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‘DEN HAAG. JE TIKT ER TEGEN EN HET ZINGT’
Den Haag nodigt uit om steeds weer iets nieuws te ontdekken, als toerist in eigen stad. 

Beetje banjeren over het Lange Voorhout, die groene oase in de binnenstad. Even tot je 

laten doordringen dat deze plek al 500 jaar oud is. Om de hoek ligt de Denneweg, met 

z’n bijna Parijse sfeer. Iets verderop het Binnenhof, waar de graven van Holland hun 

zetel hadden.

Den Haag is een ketting waar de pareltjes zich aaneen rijgen. De oude Passage, de leven-

dige Bijenkorf en het intrigerende Chinatown daarachter. De wereldberoemde musea en 

de schitterende Koninklijke Schouwburg. Op zaterdag ontspannen door het Hofkwartier 

of de Piet Heinstraat kuieren, een terrasje pakken op het Anna Paulownaplein, met z’n 

gezellige terrassen. Of juist de stilte opzoeken, in het uitgestrekte Haagse Bos of de 

Scheveningse Bosjes en Westbroekpark.

Den Haag verveelt nooit. Prettig om daar te kunnen wonen, want alles ligt vanuit 

Koninginnehof op loop- en fietsafstand. In vijftien minuten staat u op het strand, als 

u wilt. Met de auto rijdt u vanaf de Koninginnegracht binnen de kortste keren de stad 

uit, richting de A12 of Wassenaar. En eenmaal elders, wilt u al snel weer naar huis. 

Lekker naar Den Haag.
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Koninginnehof. Passend in een rijke Haagse traditie

Den Haag. Hofstad en stad van hofjes. En van die laatste heeft deze stad er heel veel, meer 

dan 115. Sommige daarvan hebben inmiddels een monumentale status. Zie bijvoorbeeld 

het prachtige Hofje van Nieuwkoop of het schilderachtige Hof van Wouw. Hoe verschillend 

ook, ze hebben één ding met elkaar gemeen. Zodra je er vanaf de straatzijde inwandelt, 

dempt meteen het geluid. Het zijn vaak kleine gemeenschappen waar buren vrienden 

worden. De stad lijkt ver weg, maar ligt direct om de hoek.

Koninginnehof is een moderne variant op deze Haagse traditie. Dit project dankt zijn 

naam aan de Koninginnegracht, aan de rand van de Archipelbuurt. Deze wijk werd 

gebouwd rond 1880, in een sierlijke stijl. Met zijn brede straten en mooie historische 

panden is de Archipelbuurt in zijn geheel een beschermd stadsgezicht. Het is niet voor 

niets één van de meest gewilde woonwijken van Den Haag. Centraal gelegen tussen 

strand en centrum. Pal naast de belangrijkste uitvalswegen. 

Aan de Koninginnegracht wordt op nummer 92 het project Koninginnehof gerealiseerd. 

Dit bestaat uit twee delen. Aan de voorzijde, in het monumentale pand, worden drie 

royale appartementen gerealiseerd. In de daarachter gelegen binnenhof komen zes 

grote, gelijkvloerse appartementen en vier zeer ruime herenhuizen. Dit is Haags wonen 

op z’n best.

VOORWOORD
Den Haag. Hofstad. En stad van hofjes.
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ARCHIPELBUURT
Wonen in een beschermd stadsgezicht

Wonen waar het leven goed is, in het ‘dorp’ Archipelbuurt

Wonen in de Haagse Archipelbuurt is enorm populair. En terecht, want deze wijk heeft 

alles. Neem alleen al de ruime opzet en de rijke architectuur. Aan het einde van de 

19e eeuw werd hier speciaal voor hoge ambtenaren en officieren gebouwd. Dat voorname 

karakter is overal nog te proeven: in de sfeer, de bewoners, de uitstraling, de architectuur. 

De prachtige panden en brede straten zijn het decor van veel levendigheid. Het stralende 

middelpunt is het Bankaplein, in elk seizoen een schilderachtig mooie plek.

Alleen al de Bankastraat telt diverse goed gesorteerde speciaalzaken, gezellige restaurants 

en sfeervolle café’s waar buurtgenoten elkaar ontmoeten, heerlijke terrassen en een Albert 

Heijn supermarkt. Het is een dorp op zich, waar je op een gegeven moment steeds meer 

mensen kent. Sporters en hondenbezitters leven zich uit in de naastgelegen Scheveningse 

Bosjes of het iets verder gelegen Westbroekpark en bijvoorbeeld op de tennisbanen van 

De Bataaf. 

Tram 9 voor de deur brengt u in vijf minuten naar Den Haag C.S. Ideaal, zeker nu het 

autoverkeer in de spits steeds drukker wordt. Op een zomerse vrije dag gaat u juist de 

andere kant op. In vijftien minuten bent u bij het Kurhaus of het strand bij het Zwarte Pad. 

