luxe huurappartementen met schitterend uitzicht op stad en zee
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bellavista is wonen
met uitzicht op den haag
Langs de Laan van Meerdervoort staat één van Den Haags meest herkenbare gebouwen buiten het
centrum: de Thorbecketoren op winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. Het grijze gebouw is van ver
zichtbaar en een belangrijk onderdeel van de Haagse Skyline.
Nu, na jaren ontwikkeling, krijgt dit Haagse icoon een tweede leven als moderne woontoren met 116
appartementen. Het gebouw wordt van binnen en van buiten volledig vernieuwd. De grijze gevel wordt
fris wit met veel glas en voorzien van ruime balkons. Wie hier woont heeft een fenomenaal uitzicht.
Daarom krijgt dit project de passende naam Bellavista.
Uitzicht op den Haag

De toren voor de transformatie
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een plein met geschiedenis
Al vanaf de eerste tekeningen voor de uitbreiding van Den Haag
is op het De Savornin Lohmanplein een markant gebouw gepland.
Maar het duurde tot eind jaren ‘60 tot hier ook daadwerkelijk
werd gebouwd. Architect Piet Zanstra (1905-2003) ontwikkelde
uiteindelijk een multifunctioneel woon-, werk- en winkelcomplex in
Amerikaanse stijl. Het complex was zeer modern voor haar tijd, en de
Thorbecketoren kreeg een zeer krachtige - bijna brute - uitstraling.

De plint van het complex bevat een winkelcentrum dat sinds de
jaren ‘70 goed bezocht wordt. Eind jaren ‘90 onderging het een
ingrijpende renovatie waarbij het geheel werd overdekt. Het is de
intentie om het winkelcentrum binnenkort opnieuw uit te breiden
en te vernieuwen.
De transformatie is gebaseerd op de bestaande structuur. Architect
Frederik Vermeesch heeft, om aan te sluiten op het oorspronkelijke
ontwerp, gelijksoortige materialen toegepast in een meer
verfijnde geleding die past bij een woongebouw. De belangrijkste
en opvallendste toevoegingen zijn de balkons en twee nieuwe
woonverdiepingen op de toren. Hierdoor wordt het gebouw slanker
en gaat tegelijkertijd de woonkwaliteit en flexibiliteit omhoog.

De toren heeft jarenlang dienst gedaan als kantoor van de GGD,
maar staat inmiddels leeg. Met duurzaamheid als uitgangspunt
is gezocht naar een manier om het gebouw in zijn geheel her te
gebruiken. De duurzaamheid is terug te zien in het energielabel
van de woningen: Energielabel A.
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‘e n opeens heb je dan een fraaie
woontoren met een prachtig uitzicht’
architect Frederik Vermeesch, Rijnboutt Architecten
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in het hart van de wijk
Bellavista is gelegen aan het De Savornin Lohmanplein, een fijne locatie met tal van voorzieningen in
de directe omgeving. In het comfortabele winkelcentrum vindt u meer dan 30 winkels en horeca voor
uw dagelijkse boodschappen of een vers kopje koffie. Sporten en ontspannen kunt u in de Health Spa
op het plein, zwembad de Waterthor aan de overkant of op één van de sportvelden op loopafstand.
Het plein is goed verbonden met de binnenstad: de Randstadrail stopt voor de deur en brengt u direct
naar de Grote Marktstraat of het Centraal Station. De boulevard van Kijkduin is ook goed bereikbaar,
maar frisse zeelucht vindt u al dichterbij. De duinen liggen slechts een kilometer van uw appartement.

Westduinpark
Kijkduin

Vogelwijk

Bohemen
lijn 3

Centrum
Waldeck
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Vruchtenbuurt

Winkelcentrum

Strandslag 6, in het verlengde van de Savornin Lohmanlaan
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heerlijk thuiskomen
Bellavista is een markante woontoren van 18 verdiepingen hoog. De toren staat op de hoek van het
winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. De entree bevindt zich aan de Thorbeckelaan, om de hoek
van de Laan van Meerdervoort, met een ruim en rustig trottoir voor de deur. De entree heeft een
klassieke uitstraling en geeft toegang tot twee liften die u snel naar uw verdieping brengen.
De woontoren bevat 116 appartementen verdeeld over 16 woonlagen. De onderste tien woonlagen
bevatten elk acht appartementen, op de hogere lagen liggen zes ruimere woningen per verdieping.
Alle woningen worden ontsloten via de centrale hal met de liften en een trappenhuis. Op de volgende
pagina’s wordt eerst één van de onderste lagen getoond, waarna enkele appartementen worden
uitgelicht. Vervolgens ziet u hoe de bovenste lagen zijn ingedeeld. De begane grond, de 1e en de 2e
verdieping zijn bestemd als commerciële ruimtes. De bergingen bevinden zicht op de lagen -1 en -2.

