
10 startersappartementen
Transformatie van de monumentale St. Aloysiusschool 
aan de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp

DUURZAAM

GASLOOS
leaf



Transformatie 
met oog voor 

karakteristieke 
details

2



De naam van dit unieke transformatieproject wijst deels op het verleden 
van dit karakteristieke pand: de voormalige Aloysius-school. Dit gebouw 
kent een rijke historie. De van oorsprong Rooms Katholieke Jongensschool 
is in 1924 gebouwd en deed tot 1985 dienst als school met 4 klaslokalen. 
Daarna is het gebouw in gebruik geweest als bibliotheek.

In het gebouw worden tien startersappartementen gerealiseerd. Zes op 
de begane grond en vier op de verdieping. Of je nou woont op de begane 
grond met de hoge vrije plafonds in de woonkamer en de fraaie kozijnen, 
of onder de indrukwekkende kap met de bestaande houten spanten in het 
zicht: het zijn allemaal karakteristieke appartementen met veel charme en 
oude details. 

Woon je in de oude school dan ben je op de toekomst voorbereid! De appartementen worden weliswaar 
in een monumentaal gebouw gerealiseerd maar voldoen wel volledig aan de huidige eisen voor wat 
betreft de energieprestatie. De gevels en het dak worden aan de binnenzijde geïsoleerd en de kozijnen 
worden voorzien van HR++ glas. Ook het verwarmings- en ventilatiesysteem is duurzaam door gebruik 
te maken van een ventilatiewarmtepomp. En het is wel zo prettig dat je geen gas nodig hebt in het 
appartement. Met de toepassing van vloerverwarming zullen de woningen ook erg comfortabel zijn. 

De woningen worden compleet voorzien van sanitair, tegels en een volledig uitgeruste keuken. Je 
hoeft dus alleen de wanden te voorzien van afwerking en een vloerbedekking aan te brengen. 

Dat is fijn wonen!
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Met Leiden op fietsafstand

zit je zo op een zonnig terrasje!
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Locatie
LEIDEN
centrum

ZOETERMEER

Voorschoten

Leidschendam

Wassenaar

Zoeterwoude-
Dorp

18 minuten naar 
Leiden centraal station

23 minuten rijden 
naar Amsterdam

16 minuten rijden 
naar Den Haag

23 minuten rijden 
naar Rotterdam

10 minuten rijden 
naar Zoetermeer

36 minuten rijden 
naar Utrecht

20 minuten fietsen naar het 

stadscentrum van Leiden

25 minuten fietsen naar het 

stadscentrum van Zoetermeer

2 minuten lopen naar 

het dorpscentrum van 

Zoeterwoude-dorp
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Dat het in Zoeterwoude-dorp fijn wonen is, is voor velen al lang bekend. 
Want wonen in Zoeterwoude is gemoedelijk, gezellig en comfortabel. Alle 
voorzieningen voor onder andere de dagelijkse boodschappen zijn te vinden 
in het gezellige dorpscentrum. Zoeterwoude-Dorp kent een rijk verenigings-
leven. Of je nou wilt tennissen, (zaal)voetballen, turnen, schaatsen of 
muziek wil maken, alle verenigingen zijn op loopafstand gevestigd. In de 
zomer neem je een frisse duik in openluchtzwembad Haasbroek, ook op een 
steenworp afstand van je huis. En voor een avondje met vrienden bijpraten 
onder het genot van een drankje hoef je ook niet ver weg: dit kan om de 
hoek in het gezellige Café de Meester. 

De nabijheid van het bruisende stadscentrum van Leiden maakt het wonen in Zoeterwoude ook zo 
prettig. Vanuit je appartement sta je namelijk in 20 minuten fietsen in het centrum van Leiden. Hier vind 
je de gezelligheid van deze historische stad met een overvloed aan terrassen, restaurants en winkels. 
Met een bezoek aan de bioscoop of de Leidse Schouwburg maak je een avondje uit in Leiden helemaal 
compleet. Wil je een dagje rustig aan doen en genieten van de natuur? Binnen een paar minuten lopen 
sta je midden in de polder met prachtige vergezichten en heerlijke wandel- en fietsroutes. 

Zoeterwoude-dorp ligt ook centraal ten opzichte van andere grote steden. Zoetermeer en Leiden 
liggen op fietsafstand, maar binnen en mum van tijd draai je ook zo de A4 op richting Den Haag of 
Amsterdam. Of via de N11 richting Alphen aan den Rijn of Utrecht. Ook de OV-structuur is prima. Met 
de lijnbus ben in ongeveer een kwartier op Leiden CS of Station Centrum West in Zoetermeer. 