Of stap op de fiets en rijd langs het water en het Westbroekpark richting de gezellige

Tweede Binnenhaven. Er is altijd wel een mooie rit of ontspannende wandeling te maken. 

U heeft hier de hustle and bustle van Den Haag binnen handbereik, met de stilte van 

Koninginnehof als fijne thuisbasis.
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Monument aan de gracht, hofje erachter

Koninginnehof wordt gerealiseerd op en achter nummer 92 aan de Koninginnegracht,

halverwege tussen de Atjehstraat en de Sumatrastraat. De opstallen achter dit historische 

pand worden gesloopt, waardoor plaats ontstaat voor de nieuwbouw: herenhuizen en 

appartementen in het binnenhof. 

Vanaf de straatzijde, aan de Koninginnegracht, is vrijwel niets van Koninginnehof te zien. 

Alleen de historische gevel is de fraaie blikvanger. Op dit adres huisde ooit het Rode Kruis. 

Achter deze fraaie gevel worden, met uitbreiding aan de achtergevel, drie geheel nieuwe 

appartementen gerealiseerd. Deze hebben een oppervlakte van 148 m2, 136 m2 en 128 m2. 

De onderste twee appartementen bestrijken één volle woonlaag. Het bovenste 

appartement telt twee verdiepingen. 

Nieuwbouw achter het monument in het binnenhof

De nieuwbouw in het binnenhof omvat zes appartementen en vier herenhuizen. 

De woningen op begane grond hebben aan twee zijden een compacte stadstuin. 

Daardoor ontstaat aan weerszijden een groene corridor. De vier appartementen 

op de eerste en tweede verdieping beschikken over een groot terras.

Het geheel wordt gebouwd in een modern-klassieke stijl. De schuine daken passen 

bij de architectuur zoals we die elders in de Archipelbuurt vinden. Het geheel oogt 

open en licht. Dat is mede te danken aan de grote raampartijen van alle woningen.

Achtergevel

MONUMENTALE APPARTEMENTEN
BINNENHOF APPARTEMENTEN
Zijgevel Koninginnegracht zijde

8



10 11

KONINGINNEHOF PROJECT SITUATIESCHETS
Ruimte voor onderregel

FIETSENSTALLING

IN-/UITRIT GARAGE

KO
NI

NG
IN

NE
GR

AC
HT

MONUMENTALE
APPARTEMENTEN

BWNRS: A1, A2 EN A3
VERDIEPINGEN: 4

WOONOPPERVLAKTEN: 
VAN CA. 128 TOT CA. 148 M2

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BWNRS: B4, B5, B6 EN B7
VERDIEPINGEN: 3

WOONOPPERVLAKTEN: 
CA. 211 M2

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BWNRS: B1, B2 EN B3
VERDIEPINGEN: 3

WOONOPPERVLAKTEN: 
VAN CA. 133 TOT CA. 149 M2

BINNENHOF
APPARTEMENTEN
BWNRS: B8, B9 EN B10

VERDIEPINGEN: 3
WOONOPPERVLAKTEN: 

VAN CA. 128 TOT CA. 158 M2

MONUMENTALE
APPARTEMENTEN

BWNRS: A1, A2 EN A3

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BWNRS: B1, B2 EN B3

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BWNRS: B8, B9 EN B10

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BWNRS: B4, B5, B6 EN B7

Verborgen en ingenieuze parkeergarage voor alle bewoners

Bewoners van de drie appartementen in het monument bereiken hun woning via de lift of trap 

achter de klassieke entreedeur aan de Koninginnegracht 92. Voor deze woningen is tenminste 

één parkeerplaats en een berging gereserveerd in de ondergrondse parkeergarage.

De ondergrondse parkeergarage is gelegen onder het binnenhof en beschikt over een ruimte-

besparend liftsysteem voor de in- en uitrit van auto's. De toegang tot deze garage is de doorgang 

tussen Koninginnegracht nummer 91 en 92. Uiteraard is er op het terrein ook rekening gehouden 

met een overdekte fietsenstalling.

Op de kopse kanten van het nieuwe gebouw bevinden zich de zes nieuwbouwappartementen: 

drie aan elke zijde. Bewoners van de appartementen bereiken hun woning via één 

van de twee entrees met trappenhuis en lift. Via deze trappenhuizen zijn ook de 

ondergrondse parkeerplaatsen en extra bergingen te bereiken. 

In het midden van het gebouw komen de vier grote herenhuizen, ieder drie 

verdiepingen hoog met hieronder per woning een afgesloten privé parkeer/

bergingsbox. Deze is rechtstreeks vanuit het huis te betreden via een inpandige trap.
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MONUMENTAAL APPARTEMENT A1
Interieurimpressie

Drie monumentale appartementen

De restauratie die aan het pand wordt doorgevoerd, doet volledig recht aan de historie. 

