de bovenste woon
laag – hebben de middelste appartementen een
tweezijdige oriëntatie en het appartement op de

WOONOPPERVLAK

194 m2 – 230 m2

BREEDTE WONING

7,4 m

BUITENRUIMTE		

21 m2

TUIN			

20 m2

BOUWNUMMERS

2 & 3 (MIDDEN), 4 (RECHTS)

VERDIEPINGEN		

TUINNIVEAU, BG

rechterhoek een driezijdige oriëntatie met veel lichtinval
door de kamerhoge raampartijen. De royale woonruimte
met open keuken en een ruim terras over de volle
breedte aan de zonnige tuinzijde bevindt zich op dit
niveau, evenals de hoofdentree, een separaat toilet en
een berging voor wasmachine en droger.
De tuinkamer, tevens met badkamer en suite, leent zich
desgewenst uitstekend als werkkamer, praktijkruimte of
gastverblijf. Van hieruit betreedt u de grote buitenruimte
en privétuin die door beplanting is afgescheiden van de
gezamenlijke tuin en de overige privétuinen. De woon
laag op tuinniveau is direct bereikbaar vanuit het
souterrain met de parkeergarage en de bergingen.

Plattegrond type B, bouwnummer 3.

Appartement type B zijn de overige dubbellaagse
appartementen, waarvan twee in het midden en een op
de rechterhoek gelegen, met een woonlaag op het niveau
van de begane grond, en een op tuinniveau. De woon
lagen zijn verbonden middels een interne houten trap.
Ze zijn dieper dan appartement type A, en ze zijn één
voor één dieper in de tuin gelegen voor extra privacy.

SLAAPKAMERS		 3
VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100

APPARTEMENT TYPE 7

ELION PARK

APPARTEMENT TYPE 7
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Impressie appartement type C, slaapkamer.
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APPARTEMENT TYPE C

TYPE C: HOEKAPPARTEMENT, LINKS

Dit type appartement telt drie slaapkamers met bad
kamer en suite, gelegen aan de rustige, koele voorzijde
van de villa. (Enkel het hoekappartement op de eerste
verdieping telt twee slaapkamers in verband met de
hoge vide van de hoofdentree.) De plattegrond biedt de

WOONOPPERVLAK

158 m2 – 185 m2

BREEDTE WONING

9,4 m – 9,8 m

BUITENRUIMTE		

21 m2

BOUWNUMMERS

5, 9, 13, 17

VERDIEPINGEN		
SLAAPKAMERS		

vrijheid om een of twee slaapkamers inclusief badkamer
een andere bestemming te geven, zoals een kantoor of
werkkamer.
De hoekappartementen hebben een driezijdige oriëntatie
en daarmee extra veel lichtinval door de kamerhoge
raampartijen. De royale woonruimte met open keuken
staat in verbinding met een ruim terras aan de zonnige
zuidwestzijde met uitzicht op het park en de villatuin.
In de hal bij de entree is een separaat toilet en een
berging voor wasmachine en droger.

Plattegrond type C, bouwnummer 13.

Appartement type C zijn de linker hoekappartementen
gelegen op de eerste tot en met de vierde verdieping.
Deze appartementen zijn breder dan de overige
appartementen op deze woonlagen, wat zorgt voor
ruim opgezette plattegronden.

1, 2, 3, 4

2
VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100

ELION PARK
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APPARTEMENT TYPE D

TYPE D: APPARTEMENT, MIDDEN

Dit type appartement telt twee slaapkamers met
badkamer en suite, gelegen aan de rustige, koele
voorzijde van de villa.

WOONOPPERVLAK

144 m2 – 151 m2

BREEDTE WONING

7,4 m

BUITENRUIMTE

21 m2

BOUWNUMMERS

6, 10, 14, 18

GESPIEGELD

7, 11, 15, 19

VERDIEPINGEN

1, 2, 3, 4

SLAAPKAMERS

2

De appartementen hebben een tweezijdige oriëntatie
met veel lichtinval door de kamerhoge raampartijen. De
royale woonruimte met open keuken staat in verbinding
met een ruim terras over de volle breedte aan de zonnige
zuid-/zuidwestzijde met uitzicht op het park en de villa
tuin. In de gang is een separaat toilet en een berging
voor wasmachine en droger.
De middelste appartementen zijn ten opzichte van elkaar
gespiegeld en behoren ieder tot afzonderlijke entreeroutes
via lift of trappenhuis vanuit de parking en hoofdentree.

