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Wie het ruim heeft, kan 
ruim wonen. En dankzij 
de herontwikkeling van 
Winkelcentrum Duinzigt kan 
dat straks ook in dat ‘oude’ 
deel van het Benoordenhout. 
Welkom in het woonproject 
Corbeille. 

Door Tanja Verkaik

IN CORBEILLE ZIT JE OP DE VOORSTE RIJ

‘Op het Willem Royaardsplein
ontvouwt zich ’n heel schouwspel’

Het plein wordt ruim voorzien van terrassen en groen. | Artist's impression: Foxblur

W
onen aan 
de goud-
kust in 
het Be-
noorden-
hout is 
binnen 

handbereik. Na de zomer gaat Cor-
beille in de verkoop: 39 ruime, klas-
sieke en statige drie- en vierkamerap-
partementen in en rondom Winkel-
centrum Duinzigt, dat wordt 
herontwikkeld door WP Retail In-
vest (WPRI). “Het winkelcentrum 
wordt dé spil van de wijk,” zegt Gert-
Jan Veldkamp, managing partner bij 
WPRI. De projectnaam Corbeille ver-
wijst naar de voorste rijen van het 
eerste balkon van een theater. “Je zou 
het Willem Royaardsplein kunnen 
zien als het toneel waarop zich een 
heel schouwspel ontvouwt,” legt 
Veldkamp uit. “Het plein en veel om-
liggende straten zijn vernoemd naar 
voormalige acteurs. Daarom leek de 
naam Corbeille ons voor een promi-
nente woonlocatie aan het plein heel 
toepasselijk.”
Tegenover de bestaande winkelstrip 
wordt volgend jaar gestart met de re-
alisatie van een nieuw gebouw aan 
het plein. De begane grond is be-
stemd voor winkels, waaronder zo 
mogelijk Albert Heijn (AH). Boven de 
winkels komen 24 ruime apparte-
menten. “Dit worden vooral vierka-
merappartementen met een woon-
oppervlak van 98 tot 142 vierkante 
meter,” vertelt Robert Kuiper van 
Frisia Makelaars. “De prijzen starten 
bij 440.000 euro vrij op naam.” Het is 
de bedoeling dat de bouw in het 
tweede kwartaal van 2021 begint. De 
appartementen krijgen een lichte en 
royale woonkamer die aansluit op 
een groot terras of balkon gericht op 
het zuiden.
De maisonnette-koopwoningen bo-
ven de bestaande winkelstrip blijven 
volgens Veldkamp behouden. “Wel 
gaan we de bestaande luifels vervan-

gen en iets naar voren halen om het zicht op de 
winkels te verbeteren. Ook wordt de winkelstrip, 
verdeeld over achter- en voorzijde, met circa 500 
vierkante meter uitgebreid en krijgt het gebouw 
onder meer een nieuwe façade.” 
Na de herontwikkeling van de winkelstrip en de 
herinrichting van het plein volgt tot slot de sloop 
van de huidige AH-locatie op de hoek van de Theo 
Mann Bouwmeesterlaan en de Stalpertstraat en 
de bouw van vijftien appartementen. “Het gaat 
hierbij om driekamerappartementen en een en-
kel vierkamerappartement van zo’n 75 tot 139 
vierkante meter,” aldus makelaar Kuiper.

‘HAAGSE SCHOOL’
De appartementen voldoen aan alle duurzaam-
heidseisen. “Gasloos mét een energiezuinige 
warmtepompinstallatie,” vertelt Veldkamp. 
Daarnaast krijgen de appartementen een extra 
ruimtelijk gevoel door de prominente raampar-
tijen, waardoor het ontwerp wel enigszins refe-
reert aan de Haagse School. “Het gebouw aan het 
plein wordt trapsgewijs opgebouwd van één naar 
drie woonlagen,” vervolgt Kuiper. “Tussen de 
twee relatief kleinschalige woonblokken, een 
aan de zijde van het plein en een aan de zijde van 
de Amerikaanse kerk, komt een intieme binnen-
straat waaraan de voordeuren liggen. Bijkomend 
voordeel van dit ontwerp is dat de bewoners van 
de maisonnettes aan de overkant niet op een 
massief nieuwbouwblok uitkijken.”
Voor bewoners én bezoekers van het winkelcen-
trum wordt onder het plein een parkeergarage 
met 156 plekken gebouwd. Daarbij is ook gedacht 
aan oplaadpunten voor elektrische auto’s. “Er 
wordt nog bekeken of de plaatsen voor bewoners 
als ‘te koop’ of ‘te huur’ zullen worden aangebo-
den,” legt Veldkamp uit. “Ook onderzoeken we 
de mogelijkheden voor dubbelgebruik, aange-
zien een deel van de bewoners overdag geen ge-
bruik van de parkeerplek zal maken.” Langpar-
keerders zullen hun bolide er in elk geval niet on-
gelimiteerd kunnen laten staan. “Wél willen we 
dat winkelbezoekers laagdrempelig kunnen par-
keren. We denken daarom na over de mogelijk-
heid om het eerste uur, of de eerste twee uren, 
gratis te parkeren.”