Zie bijvoorbeeld de wijze waarop de achterzijde in lijn met het karakter van het gebouw 

wordt uitgebreid. Grote luiken, raampartijen, toepassing van hoogwaardig materiaal en

klassiek ambacht. Het wordt misschien nog wel fraaier dan het ooit was. De achterzijde 

van dit pand garandeert dat u maximaal van de zon geniet: tuin, veranda of (zeer groot!) 

dakterras. 

Bij de indeling van de appartementen in het monument is de architect uitgegaan van 

meerdere verblijfruimtes: een living van ruim 45 m2, diverse slaapkamers, twee badkamers, 

werkkamer en een inpandige berging. Er is keuze uit twee indelingen. Daarbinnen is ruimte 

voor eigen keuzes, uiteraard binnen de gegeven bouwkundige structuur van het pand. Voor 

elk appartement is tenminste één plek in de ondergrondse parkeergarage gereserveerd en 

een ruime berging. 
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PLATTEGRONDEN

BEGANE GROND BEGANE GROND (ALTERNATIEF)

Toelichting en kenmerken

Alle ruimte om uw eigen woonwensen vorm te geven

Dit gelijkvloerse appartement met z’n oppervlakte van 148 m2 biedt volop mogelijkheden om naar wens in 

te delen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een master bedroom aan de tuinzijde. Maar mogelijk vindt u 

een study naast de living een prettigere oplossing, en kiest u juist voor slaapkamers aan de voorzijde.

Een andere keuze is de verhouding tussen living, eetgedeelte en keuken. Op de rechter plattegrond ziet u

een en suite-indeling. Hierdoor ontstaat een ruimte over de volledige lengte: 17 meter! Het eetgedeelte 

is het centrale ontmoetingspunt, aan de voorzijde is nog een zithoek. Het kan ook prettig zijn om living, 

eetgedeelte en keuken juist wat meer te concentreren zoals uitgevoerd in de linker plattegrond. 

Opties te over, ook waar het de badkamers betreft. Een grote met ligbad, grenzend aan de hoofdslaapkamer. 

Een compactere tweede naast de logeerkamer. Het appartement is gelijkvloers, dus geen ruimteverlies door

trappen. De tuin en het terras aan de achtergevel zijn zeer gunstig op de zon gelegen. Een woning om tot 

in lengte van jaren volop van te genieten.

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 148 m2

• Hal/entree met garderobe 

• Living over de gehele breedte van de woning georiënteerd

 met vier dubbel openslaande deuren met toegang tot de tuin en terras

• Mogelijkheid voor (deels) afgesloten study

• Gunstig op de zon gelegen terras aan de binnentuin

• Open (eiland)keuken, inclusief apparatuur (stelpost)

• Hoofdslaapkamer met mogelijkheid voor inloopkast en directe toegang

 tot complete badkamer met inloopdouche, ligbad en toilet

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Privé parkeerplaats(en) (separaat te koop) en berging 

 in de ondergrondse parkeergarage

MONUMENTAAL APPARTEMENT A1
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SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

DERDE VERDIEPING

A3
97 m2

A2
136 m2

A1
148 m2

A3
31 m2

KONINGINNEGRACHT
KONINGINNEGRACHT

KONINGINNEGRACHT
KONINGINNEGRACHT

* buitenluiken aan de achterzijde zijn een optie
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MONUMENTAAL APPARTEMENT A2
Interieurimpressie

“ALLE RUIMTE 
VOOR UW 
WOONDROMEN”.



EERSTE VERDIEPING (ALTERNATIEF)EERSTE VERDIEPING

PLATTEGRONDEN
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MONUMENTAAL APPARTEMENT A2
Toelichting en kenmerken

SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

DERDE VERDIEPING

A3

A2

A1

A3

KONINGINNEGRACHT
KONINGINNEGRACHT

KONINGINNEGRACHT
KONINGINNEGRACHT

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

97 m2

136 m2

148 m2

31 m2

Kies uw ideale indeling, uw ideale ruimtebeleving

Dit appartement op de eerste verdieping heeft een totale woonoppervlakte van 136 m2, ruimte 

waarmee u naar hartenlust kunt spelen. De plattegronden hiernaast tonen twee heel verschillende 

uitwerkingen. In de linker variant is gekozen voor een scheiding tussen voor en achter. Daardoor 

ontstaat een zeer brede living, grenzend aan het grote terras. Als u op mooie dagen de dubbele 

deuren opent, ontstaat een zee van ruimte, met zon en schaduw. Naast de living is hier een 

werkkamer gedacht. Bij deze indeling is het slapen aan de voorzijde gesitueerd. 