Plattegrond type D, bouwnummer 14.

Appartement type D betreft de middelste twee
appartementen gelegen op de eerste tot en met de
vierde verdieping, acht in totaal. Deze appartementen
zijn dieper dan de type C-appartementen op deze
woonlagen, en ze zijn elk afzonderlijk dieper in de tuin
gelegen voor extra privacy.

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100

Impressie appartement type D, woonkamer en keuken.
Wandafwerking niet standaard bij oplevering.
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APPARTEMENT TYPE E

TYPE E: HOEKAPPARTEMENT, RECHTS

Dit type appartement telt drie slaapkamers met bad
kamer en suite, waarvan twee gelegen aan de rustige,
koele voorzijde, en een aan de zijkant van de villa.
Enkel de hoekappartementen op de eerste en vierde
verdieping tellen twee slaapkamers in verband met de
hoge vide van de hoofdentree.

WOONOPPERVLAK

160 m2 – 193 m2

BREEDTE WONING

7 m – 7,4 m

BUITENRUIMTE		

21 m2

BOUWNUMMERS

8, 12, 16, 20

VERDIEPINGEN		
SLAAPKAMERS		

De plattegrond biedt de vrijheid om een of twee
slaapkamers inclusief badkamer een andere bestemming
te geven, zoals een kantoor of werkkamer.
De hoekappartementen hebben een driezijdige oriëntatie
en daarmee extra veel lichtinval door de kamerhoge
raampartijen. De royale woonruimte met open keuken
staat in verbinding met een ruim terras over de volle
breedte aan de zonnige zuid-/zuidwestzijde met uitzicht
op het park en de villatuin. In de gang is een separaat
toilet en een berging voor wasmachine en droger.

Plattegrond type E, bouwnummer 16.

Appartement type E zijn de rechter hoekappartementen
gelegen op de eerste tot en met de vierde verdieping.
Deze appartementen zijn breder en dieper dan de
middelste appartementen op deze woonlagen, en het
diepst in de tuin gelegen voor de meeste privacy.

1, 2 ,3 ,4

2
VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100

APPARTEMENT TYPE 7
ELION PARK
APPARTEMENT TYPE 7

Impressie appartement type E, slaapkamer
Wandafwerking niet standaard bij oplevering.
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APPARTEMENT TYPE F

TYPE F: PENTHOUSE

Dit type appartement telt drie zeer royaal opgezette
slaapkamers met badkamer en suite en volop ruimte
voor een ruime walk-in closet. Alle slaapkamers zijn
gelegen aan de rustige, koele voorzijde van de villa.
Het rechter penthouse heeft daarnaast een aparte
hobbykamer aan de zijkant van de villa.

WOONOPPERVLAK

239 m2 – 252 m2

BREEDTE WONING

13,7 m – 16,1 m

BUITENRUIMTE		

54 m2 – 59 m2

BOUWNUMMERS

21, 22

VERDIEPING			
SLAAPKAMERS		

De penthouse-appartementen hebben een driezijdige
oriëntatie met veel lichtinval door de kamerhoge
raampartijen. De 16 meter brede woonruimte met open
keuken staat in verbinding met een bijzonder ruim
dakterras over de volle breedte aan de zonnige zuid-/
zuidwestzijde met uitzicht op het park en de villatuin. In de
hal is een separaat toilet en een berging voor wasmachine
en droger, en in de gang bij de entree is een garderobe.
De penthouses zijn ten opzichte van elkaar gespiegeld en
behoren ieder tot afzonderlijke entreeroutes via de lift of
het trappenhuis die beide direct in het appartement
uitkomen. Alleen bewoners van de penthouses kunnen,
middels een speciale sleutel, de lift tot de bovenste woon
laag laten komen.

Plattegrond type F, bouwnummer 22.

Appartement type F betreft de twee penthouses
gelegen op de vijfde verdieping. Deze appartementen
zijn tweemaal zo breed als de overige appartementen,
en zij liggen ten opzichte van elkaar ruimschoots
versprongen voor veel privacy.