Centrale entree

Bij de huur is parkeergelegenheid bij het appartement op het parkeerdek boven het winkelcentrum
inbegrepen, zodat u op elk moment gegarandeerd uw auto kunt parkeren. Vanaf het parkeerdek is er
een directe toegang tot de woontoren.

Duinen op zicht- en loopafstand
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verdieping 3 t/m 12:
acht appartementen

Type E
Tussenwoning met 3 kamers
Oppervlak ca. 83 m2
Balkon ca. 7,5 m2
Zicht op het centrum

Thorbeckelaan
Type A
Hoekwoning met 3 kamers
Balkon ca. 7,5 m2

A

Hoekwoning met 3 kamers

A

E
475x500

Type A
Oppervlak ca. 81 m2
Balkon ca. 30 m2

B

Zicht op zee

Type B
Tussenwoning met 3 kamers
Oppervlak ca. 82 m2
Balkon ca. 7,5 m2

10

Zicht op Bohemen en Waldeck

475x1945

Zicht op zee

475x1000

Laan van Meerdervoort

Oppervlak ca. 81 m2

RENVOOI

C

Type C

Tussenwoning met 3 kamers

Balkon ca. 7,5 m2

Zicht op Bohemen en Waldeck
475x400
475x870
475x500

De onderste tien woonlagen bevatten ieder
acht appartementen: vier op de hoeken en
vier er tussenin. De tussenwoningen zijn
onderling vrijwel gelijk. De hoekwoningen
ook, met uitzondering van type L.

De woonlagen zelf zijn gelijk: type E op
de vijfde verdieping is identiek aan type E
op de andere verdiepingen.

Winkelcentrum

Oppervlak ca. 84 m2
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L
Type L

Hoekwoning met 3 kamers

Oppervlak ca. 78 m2

Balkon ca. 6,5 m2

Zicht op Waldeck en sportvelden

noodoverstort (600x70)
draagbaar blustoestel
60 min. brandscheiding WBDBO

opstelplaats spoelbak

hemelwaterafvoer

afschot 15mm/m

meterkast, volgens NEN 2768
N.O.
indicator status vrijloopdeur dranger

meterkast tbv stadsverwarming, volgens NEN 2768

mechanische ventilatie

30 min. brandscheiding WBDBO

sv
HWA

A.S.

automatische brandmelder conform NEN 2535

zonder losse hulpmiddelen te openen

v.

automatische deur bij spanningwegval te openen

liftkooi voorzien van noodverlichting

NV

Oppervlak ca. 77 m2

zelfsluitende deur, 30 min. rookwerend WRD

60 min. brandwerend deur WBDBO

badkamer

30 min. brandwerende deur WBDBO

slaapkamer

zelfsluitende deur

woonkamer/keuken

algemene noodverlichting

bk
afnamepunt droge blusleiding
Geisoleerde voorzetwand

Projectnr.

Gewijzigd

Datum

Schaal

Opdrachtgever

Projectnaam

Hoekwoning met 3 kamers

ANV

sk

entree woningen

opstelplaats wasmachine/droger
wk/k

RM

voedingspunt droge blusleiding

brandweerlift

BL
Kalkzandsteen

rookmelder aangesloten op electriciteitsnet

uitgang aanduidingsbord conform NEN 6088

UIT

Metal stud (woningscheidende wand)

Zicht op het centrum en sportvelden

opstelplaats koelkast

Type D

Metal stud wand

Prefab beton

vluchtweg aanduidingsbord conform NEN 6088

D
Balkon ca. 21,5 m2

Gewapend beton nieuw i.h.w. gestort

Zicht op het centrum

opstelplaats electrisch kooktoestel

Balkon ca. 16,5 m2

30 min. rookscheiding WRD

Oppervlak ca. 84 m2

Gewapend beton bestaand

F
5e verdieping

Tussenwoning met 3 kamers

BC2001

Omschijving

Fase

C

Getekend door

03-02-2015 / 05-03-2015

Formaat

Tekening nr.