De andere plattegrond laat een andere uitwerking zien, in de lengterichting. De en suite-indeling 

geeft een heel andere woonbeleving. Hier is als het ware het wonen, eten en koken aan de linkerzijde 

bedacht. De slaap- en badkamers liggen aan de andere lange zijde. Eén van deze slaapkamers grenst 

aan een badkamer. Geheel andere indelingen dus, binnen hetzelfde woonoppervlak. Dat geeft aan 

hoezeer u uw woonwensen ook in dit appartement kunt realiseren.

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 136 m2

• Hal/entree met garderobe 

• Over de gehele breedte van de woning georiënteerde living,

 met vier dubbel openslaande deuren naar het terras

• Mogelijkheid voor (deels) afgesloten study

• Gunstig op de zon gelegen terras aan de achter (hof)zijde

• Open (eiland)keuken, inclusief apparatuur (stelpost)

• Hoofdslaapkamer met mogelijkheid voor inloopkast en directe toegang

 tot complete badkamer met inloopdouche en toilet

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Privé parkeerplaats(en) (separaat te koop) en berging 

 in de ondergrondse parkeergarage

• Lift
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MONUMENTAAL APPARTEMENT A3
Interieurimpressie

“DE BANKASTRAAT 
OP LOOPAFSTAND”.
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TWEEDE VERDIEPING

PLATTEGRONDEN
Toelichting en kenmerken

MONUMENTAAL APPARTEMENT A3
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TWEEDE VERDIEPING (ALTERNATIEF)

TWEEDE VERDIEPING

A3

EERSTE VERDIEPING

A2

BEGANE GROND

A1

DERDE VERDIEPING

A3

SCHAAL 1:75

KONINGINNEGRACHT
KONINGINNEGRACHT

KONINGINNEGRACHT
KONINGINNEGRACHT

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
APPARTEMENTEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

BINNENHOF
HERENHUIZEN

97 m2

136 m2

148 m2

31 m2

Twee verdiepingen, dubbel woongenot

Met een zeer groot dakterras, twee verdiepingen en een woonoppervlakte van circa 128 m2 biedt dit 

appartement dubbel woongenot. Het appartement beschikt over twee vides waardoor u vrij zicht op heeft 

op de balken in de dakkap. Uiteraard heeft u ook hier weer volop vrijheid om uw ideale indeling te realiseren. 

De plattegronden hiernaast laten twee uitwerkingen van de tweede verdieping zien. De verschillende 

vertrekken zijn rond de entree met lift ingetekend. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een grote living aan 

de zonnige achterzijde, met aangrenzend eetgedeelte en de keuken daar weer naast. De oriëntatie van 

wonen, eten en koken ligt zo meer op de achterzijde. Het kan ook helemaal anders: wonen, eten en 

koken in elkaars verlengde, en de master bedroom aan het terras. 

Op de volgende pagina’s zijn de mogelijkheden voor de topverdieping aangegeven. Hier kunt u 

bijvoorbeeld een heerlijk rustige werkruimte creëren, of een gastenverblijf met veel privacy. 

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 128 m2 (beide verdiepingen)

• Hal/entree met garderobekast

• Over de gehele breedte van de woning georiënteerde living,

 met openslaande deuren naar het gunstig op de zon gelegen dakterras 

• Eetkamer (deels af te sluiten)

• Open keuken, inclusief apparatuur (stelpost) en tweede terras (voorzijde)

• Hoofdslaapkamer met mogelijkheid voor inloopkast en directe toegang

 tot complete badkamer met inloopdouche en toilet

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer op derde verdieping

• Extra (werk)kamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Extra (dak)terras

• Privé parkeerplaats(en) (separaat te koop) en berging 

 in de ondergrondse parkeergarage

• Lift



DERDE VERDIEPING (ALTERNATIEF)

PLATTEGRONDENMONUMENTAAL APPARTEMENT A3
Exterieurimpressie dakterras

24 25
DERDE VERDIEPING

SCHAAL 1:75
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BINNENHOF APPARTEMENTEN B1 T/M B3
Kopgevel Koninginnegracht zijde

Zes binnenhof appartementen

Aan de beide kopse kanten van de nieuwbouw komen in totaal zes gelijkvloerse 

appartementen. Drie hiervan komen aan de zijde van de monumentale appartementen 

(noordoost), de andere drie zijn gericht op het zuidwesten. U kunt aan beide zijden kiezen 

voor een appartement op de begane grond, op de eerste of op de tweede verdieping.

De appartementen op de begane grond beschikken over een stadstuin, de bovengelegen 

appartementen hebben een terras. Wat u ook kiest: u zit hier midden in de stad, maar 

geniet van stilte en rust. Alle appartementen hebben grote raampartijen. Die zorgen voor 

veel lichtinval en creëren daarmee een extra ruimtelijk effect. Bij elk appartement hoort 

tenminste een parkeerplaats en een extra berging in de ondergelegen parkeergarage. 