5

3
VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100

APPARTEMENT TYPE 7

ELION PARK

APPARTEMENT TYPE 7

49

Impressie appartement type F, woonkamer en keuken.
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Impressie appartement type F, dakterras.
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DUURZAAMHEID

Duurzaamheid
voorbij de norm

Impressie appartement type F, keuken.

Elion Park loopt voor op de BENG-norm (Bijna
Energieneutraal Gebouw) die vanaf 1 januari 2021
als eis wordt gesteld voor alle vergunningsaanvragen.
De energiezuinige kwaliteiten beginnen bij de
hoogwaardige isolatiewaarden van de bouwschil,
geheel conform het Bouwbesluit voor Nieuwbouw.
Elion Park zal vanzelfsprekend gasloos zijn. Het project
heeft een gesloten bodembron met voor ieder apparte
ment een aparte warmtepomp die zich bevindt in de
eigen berging. De vloerverwarming en vloerkoeling in

het gehele appartement zijn geschakeld door thermo
staten in elke afzonderlijke verblijfsruimte. Voor warm
tapwater krijgt ieder appartement een 270 liter boilervat
gevoed door de warmtepomp. Ook op het gebied van
ventilatie is het hoogst haalbare verkozen: mechanische
balansventilatie met warmteterugwinning, luchttoevoer
op CO2-meting in alle verblijfsruimtes en een recirculatie
afzuigkap in de keukens.
De kwaliteit van de gekozen technieken en installaties
garandeert behalve optimale energiebesparing ook
maximaal comfort.

53

ELION PARK

APPARTEMENT TYPE 7

ELION PARK

Elion Park ligt boven aan de Duinweg, een van de hoofdlanen van
het villapark, daar waar het Van Stolkpark overgaat in een groene
oase met fraaie waterpartijen. U woont op een steenworp afstand
van de Scheveningse Bosjes en natuurlijk de vermaarde badplaats
Scheveningen met haar iconische Kurhaus hotel, en het strand met
daarachter het natuurschoon van de duinen.
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Op slechts een kwartiertje van huis, midden in dit
schilderachtige duinlandschap, vindt u Museum
Voorlinden, een waar lustoord voor kunstliefhebbers.
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Wonen aan de Duinweg

STATIONSBUURT

Anderzijds is daar de binnenstad van Den Haag met
al haar internationale reuring. Als regeringszetel en
diplomatiek centrum biedt Den Haag het neusje van de
zalm op het gebied van kunst en cultuur, shopping en
hospitality. De nabijgelegen Frederik Hendriklaan geldt
als een charmante winkelstraat met een ruime keus aan
restaurants en lunchcafés.

De locatie is uitstekend bereikbaar met zowel de auto
als het openbaar vervoer. Vanaf de Duinweg heeft u
vlot aansluitingen op de belangrijkste snelwegen in de
Randstad, en Den Haag ligt op de route van inter
nationale hogesnelheidstreinen naar Antwerpen,
Brussel, Parijs en Düsseldorf. Daarnaast heeft het
uitstekende verbindingen met Rotterdam The Hague
Airport en Amsterdam Airport Schiphol.
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Aangenaam
vertoeven op een
steenworp afstand

Koninklijke Schouwburg
In het hart van de stad Den Haag ligt de
Koninklijke Schouwburg, gevestigd in
een architectonische parel, een 18e-eeuws
stadspaleis in Louis XVI-stijl. Genieten
van actuele theatervoorstellingen in een
beeldschone setting.

Frederik Hendriklaan
De beste adresjes voor alledaagse en
speciale boodschappen vindt u praktisch
om de hoek in de Frederik Hendriklaan.
Zoals Pure Flowers. Leverancier van pure
bloemsierkunst voor luxehotels, musea en
lokale overheid, en uw beste adres voor
een mooie bos bloemen. Of Simon de
Vogel, dé traiteur van Den Haag.

Zweedse Schatkamer
Iets anders dan gewoon? Dan is de
Zweedse Schatkamer het juiste adres
om eens heerlijk rond te struinen tussen
al het moois en bijzonderheden.