FIJN WONEN IN
ZOETERWOUDE-DORP
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Het gemeentelijke monument wordt in oude luister hersteld. 
Vanwege de monumentale status wordt de voorgevel volledig 
behouden. Sterker nog: de voorgevel wordt hersteld naar de 
oorspronkelijke uitstraling. In de loop der jaren zijn een aantal 
ingrepen gedaan en oude elementen verdwenen die nu weer terug 
naar het oorspronkelijke ontwerp worden gebracht. Zo wordt de 
entreepui zodanig hersteld dat de van oorsprong golvende lijn 
in het kozijn weer teruggebracht wordt. Hiermee ontstaat weer 
de imposante hoofdentree van het gebouw. Ook worden de 
karakteristieke kappen op de schoorstenen weer teruggebracht 
en komt de beeldbepalende lantaarn op de hoek van het gebouw 
terug. 

Ook in het gebouw zelf worden ingrepen gedaan die verwijzen naar 
de oorsprong van het gebouw en het oorspronkelijke gebruik van 
het gebouw. De gang, waarmee de schoolkinderen de klaslokalen 
konden bereiken, komt terug. In de nieuwe situatie kunnen hiermee 
de appartementen op de begane grond bereikt worden. Ook wordt 
het kozijn in de achtergevel, waar je tegenaan loopt als je vanaf 
de hoofdentree doorloopt, weer teruggeplaatst. Vroeger kon 
men via een deur in dit kozijn het binnenterrein bereiken waar de 
schoolkinderen in de pauzes konden spelen. Nu wordt in het kozijn 
een foto geplaatst die doet terugdenken aan het oorspronkelijke 
gebruik van het gebouw. 

Ook de buitenruimte aan de voorzijde van het gebouw ondergaat 
een metamorfose. Er wordt onder andere een parkeerkoffer met 
8 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. In het hart van het 
gebouw komt een fraai ingericht terrein waar kinderen uit de 
buurt kunnen spelen maar waar ook een prettige buitenruimte 
ontstaat met zitelementen om in de zon een boek te kunnen lezen 
of om samen met de buren of vrienden na het werk een borreltje 
te kunnen drinken. 

TRANSFORMATIE
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OVERZICHT BEGANE GROND

OVERZICHT VERDIEPING

Alle woningen zijn bereikbaar via de imposante hoofdentree met centrale hal waar ook de 
postkasten worden geplaatst. Via de oude schoolgang aan de achterzijde van het gebouw 
kom je bij de appartementen op de begane grond. Bij de appartementen op de verdieping 
kom je via de bestaande of nieuwe trap die ook weer via de gang aan de achterzijde van het 
gebouw bereikt worden. Op de begane grond worden ook de algemene ruimtes gesitueerd: 
de collectieve fietsenberging en de containerruimte. 
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• Tweekamerappartementen
• Collectieve fietsenberging op de begane grond
• Apart toilet
• Vloerverwarming
• Complete Bruynzeel keuken met inbouwapparatuur
• Badkamer en toilet met Geberit sanitair en Mosa tegels
• Hoge vrije hoogte in woonkamer 

• Gebruiksoppervlaktes: 
bouwnummer 1 - ca. 39 m2 
bouwnummer 2 - ca. 42 m2 
bouwnummer 3 - ca. 48 m2 
bouwnummer 4 - ca. 45 m2 
bouwnummer 5 - ca. 45 m2 
bouwnummer 6 - ca. 43 m2

APPARTEMENTEN 
BEGANE GROND
Bouwnummers 1 t/m 6
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• Tweekamerappartementen
• Collectieve fietsenberging op de begane grond
• Toilet in badkamer
• Vloerverwarming
• Complete Bruynzeel keuken met inbouwapparatuur
• Badkamer en toilet met Geberit sanitair en Mosa tegels
• Fraaie houten spanten in het zicht 

• Gebruiksoppervlaktes: 
bouwnummer 7 - ca. 37 m2 
bouwnummer 8 - ca. 40 m2 
bouwnummer 9 - ca. 48 m2 
bouwnummer 10 - ca. 48 m2

APPARTEMENTEN 
VERDIEPING
Bouwnummers 7 t/m 10
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Jouw eigen stek!

Hoe richt jij het in?
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GEVELAANZICHTEN
SCHAAL 1:100

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL
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ZIJGEVELS EN DOORSNEDE
SCHAAL 1:100

RECHTER ZIJGEVEL

LINKER ZIJGEVEL DOORSNEDE
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www.WonenindeOudeSchool.nl

PHONE-ALT 079-3238838

 info@demakelaars.nu

20 April 2022 | Deze brochure dient ter indicatie van de woningen en de woonomgeving. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan teksten, afbeeldingen en tekeningen.

Realisatie

OntwikkelingVerkoopinformatie