Deze zijn met liften in de twee trappenhuizen bereikbaar.

Elk appartement heeft iets eigens. Welk appartement kiest u?

Bijzonder is, dat elk appartement een unieke indeling heeft. Hierbij is de architect 

uitgegaan van een grote living annex eetkeuken (minimaal 40 m2 tot zelfs 60 m2), 

twee slaapkamers, twee badkamers en een extra werk-/slaapkamer.



Toelichting en kenmerken

BEGANE GROND

Op de begane grond, met groot terras en heerlijke tuin

Dit appartement met een totale oppervlakte van 140 m2 heeft aan twee zijden een tuin. Dat geeft 

in totaal veel bewegingsruimte, met volop zon èn schaduw. 

Op de plattegrond hiernaast valt onmiddellijk de grote living op. Deze ruimte is in totaal wel zo’n 

60 m2 groot. U kijkt hier tv, zit met vrienden aan de grote tafel. De keuken is aangrenzend en deels 

open. De beide slaapvertrekken grenzen aan een buiten. Thuis werken of een extra hobbyruimte, 

dat kan gerealiseerd worden in het extra vertrek. Alles gelijkvloers, een heerlijk appartement om 

volop van te genieten.

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 140 m2 

• Hal/entree met garderobe en dubbele deuren naar de living

• Grote living met woon-/leefkeuken en directe toegang tot tuin en terras

• Open keuken (optioneel af te sluiten), inclusief apparatuur (stelpost) 

• Hoofdslaapkamer met mogelijkheid voor een inloopkast 

• Complete badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer

• Extra (werk)kamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Tweede berging naast de lift

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Privé parkeerplaats(en) ( separaat te koop) en berging

 in de ondergrondse parkeergarage

BINNENHOF APPARTEMENT B1
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TWEEDE VERDIEPING
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PLATTEGROND BINNENHOF APPARTEMENT B2
Toelichting en kenmerken

EERSTE VERDIEPING

Grote vertrekken, veel wooncomfort

Dit appartement is gelegen op de eerste verdieping, op de ‘kopse kant’ van Koninginnehof, 

tegenover het monumentale deel. Alleen al de grote living van zo’n 50 m2 geeft een riant gevoel 

van wooncomfort en ruimte. Zet u de schuifpui open naar het terras, dan komt daar nog eens 

15 m2 bij! Vanaf uw terras heeft u een schuine doorkijk naar een stuk van de Atjehstraat.

Het kookgedeelte nodigt uit om samen gezellig te borrelen en samen te koken. 

Achter dit kookgedeelte is ook nog een aparte bijkeuken, voor voorraden en apparatuur. 

De boodschappen haalt u moeiteloos in huis, want natuurlijk heeft dit appartement een lift. 

Nog meer comfort: een badkamer die grenst aan een grote slaapkamer en een extra ruimte 

om bijvoorbeeld aan huis te werken. Bij dat alles is er op 149 m2 nog volop ruimte voor een

 tweede badkamer. Een multi-functioneel thuis!

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 149 m2 

• Hal/entree met garderobe en dubbele deuren naar de living

• Living met woon-/leefkeuken, brede glazen schuifpui met directe toegang tot terras

• Open keuken, inclusief apparatuur (stelpost) en afgesloten bijkeuken

• Hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten 

• Complete badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer 

• Extra (werk- of logeer-) kamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Privé parkeerplaats(en) ( separaat te koop) en berging

 in de ondergrondse parkeergarage

SCHAAL 1:75
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BINNENHOF APPARTEMENT B2
Interieurimpressie



35

BINNENHOF APPARTEMENT B3 PLATTEGROND
Toelichting en kenmerken

TWEEDE VERDIEPING

Letterlijk en figuurlijk een top-appartement

Op de tweede verdieping, aan de zijde van het monumentale deel vindt u dit top-appartement. 

U zit hier op de hoogte van de vogels in de boomtoppen. Ook hier heeft u de aangename 

mogelijkheid om de schuifpui wijd open te zetten, waardoor de zeer royale living (zo’n 46 m2) 

en het terras (circa 15 m2) in elkaar overlopen.

De ruimtelijke beleving wordt versterkt door de extra dakkapel, voor maximale lichtinval. 

Achter het kookgedeelte vindt u een bijkeuken, voor al uw voorraden en apparatuur. 

Ook dit appartement heeft het comfort van een slaapkamer met aangrenzende 

badkamer en een extra badkamer plùs nog twee extra slaap- of werkvertrekken. 

Veel pluspunten dus, op 133 m2.