Vers uit de Gers
Paarse Knoflook, carnardprodcten en
wijnen van kleine wijnhuizen, stuk voor
stuk pure en eerlijke Franse producten.
Eigenaar Ton haalt alles vers van de
Gascognse boerderij in de Gers.

Residentie Orkest
Michel Boulanger
Pâtissier

Museum Beelden aan Zee.

Op loopafstand van Elion Park vindt u
de beste Franse bakker van de verre
omtrek: Michel Boulanger Pâtissier.
Perfecte croissants en een heerlijk kopje
koffie; geen beter begin van de dag.

Den Haag is een mekka voor kunstliefhebbers. Naast talloze in antiek
tot moderne kunst gespecialiseerde galeries en toonaangevende
musea als het Kunstmuseum Den Haag – gehuisvest in een meester
werk van architect Berlage – is Museum Beelden aan Zee een unieke
bestemming, pal aan het Scheveningse strand.
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Liefhebbers van klassieke muziek, oud of
modern, kunnen hun hart ophalen met
het Haagse Residentie Orkest onder
leiding van de gloednieuwe chef-dirigent
Anja Bihlmaier (vanaf zomer 2021) en
gastdirigent Richard Egarr.

Jarreau Pâtisserie
& Chocolaterie
Te mooi om op te eten en daarmee
perfect om cadeau te doen zijn de
creaties van Jarreau, ietsje verder van
huis in de Van Hoytemastraat in Den
Haag. Zeer de moeite; de Koninklijke
familie is er vaste klant.

De Haven van
Scheveningen
Voor de visliefhebber is er geen betere
plek dan de haven van Scheveningen.
Vishandel Simonis in de vissershaven is
een begrip in de wijde omtrek, en voor
lunch of diner schuift u stijlvol aan bij
Catch of bij Restaurant Waterproef aan
de jachthaven even verderop.

Ladies (& gentlemen)
who lunch
Noordeinde
Het Noordeinde verwijst niet alleen naar
het werkpaleis van de koning, met zijn
schitterende paleistuin en Koninklijke
stallen, maar ook naar hét winkelgebied
voor high-end fashion en kunst. Bij De
Galerie, Smelink & Stokkink of De Twee
Pauwen vindt u zeker iets van uw gading
voor aan de muur.

De betere shopping spree in Den Haag
combineert u natuurlijk met een traktatie voor de innerlijke mens. Naast de
Lange Voorhout bieden de Denneweg
en in het verlengde de Frederiksstraat u
het neusje van de zalm qua restaurants,
lunchrooms en cafés. Restaurants Oker
en Wox kunnen we van harte aanbevelen, net als bistro Walter Benedict, de
food & wine bars Pierre en Bouzy, en
voor thuis wijnkoperij De Gouden Ton.

Museum Voorlinden
Dit particuliere museum is een bede
vaartsoord voor liefhebbers van
moderne kunst. Het museum ligt op
landgoed Voorlinden bij Wassenaar en
huist de vermaarde kunstcollectie van
Joop van Caldenborgh. Naast de vaste
collectie zijn ook de tijdelijke tentoon
stellingen van uitzonderlijk niveau.
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CONTACT

REB Projects B.V.
www.REBprojects.com

Estata Makelaars
Badhuisweg 234
2597 JS Den Haag
070 350 7050
Margot Koesen
Robbert d’Hondt
www.estata.nl

Christie’s International Real Estate
Kralingse Plaslaan 98
3061 DG Rotterdam
The Netherlands
010-2250822
Sarah Uysal
Leslie D.T. de Ruiter
www.christiesrealestate.com
www.r365.nl

Concept en realisatie
DLVS Creative Collective

Disclaimer
Deze brochure van Elion Park is met zorg samengesteld en geeft een indruk van Elion Park en de daarin beschikbare koopappartementen. De afgebeelde interieurs, exterieurs
en plattegronden zijn impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De tekeningen en afbeeldingen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de
appartementen. De op de tekening opgenomen (oppervlakte-) maten zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op de Contracttekeningen en in de Technische
Omschrijving kan worden herleid wat geleverd wordt. Deze brochure is nadrukkelijk geen contractstuk en bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie.
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