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Aan de Drenthelaan in Heemstede heeft Cobraspen een 
kleinschalig appartementencomplex ontwikkeld met de tot de 
verbeelding sprekende naam: ‘De Heerlijckheid’. De locatie in 
het centrum van Heemstede, maar ook dichtbij de rust van groen 
en natuur is het beste van twee werelden. Het complex bestaat 
uit een zestal appartementen verdeeld over drie woonlagen 
die turn-key opgeleverd worden en per lift bereikbaar zijn. De 
appartementen zijn licht, beschikken over twee of drie kamers 
en hebben allen twee eigen balkons.

’ HEERLIJK WONEN IN HEEMSTEDE ’

INTRODUCTIE



10

‘De Heerlijckheid’ staat in een aantrekkelijke omgeving met alle 
voorzieningen dichtbij. Zo is het gezellige dorpscentrum van 
Heemstede met een ruim aanbod aan boetieks, speciaalzaken 
en horeca letterlijk om de hoek. De parkeergelegenheid voor de 
deur is uitstekend en als u de natuur in wilt zijn het wandelbos 
Groenendaal en het prachtige Buitenplaats Leyduin binnen 
fietsafstand. Maar ook het strand en de duinen zijn dichtbij. 
En voor wie uitgebreid wil winkelen of genieten van gezellige 
horeca is het historische centrum van Haarlem met de auto, de 
fiets of het openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar.

HEERLIJK CENTR A AL WONEN

LOCATIE

BUITENPL A AT S LEYDUIN

Z ANDVOORT
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DE HEERLIJCKHEID

WANDELBOS GROENENDA AL
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Heemstede heeft een boeiende geschiedenis. Al aan 
einde van de dertiende eeuw bouwde een lid van de 
adellijke familie Van Holy een kasteel op de plek die we nu 
nog steeds ‘Het Oude Slot’ noemen. Door stukken grond 
aan te kopen en het ontvangen van schenkingen werd de 
heerlijkheid uitgebreid tot een gebied wat zich uitstrekte 
van Bennebroek tot aan De Hout.

HET 
VERHAAL

DE HISTORIE VAN HEEMSTEDE
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Zo ontstond er in de loop der jaren een dorpskern op de 

plaats van het huidige Wilhelminaplein met als stralend 

middelpunt de in 1345 gebouwde Mariakapel. Rond 1494 

telde Heemstede zo’n 65 haardsteden en groeide in de loop 

van de geschiedenis uit tot de ruim 27.000 inwoners die de 

gemeente Heemstede momenteel telt. Een boeiende plek 

waar verleden en heden samenkomen.

(Bron: Historische vereniging Heemstede)
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Dit appartement bestaat uit een woonkamer met eetkamer, hal, slaapkamer, 
vaste kast en de badkamer. Deze is voorzien van een inloopdouche, 
wastafelmeubel en een toilet. De Bruynzeel keuken ligt aan de achterzijde, is 
L-vormig opgesteld, voorzien van inbouwapparatuur van het kwaliteitsmerk 
Siemens, en heeft openslaande deuren naar balkon. Via de open verbinding 
komt u in de woonkamer met toegang tot het balkon aan de voorzijde. 

APPARTEMENT 8E

TWEEKAMER
APPARTEMENT
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PL AT TEGRONDEN

DRENTHELAAN 8E
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TWEEKAMER
APPARTEMENT

Dit appartement bestaat uit een woonkamer met eetkamer, hal, 
slaapkamer, vaste kast en de badkamer. Deze is voorzien van 
een inloopdouche, wastafelmeubel en een toilet. De Bruynzeel 
keuken ligt aan de achterzijde, is L-vormig opgesteld, voorzien 
van inbouwapparatuur van het kwaliteitsmerk Siemens, en heeft 
openslaande deuren naar balkon. Via de open verbinding komt 
u in de woonkamer met toegang tot het balkon aan de voorzijde. 

APPARTEMENT 8 ,  8B ,  8D
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PL AT TEGRONDEN

DRENTHELAAN 8BDRENTHELAAN 8 DRENTHELAAN 8D
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Dit appartement bestaat uit een woonkamer met 
open Bruynzeel keuken welke is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur van het kwaliteitsmerk Siemens. 
Verder beschikt u over twee slaapkamers en een vaste 
kast. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, 
toilet en wastafelmeubel met spiegel. Tot slot is er een 
aparte technische ruimte. Vanuit de master bedroom 
bereikt u via de openslaande deuren het balkon aan de 
achterzijde. Het balkon aan de voorzijde is toegankelijk 
via de woonkamer. 

APPARTEMENT 8A ,  8C

DRIEKAMER
APPARTEMENT
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PL AT TEGRONDEN

DRENTHELAAN 8A                                                                                             DRENTHELAAN 8C
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Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Door makelaar en verkoper wordt echter geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard door enige onvolledigheid, 
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. 
Alle opgegeven maten en oppervlakten alsmede de 
(interieur) impressies zijn indicatief. Koper heeft een eigen 
onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem/haar van 
belang zijn. Met betrekking tot deze woningen is de makelaar 
adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige 
(NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt tijdens het 
aankoopproces. 

DISCLAIMER
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COLOFON

Cobraspen Groep

Postbus 31

2050 AA Overveen

023 526 49 49

info@cobraspen.nl

www.cobraspen.nl

Kentie en Partners Architekten BV

Haarlemmerstraatweg 11B

1165 MJ Halfweg

020 624 35 56

info@kentie-partners.nl

www.kentie-partners.nl

VERKOOP ARCHITECT
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