1:50

Urban Interest

Den Haag

Bellavista

AKVA-WT-108

5e verdieping

Plattegrond tbv verkoopboek

UITVOERING

CS

A0

TEL.
0548 515615
FAX
0548 520396
E-MAIL INFO@AKOR.NL
WWW.AKOR.NL

POSTBUS 178
7460 AD RIJSSEN

AKOR VASTBOUW BV
NIJVERDALSEWEG 134
7461 AH RIJSSEN

Aan de aangegeven maatvoering zijn geen
rechten te ontlenen, dit zijn ca. maten!

Type F

E

F

B

C

tussenwoningen
type b, c, e & f
Op de lagere verdiepingen - tussen de 3e en 12e verdieping - vindt u elk vier tussenwoningen. De
tussenwoningen hebben een vrijwel gelijke indeling en een woonoppervlak van ca. 82 tot 84 m2.
Al deze woningen zijn voorzien van een comfortabele woonkamer, van ca. 32 m2, met een goed
uitgeruste neutrale open keuken. U betreedt de woning via een ruim opgezette hal die toegang biedt
tot twee slaapkamers (bijna 12 en bijna 17 m2). De hoofdslaapkamer krijgt veel licht door een mooie
lange glazen wand. Ook beschikt u over een riante badkamer, apart toilet en ruime berging.

Goed uitgeruste keuken
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Impressie slaapkamer type E, met Scheveningen op de achtergrond
Balkon

Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

Woonkamer
Hal

Badkamer

475x1000

475x1945

475x500
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Plattegrond type E, schaal 1:100

A

D

A

L

hoekwoningen
type a, d & l
De hoekwoningen kenmerken zich door een gevoel van licht en lucht. Het karakter van de
oorspronkelijke toren is tastbaar door losse kolommen in de woonkamer die het mogelijk maken dat
het uitzicht rondom ononderbroken is. Dit is in elke hoek anders: Kijkt u liever uit over de binnenstad
of richting duinen en zee? Ook heeft elke woning een eigen balkon, in verschillende maten.
De hoekwoningen hebben een woonoppervlak van ca. 77 en 81 m2, met een lichte woonkamer en
een goed uitgeruste neutrale open keuken, van ca. 30 m2. Naast de woonkamer liggen twee ruime
slaapkamers (bijna 11 en bijna 15 m2), een riante badkamer, apart toilet en ruime berging.
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Slaapkamer 2
Hal

Balkon

Badkamer

Woonkamer

Grote balkons geven sfeer aan de gevel
Slaapkamer 1

Plattegrond type A, schaal 1:100
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verdieping 13 t/m 18:
zes appartementen
Thorbeckelaan
Type G
Hoekwoning met 3 kamers
Balkon ca. 7,5 m2

Hoekwoning met 3 kamers

G

475x1945

G
475x500

Type G
Oppervlak ca. 102 m2
Balkon ca. 30 m2

H

Zicht op zee

Type H
Tussenwoning met 4 kamers
Oppervlak ca. 130 m2
Balkon ca. 15,5 m2
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Zicht op Bohemen en Waldeck

475x1000

Zicht op zee

500x1520

Laan van Meerdervoort

Oppervlak ca. 102 m2

K
Type K

Hoekwoning met 3 kamers

Oppervlak ca. 98 m2

Balkon ca. 6,5 m2

Winkelcentrum

17

Zicht op Waldeck en sportvelden

De bovenste zes woonlagen bevatten ieder
zes appartementen: vier op de hoeken en
twee er tussenin. De tussenwoningen zijn
het grootst, met 4 kamers en een gelijke
indeling. Bij de hoekwoningen wijkt de
indelig van type K af.
De woonlagen zelf zijn gelijk: type M op
de vijftiende verdieping is identiek aan
type M op de andere verdiepingen.

RM

v.

A.S.

30 min. brandwerende deur WBDBO

60 min. brandwerend deur WBDBO

60 min. brandscheiding WBDBO

30 min. brandscheiding WBDBO

bk

afnamepunt droge blusleiding

noodoverstort (600x70)

Projectnr.