ONTMOETINGSPLEK 
Het Willem Royaardsplein heeft altijd als ont-
moetingsplek van de buurt gefunctioneerd en 

‘Het gebouw 
aan het 

plein wordt 
trapsgewijs 

opgebouwd 
van één 

naar drie 
woonlagen’

dat blijft zo. Het plein wordt daarom ruim 
voorzien van terrassen en groen en ook ko-
men er twee kiosken voor de ambulante han-
delaren die nu al op het plein gevestigd zijn. 
“Zij voegen écht iets toe aan de dynamiek en 
de gezelligheid van het winkelcentrum, dat 
opschaalt van buurtwinkelcentrum naar 
winkelcentrum voor de hele wijk,” stelt 
Veldkamp. “Het plein wordt zelfs nog wat 
vergroot, waardoor het nog meer een ont-
moetingsplek wordt. Maar een modernise-
ringsslag is écht nodig en ook moet er goed 
worden gekeken naar de branchering.” 
Met buren als het Internationaal Strafhof en 
de NAVO gaat horeca een belangrijkere rol 
spelen. “Er is behoefte aan plekken voor be-
drijfsborrels en om een hapje te eten, maar er 
moeten ook horecazaken komen waar ge-
zinnen met kinderen graag komen.” Kern 
van het winkelcentrum na de herontwikke-
ling is dat het dé plek is voor de dagelijkse 
boodschappen. 

VEEL BELANGSTELLING
De verkoop is nog niet gestart, maar ‘be-
langstelling is er genoeg’, weet Kuiper. Cor-
beille heeft volgens de makelaar dan ook 
veel pluspunten. “De bereikbaarheid van 
het Benoordenhout is heel goed. Je zit dicht 
bij de uitvalswegen en bent zó in de natuur-
gebieden Clingendael en Oosterbeek en op 
de Waalsdorpervlakte, maar ook in het cen-
trum. Als bewoner kun je de drukte opzoe-
ken, maar ook rustig op je balkon zitten met 
een boek.” 
Frisia Makelaars richt zich met Corbeille 
niet op één specifieke doelgroep. “Deze ap-
partementen zijn aantrekkelijk voor door-
stromers, maar ook voor expats en mensen 
die een grote woning in de wijk willen ver-
ruilen voor een kleinere, gelijkvloerse wo-
ning. Daarnaast is de kracht kleinschalig-
heid.”
Tot slot is nieuwbouw in een wijk als het 
Benoordenhout een unicum, weet Kuiper. 
Nog vóór de zomervakantie zal de makelaar 
meer over de verkoop van Corbeille bekend-
maken. 

Meer informatie: www.wpri.nl  
en www.frisiamakelaars.nl


	DHC668
	DHCEN-M_13-05-20_01
	DHCEN-M_13-05-20_02,03
	DHCEN-M_13-05-20_04,05
	DHCEN-M_13-05-20_06,07
	DHCEN-M_13-05-20_08,09
	DHCEN-M_13-05-20_10,11
	DHCEN-M_13-05-20_12,13
	DHCEN-M_13-05-20_14,15
	DHCEN-M_13-05-20_16,17
	DHCEN-M_13-05-20_18,19
	DHCEN-M_13-05-20_20,21
	DHCEN-M_13-05-20_22,23
	DHCEN-M_13-05-20_24

	DHC668_BIJLAGE
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_01
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_02,03
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_04,07
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_08,09
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_10,11
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_12,13
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_14,17
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_18-21
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_22,23
	DHCEN-M+BIJLAGE_13-05-20_24