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 133 m2 

• Hal/entree met garderobe en dubbele deuren naar de living

• Living met woon-/leefkeuken, schuifpui en directe toegang tot terras

• Open keuken, inclusief apparatuur (stelpost) en afgesloten bijkeuken

• Hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten 

• Complete badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer 

• Extra (werk- of logeer-) kamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Privé parkeerplaats(en) ( separaat te koop) en berging

 in de ondergrondse parkeergarage

SCHAAL 1:75
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BINNENHOF HERENHUIZEN B4 T/M B7
ZIj- en voorgevel

Groene straat met stadstuinen

Op deze artist impression is de nieuwbouw te zien, u kijkt langs de voorgevel richting 

het monument aan de voorzijde gelegen aan de Koninginnegracht. Dit is tevens de 

zijde waar de voortuinen met terrassen van de herenhuizen zijn gesitueerd. 

Aan de linkerzijde is goed te zien hoe groot de ruimte is richting de bebouwing aan 

die kant. Daar grenst uw stadstuin aan de zeer diepe achtertuinen van de bestaande 

woningen zodat er een brede groene corridor ontstaat. 
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PLATTEGRONDENBINNENHOF HERENHUIZEN B4 T/M B7
Toelichting en kenmerken

SOUTERRAIN BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

Eerste verdieping

• Overloop en living met twee grote hoge ramen

• Hoofdslaapkamer met ruimte voor een inloopkast

• Complete badkamer met inloopdouche, ligbad en toilet 

Tweede verdieping

• Drie extra (slaap- of werk-) kamers en tweede badkamer (optioneel ligbad)

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

B4 B5 B7B6
211 m2 211 m2 211 m2211 m2

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

SOUTERRAIN

SCHAAL 1:75

Alle ruimte om uw eigen woonwensen vorm te geven

Deze vier herenhuizen in Koninginnehof hebben een anders-dan-anders indeling, voor anders-dan-anders wonen. 

Zo heeft de architect hier niet gekozen voor de standaard indeling ‘beneden wonen, boven slapen’.  Nee, op de begane 

grond is een ‘tuinkamer’ bedacht, die als het ware overloopt in de stadstuin buiten. Op de begane grond vindt u ook 

de grote woon-/leefkeuken. Zo kan het gebeuren dat u gaandeweg de dag van de ene naar de andere kant verhuist, 

afhankelijk van de zon of van wat anderen in huis doen. U vindt overal een plekje voor uzelf. Door die keuze ligt de 

living van circa 36,5 m2 op de eerste verdieping. Daar is ook een hoofdslaapkamer met mogelijkheid voor een 

aangrenzende inloopkast en de eerste badkamer ontworpen.

Op de tweede verdieping vindt u nog eens drie vertrekken en de tweede badkamer. Overigens bent u vrij om deze 

indeling naar uw eigen hand te zetten. Door de vele vertrekken heeft u alle ruimte om bijvoorbeeld aan huis te 

werken. Nu dat steeds meer de norm wordt, is het prettig een hoogwaardige werkplek te kunnen creëren. 

Mocht u toch nog op pad gaan: via de inpandige trap komt u in uw afgesloten ruime privé garagebox/berging 

terecht, gelegen in de ondergrondse parkeergarage. In deze box is ruimte voor o.a. twee auto's.

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 211 m2 

• Afgesloten privé garagebox voor 2 auto’s (separaat te koop)

 plus bergingsruimte, bereikbaar via inpandige trap

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

Begane grond

• Hal/entree met toegang naar riante woon-/leefkeuken,

 verdiepingshoge schuifpui met directe toegang tot de stadstuin

• Open keuken (af te sluiten), inclusief apparatuur (stelpost) 

• Compacte voortuin met terras

LIFT LIFT
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BINNENHOF HERENHUIZEN
BINNENHOF HERENHUIZEN
Exterieurimpressie tuin

Interieurimpressie
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BINNENHOF APPARTEMENTEN B8 T/M B10
Zij- en achtergevel

Beschut wonen, met volop privacy

De artist impression hiernaast toont de nieuwbouw van Koninginnehof gezien 

vanuit noordwestzijde. U ziet de ligging van de stadstuinen op begane grond niveau 

en de terrassen van de hoger gelegen appartementen. 

De stadstuinen aan deze zijde van Koninginnehof grenzen aan de diepe achtertuinen 

en bergingen van de woningen aan de Atjehstraat, zodat er een groene en brede 

corridor ontstaat. Ook is hier te zien hoe de architectuur van Koninginnehof aansluit 

bij de bestaande bouw.
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BINNENHOF APPARTEMENT B8
PLATTEG

RO
N

D
Toelichting en kenmerken

BEGANE GROND

Aan drie zijden tuin en terras: zon en groen

Een appartement van 158 m2 op de begane grond dat ligt aan de zuidwestzijde van Koninginnehof. 