Gewijzigd

Datum

Schaal

Opdrachtgever

Projectnaam

Zicht op het centrum en sportvelden

opstelplaats spoelbak

afschot 15mm/m

hemelwaterafvoer
N.O.
indicator status vrijloopdeur dranger
draagbaar blustoestel

meterkast, volgens NEN 2768
HWA

automatische brandmelder conform NEN 2535

meterkast tbv stadsverwarming, volgens NEN 2768

mechanische ventilatie

badkamer

slaapkamer

woonkamer/keuken

entree woningen

automatische deur bij spanningwegval te openen

zonder losse hulpmiddelen te openen

liftkooi voorzien van noodverlichting
sv

sk

voedingspunt droge blusleiding
algemene noodverlichting

wk/k

rookmelder aangesloten op electriciteitsnet

brandweerlift

Hoekwoning met 3 kamers

zelfsluitende deur, 30 min. rookwerend WRD

NV

zelfsluitende deur

Geisoleerde voorzetwand

Balkon ca. 25 m2

ANV

BL

Kalkzandsteen

opstelplaats wasmachine/droger

opstelplaats koelkast

Oppervlak ca. 98 m2

Metal stud wand

Metal stud (woningscheidende wand)

uitgang aanduidingsbord conform NEN 6088

vluchtweg aanduidingsbord conform NEN 6088

I
UIT

Zicht op het centrum

Prefab beton

Type I

Gewapend beton nieuw i.h.w. gestort

M
opstelplaats electrisch kooktoestel

Balkon ca. 21,5 m2

30 min. rookscheiding WRD

Oppervlak ca. 130 m2

Gewapend beton bestaand

RENVOOI

475x400
475x870
475x500

15e verdieping

Tussenwoning met 4 kamers

BC2001

Omschijving

Fase

C

Getekend door

03-02-2015 / 05-03-2015

Formaat

Tekening nr.

1:50

Urban Interest

Den Haag

Bellavista

AKVA-WT-118

15e verdieping

Plattegrond tbv verkoopboek

UITVOERING

CS

A0

TEL.
0548 515615
FAX
0548 520396
E-MAIL INFO@AKOR.NL
WWW.AKOR.NL

POSTBUS 178
7460 AD RIJSSEN

AKOR VASTBOUW BV
NIJVERDALSEWEG 134
7461 AH RIJSSEN

Aan de aangegeven maatvoering zijn geen
rechten te ontlenen, dit zijn ca. maten!

Type M

Impressie woonkamer type M, met uitzicht op het centrum
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tussenwoningen type m & h

M
H

De twee tussenwoningen op de hogere verdiepingen (13e t/m 18e verdieping) zijn de ruimste woningen
in Bellavista. De woningen hebben ieder twee slaapkamers, een werkkamer en een riante woonkamer
met veel glas. Met een woonoppervlak van ca. 130 m2 is er voldoende ruimte voor al uw woonwensen.
De woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte van ca. 50 m2 en biedt toegang tot een
ruim balkon dat met glas is afgeschermd van harde wind. Vanuit de woonkamer bereikt u de hal
naar de slaapkamers. De slaapkamers meten bijna 20 en 14 m2 . De werkkamer loopt door vanuit de
woonkamer maar is ook bereikbaar via de hal. De ruim 11 m2 grote ruimte is dus flexibel te gebruiken.
Verder vindt u een riante badkamer met ligbad en douche, twee aparte toiletten en twee bergingen.

Balkon

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2

Werkkamer

Woonkamer

Badkamer

Hal
Hal

475x870

500x1520

475x400
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475x500

475x1000

475x1945

475x500

Plattegrond type M, schaal 1:100

Plattegrond type G,
schaal 1:100
Slaapkamer 2
Hal

Badkamer

Balkon

Inloopkast
Hal
Woonkamer
Slaapkamer 1

Sfeerimpressie
ligbad Sphinx 345

Uitzicht naar het zuiden: zwembad de Waterthor en sportvelden
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hoekwoningen
type g, i & k

G

I

G

K

De hoekwoningen op de hogere woonlagen hebben een geweldig uitzicht. Losse kolommen in de
woonkamer maken een ononderbroken glazen wand mogelijk met prachtig uitzicht over stad of
zee. De balkons verschillen: compact of geheel rondom de woning. De hoekwoningen hebben een
woonoppervlak van ca. 98 m2, met een goed indeelbare woonkamer en prettige open keuken.
Type G beschikt over een hoofdslaapkamer (ca. 18 m2) met inloopkast en een tweede slaapkamer (ca. 14
m2). Type I wijkt licht af met een grotere hoofdslaapkamer zonder berging (ca. 21 m2) en iets kleinere
tweede slaapkamer (ca. 11 m2). Bij type K zijn de centrale hal en woonkamer extra ruim (45 m2) en
de twee slaapkamers iets compacter (ca. 11 en 15 m2). Alle types beschikken over een prachtige
badkamer met ligbad en douche, een apart toilet en een berging.

21

Impressie woonkamer type G,
met uitzicht op zee

algemene informatie
afwerking huurappartementen
Wanden
• Sausklaar afgewerkt
Deuren, kozijnen en ramen, inclusief bewegende delen
(deuren, draai- en kiepramen)
• Stalen binnenkozijnen zonder bovenlicht
• Aluminium buitenkozijnen inclusief bewegende delen
• Houten binnenkozijnen, algemene ruimten
• Houten opdek binnendeur, deur naar woonkamer met 3 glazen ruiten
• Houten entreedeur incl. spionoog
Keuken
Wit keukenblok met bovenkastjes en composiet zwart werkblad, gootsteen
en keukenmengkraan. De keuken is voorzien van combimagnetron, inductie
kookplaat, RVS afzuigkap, koelkast met vrieslades. Boven het werkblad is de
wand betegeld.
• Alle keukens hebben 2 bovenkastjes
• Types G, H, I, K en M hebben een extra keukenblok of -eiland
Badkamer
• Wandtegels Mosa 15thirty Greys wit (297 x 147 mm) tot het plafond
• Vloertegels Mosa 15thirty Greys grijs (300 x 300 mm)
• Douche Grohe Euphoria 110 Duo met
thermostatische douchemengkraaan Grohe Grontherm 1000
• Douchescherm glas Novellini Louvre A90LR
• Wastafel Sphinx 345 (600 x 485 mm) met wastafelmengkraan
Grohe Eurosmart Cosmopolitan
• Wandspiegel Swallow (570 x 400 mm)
• Ligbad Sphinx 345 duobad (1800 x 800 mm) met handdouche
en mengkraan, alleen in types G, H, I, K en M

Impressie sanitair Sphinx 345:
wastafel, ligbad, toilet en fontein
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Toilet
• Wandtegels Mosa 15thirty Greys wit (297 x 147 mm) tot 1500 mm
• Vloertegels Mosa 15thirty Greys grijs (300 x 300 mm)
• Toilet Sphinx 345
• Fonteinbak Sphinx, 345 (380 x 280 mm) met kraan Grohe Universal
Bergingen
• Inpandige berging
• Losse berging op niveau -1 of niveau -2
Balkons
• Prefab beton wit met antislip strepen haaks op gevel
• Glazen balustrades tot ca. 1400 mm hoog in donkerbruin stalen
constructie
• Privacyschermen matglas in donkerbruin stalen constructie
• Buitenverlichting
Verwarming
• Convectoren tpv badkamer, hal/entree, woonkamers en slaapkamers
• Verwarming aangesloten op stadsverwarming
Elektrische installaties
• Video-intercomsysteem; buitenpost/entreepaneel NIKO G5
• Aansluitpunt glasvezelnet
• CAI en telefonie bedraad in de woonkamer
• Loze leidingen t.b.v. CAI in alle slaapkamers
• Loze leidingen t.b.v. telefonie in alle slaapkamers
Ventilatie
• Mechanische toe- en afvoer voorzien van warmteterugwinning
• WTW apparaat opgesteld in de berging

parkeren

disclaimer

Bij de huur van uw appartement is een parkeergelegenheid op het
parkeerdek van het winkelcentrum inbegrepen. Het parkeerdek wordt
afgesloten met een parkeermanagementsysteem, zodat er te allen tijde
een plaats voor uw auto beschikbaar is. U kunt de woontoren direct vanaf
het parkeerdek betreden.

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
De woningen worden gerealiseerd volgens de omschrijving van de afwerking,
maar het is mogelijk dat tijdens het bouwproces afwijkingen ontstaan.
De getoonde artists impressions van zowel interieur als exterieur geven een
goede indruk van het resultaat. Het blijven echter impressies. Alle genoemde
maten zijn circa-maten.

over urban interest

interesse

Urban Interest is eigenaar en ontwikkelaar van winkels, woningen,
bedrijfsruimten en kantoren. Wonen en werken zijn de basis voor een
samenleving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op het grensvlak
van deze twee, door de continu veranderende eisen waaraan wonen en
werken moeten voldoen, veel dynamiek ontstaat. Onroerend goed en de
ontwikkeling daarvan staan altijd aan het begin van die dynamiek.
Urban Interest richt zich met name op deze beweging en wil ontwikkelingen
stimuleren en hier invulling aan geven door te investeren in revitalisatieen transformatieprojecten.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in het huren van een
appartement in Bellavista? Neem dan contact op met:
Frisia makelaars
Javastraat 1A, 2585 AA Den Haag
Telefoon: 070 - 342 01 12
Mail: verhuur@frisiamakelaars.nl
Of kijk op de website: www.woneninbellavista.nl
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www.woneninbellavista.nl