Het heeft daardoor tuin en mogelijkheden voor terrassen aan drie zijden, dus volop zon en 

desgewenst schaduw. Door middel van bijvoorbeeld een grote eettafel en loungeset is buiten 

op allerlei manieren een heerlijke plek te creëren.

Zeer aangenaam is ook de royale living van dit appartement op de begane grond met veel hoge 

ramen. Dat zorgt voor veel lichtinval, het geeft een zeer ruimtelijk gevoel. Erg comfortabel is ook 

de grote master bedroom met aangrenzende badkamer. Voor de (klein)kinderen of eventuele 

gasten is er een aparte slaapkamer met een tweede badkamer. En uiteraard is ook hier volop 

de mogelijkheid om aan huis te werken, in een aparte study.

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 158 m2 

• Aan drie zijden stadstuin

• Hal/entree met dubbele deuren naar de living

• Grootse living met woon-/leefkeuken en veel ramen, directe toegang tot tuin 

• Open keuken, inclusief apparatuur (stelpost) 

• Hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten 

• Complete badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer met mogelijkheid voor ligbad

• Extra (werk)kamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Privé parkeerplaats(en) ( separaat te koop) en berging

 in de ondergrondse parkeergarage

SCHAAL 1:75
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BINNENHOF APPARTEMENT B8
Interieurimpressie
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PLATTEGROND BINNENHOF APPARTEMENT B9
Toelichting en kenmerken

EERSTE VERDIEPING

Een appartement met zeer veel mogelijkheden

Ook bij dit appartement op de eerste verdieping lopen de (zeer royale!) living en het terras vloeiend 

in elkaar over. De schuifpuien open en u heeft een enorme ruimte met zon èn schaduw. Het terras is 

gelegen op het zuidwesten en overdekt, waardoor u ook bij een paar spettertjes nog gewoon in uw 

stoel dat boek kunt blijven lezen.

In dit appartement, met een oppervlakte van 141 m2, zijn living en kookgedeelte door een ‘knik’ in 

de plattegrond enigszins van elkaar gescheiden. Fijn als u van een niet helemaal open keuken houdt. 

Maar, het is ook heel goed mogelijk om de keuken geheel af te sluiten, net wat u het prettigst vindt.

Ook hier weer is de master bedroom geschakeld met één van de twee badkamers. In de plattegrond 

zijn bovendien twee extra slaapkamers ingetekend. U kunt er uiteraard voor kiezen om van één 

daarvan een werkruimte te maken. Dit appartement is bereikbaar per lift, wel zo gerieflijk.

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 141 m2 

• Hal/entree met dubbele deuren naar de living

• Living met woon-/leefkeuken, brede schuifpui met directe toegang tot terras

• Open keuken (af te sluiten), inclusief apparatuur (stelpost) 

• Hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten 

• Complete badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet 

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer (optioneel ligbad)

• Extra (werk- of logeer-) kamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Privé parkeerplaats(en) ( separaat te koop) en berging

 in de ondergrondse parkeergarage
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SCHAAL 1:75
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BINNENHOF APPARTEMENT B10
Interieurimpressie
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BINNENHOF APPARTEMENT B10 PLATTEGROND
Toelichting en kenmerken

TWEEDE VERDIEPING

Wooncomfort van hoog niveau

Dit appartement ligt op de tweede verdieping aan de zuidwestzijde van Koninginnehof.

Door de hoge ligging heeft u maximale lichtinval en volop privacy. Op uw terras zit u in 

alle rust, met geen andere buren dan de vogels in de bomen.

Vanuit uw riante living kijkt u naar het groen rondom, de boomtoppen in de aangrenzende 

tuinen. Rondom de centraal gesitueerde living liggen de andere ruimtes: de master bedroom 

met de aangrenzende badkamer, de centrale hal die leidt naar de tweede badkamer en de andere 

slaap- en werkvertrekken. Een optimaal ingedeeld appartement met een woonoppervlakte van 

128 m2. En uiteraard heeft ook dit appartement het comfort van een lift.

Kenmerken basis indeling

• Woonoppervlakte circa 128 m2 

• Hal/entree met dubbele deuren naar de living

• Living met woon-/leefkeuken, glazen schuifpui en directe toegang tot terras

• Open keuken (af te sluiten), inclusief apparatuur (stelpost) 

• Hoofdslaapkamer met voldoende ruimte voor kasten 

• Complete badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet 

• Tweede (slaap)kamer en tweede badkamer (optioneel ligbad)

• Extra (werk- of logeer-) kamer

• Berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Comfortabele vloerverwarming als hoofdverwarming

• Privé parkeerplaats(en) ( separaat te koop) en berging

 in de ondergrondse parkeergarage
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PARKEERGARAGE

DUURZAAM WONEN

Parkeerplaatsen en bergingen

PARKEERGARAGE
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Parkeren en bergingen voor alle bewoners

Onder het nieuwbouw deel van Koninginnehof komt een ondergrondse parkeergarage. 

De garage wordt uitgerust met een ruimtebesparend autolift systeem voor de in- en uitrit 

van auto’s. 

In de garage bevinden zich naast de privé parkeerplaatsen de bergingen van alle 

appartementen en technische ruimten. De garage is voor bewoners per lift of trap te 

bereiken via twee trappenhuizen. De bewoners van de vier herenhuizen bereiken hun 

privé garagebox/berging via een inpandige trap in de woning. Per woning is tenminste 

één parkeerplaats gereserveerd.

Gasloos en duurzaam

In Koninginnehof gaan markante architectuur en duurzaam wonen hand in hand. De appartementen en herenhuizen krijgen geen gasaansluiting en worden bijzonder energiezuinig 

uitgevoerd. Ze zijn goed geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen om ze te verwarmen. Zo komen in Koninginnehof het wooncomfort en energiebesparing samen. 

Deze maatregelen betekenen voor u ook nog eens een lage energierekening en een bijdrage aan een beter milieu. Daarnaast is deze duurzame installatie volledig in de koopsom inbegrepen. 
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Waar de dag begint en eindigt

KEUKENS EN SANITAIR
Uw woning wordt voorzien van een complete keuken 

Gezellig, warm en vol bruisende activiteit: De keuken is voor veel mensen het kloppend 

hart van de woning, meer dan alleen de plek waar u kookt en eet. Het is de ruimte waar 

u 's ochtends ontbijt en waar na het werk een glas wijn of een kop thee wordt gedronken. 

Waar u ongedwongen met elkaar praat. Een ontmoetingspunt om te koesteren dus. 

En een ruimte om functioneel en met stijl en zorg in te delen.

Wij hebben samen met onze projectleverancier per woningtype als voorbeeld een royale 

keukenopstelling bedacht die past binnen de beschikbare stelpost (inclusief vaatwasser, 

inductiekookplaat, afzuigkap, oven, koelkast en Quooker). Maar vanzelfsprekend kunt 

u de keuken naar eigen wens indelen en/of uitbreiden. Hiervoor kunt de vrij besteedbare 

stelpost gebruiken. Zo kunt u geheel zelf bepalen hoe uw keuken eruit moet komen te 

zien en welke keukenapparatuur u kiest.

Sanitair en tegels geven kwaliteit en sfeer aan uw badkamer

Wij realiseren ons dat een ieder graag zijn persoonlijke invulling geeft aan de inrichting 

van de badkamer en toiletruimte. In de basis worden uw badkamer en toilet voorzien 

van standaard tegelwerk en sanitair volgens de projectspecificatie. U kunt dit sanitair 

en tegelwerk desgewenst wijzigen via een aangewezen showroom vanuit de 

aannemer zodat u keuzevrijheid heeft. 

Het basis tegelwerk en sanitair zal voor de één voldoende zijn, een ander zal dit uitbreiden 

op basis van individuele wensen. Met andere woorden, het staat u vrij om geheel naar 

eigen wens in materialisatie en design uw ideale afwerking te kiezen.

De op deze pagina afgebeelde sfeerfoto dient slechts ter inspiratie.
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OPDRACHTGEVER

Weissenbruchstraat 36, 2596 GJ  Den Haag

www.geminidevelopment.nl

ARCHITECT

www.svdba.nl

AANNEMER

Aannemersbedrijf Van Wijnen

www.vanwijnen.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

Bankastraat 66, 2585 EP  Den Haag

070 - 404 98 98

koninginnehof@hekking.nl

Contactpersonen: Nanette van Bosse / Dennis Hekking

PROJECTCOMMUNICATIE
Leitmotiv, Den Haag

DISCLAIMER
In deze sfeerdocumentatie opgenomen artist impressions, 

interieurbeelden en situatie zijn bedoeld om u een indruk te geven. 

Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

KENMERK
04/2021 300

COLOFON

PRINSEVINKENPARK DE BOUWMEESTER

STADHOUDERSPLANTSOENZEESTRAAT 55

DE PRINS

GEMINI DEVELOPMENT MAAKT DEN HAAG PRACHTIG
Koninginnehof is een ontwikkeling van Gemini Development. Als door en door 

Haagse ontwikkelaars zijn we sterk betrokken bij deze mooie stad aan zee. 

De kans is dan ook groot dat u ons kent van andere ontwikkelingen, zoals De Bouwmeester in het 

Benoordenhout, De Prins in de Frederikstraat, de projecten Prinsevinkenpark, Stadhoudersplantoen, 

e.a. We willen kwaliteit en wooncomfort toevoegen aan met zorg gekozen locaties. Dat doen we al 

jaren, tot genoegen van de bewoners. Kijk voor meer informatie op www.geminidevelopment.nl 



WWW.KONINGINNEHOF.NL


