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InhoudTudorPark! Wat een bijzondere plek om te wonen. 
Om de hoek van Amsterdam en pal aan de 
Toolenburgerplas. Op deze unieke plek waar het 
groen en water uit de omgeving hun weg vinden 
en de stijl van de Engelse vorstenhuizen de
sfeer bepaalt, komen prachtige woningen in
alle soorten en maten. 

Nieuwbouw, je zou het bijna niet zeggen.
Toch is het zo, en dat merk je aan het gemak,
het comfort, de ruimte en de duurzaamheid.
Niet alleen de directe omgeving van TudorPark, 
maar de hele Haarlemmermeer heeft veel te bieden. 
We laten het graag aan jullie zien. Veel leesplezier! 
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Historie nog steeds zichtbaar
In 1913 werd het Polderhuis op de 

kruising van de Hoofdweg en de 

Kruisweg gebouwd. Architect Foeke 

Kuipers liet zich inspireren door het 

17de-eeuws Hollands classicisme. 

Tot 1978 was het waterschap 

Haarlemmermeerpolder hier gevestigd, 

daarna werd het Polderhuis het 

bestuurscentrum van het Waterschap 

Groot-Haarlemmeer tot 2005.

Nu huurt een vermogensbeheerder het 

pand. Het interieur van het Polderhuis is 

deels intact gebleven. De belangrijkste 

oorspronkelijke onderdelen zijn 

de monumentale hal met voorhal 

(tochtportaal), het trappenhuis, de 

grote vergaderzaal en de kamer van 

de dijkgraaf, waar de oorspronkelijke 

geschilderde vurenhouten paneel-

lambrizering nog te zien is. 

Al in de 17e eeuw was er een plan 

om de Haarlemmermeer droog te 

leggen. Maar Haarlem en Leiden 

lagen dwars. Twee stormen - die 

het water tot de poorten van Leiden 

en Amsterdam opjaagden -deden 

de koning besluiten dat het meer 

toch drooggelegd moest worden. 

Het door Engelsen gebouwde 

Gemaal De Leeghwater kreeg in 

1849 ondersteuning van Gemaal 

De Cruquius en Gemaal de Lynden. 

Gedrieën zorgden ze ervoor dat het 

meer in 1852 droog werd gelegd. 

Drie jaar later werd de gemeente 

Haarlemmermeer gesticht. 

Kruisdorp en Venneperdorp, later 

Hoofddorp en Nieuw-Vennep waren 

de eerste dorpen. 

Ooit was hier een
grote watervlakte

Het Gemaal De Cruquius

Het Stadsgemaal De Lijnden

Goed bewaarde historische 
plaatsen in Hoofddorp

Fort Hoofddorp Windmolen De Eersteling Oud station Hoofddorp
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Alvast de sfeer proeven van een echte Tudorwoning? 

Elke zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur ben je van harte 

welkom in het informatiecentrum, het Tudorhouse. 

Een afspraak maken is niet nodig, de makelaars 

verwelkomen je graag. En als je er dan toch bent, pak 

een Tudorfiets en ontdek deze bijzondere wijk.

Wonen

Rondje
TudorPark

76



Lekker wegdromen op

In totaal komen er op Shakespeare 

Island 33 bijzondere woningen 

op ruime kavels, waarvan 22 

twee-onder-een kapwoningen 

en 11 vrijstaande woningen. 

De (gefaseerde) verkoop start 

binnenkort. Meer weten? Kijk op 
TudorPark.nl voor meer informatie.  

Met de komst van Shakespeare Island wordt een nieuwe smaak toegevoegd aan Tudorpark. Die van ongekende 

vrijheid en allure. Hier leef je op je eigen eiland met een riante tuin direct aan het water. Bijna geen villa is identiek 

op Shakespeare Island. Iedereen zijn eigen vorstenvilla, vrijstaand of twee-onder-één-kap.  

Shakespeare Island

98
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Limburgia 
Watertandend voor de etalage, want 

hier ontmoet de bakker de boer. Vers 

van het land en zelfgemaakt. Van 

vlaai tot (foto-)taart en gebak. Handig 

trouwens, via de site kun je bestellen.

Caffè Macchiato
Even bijkletsen met een vriendin 

terwijl je geniet van de beste koffie 

en thee. Wat lekkers erbij en het 

feest is compleet.

Pier K (kunst & Kinderen)
Kunst en kids gaan heel goed samen. 

Kijk maar eens op de site van Pier K. 

Hier worden echt te gekke workshops 

en cursussen gegeven in muziek 

& zang, beeldende kunst, textiel, 

fotografie & media, dans, theater & 

musical, kijk op kunst en literatuur.

Headville sk8tpark
Headville Skatepark Foriande 

Hoofddorp. Hier moet je echt een 

keer geweest zijn, ook als je niet wilt 

stunten op wielen. Bij het ontwerp 

van het park hebben kinderen - de 

experts - geholpen. 

Klimpark 21
Bij Klimpark 21 beweeg je je 

gezekerd, maar wel op grote hoogte, 

van A naar B. Heus niet alleen leuk 

voor kinderen, dus doe gezellig mee.

Mooca
Neem plaats in hartje Hoofddorp. 

Bij Mooca kijk je zo de keuken in. 

Lekker transparant. Lekker eten. 

Lekkere koffie.

Hydrapier
Terwijl er een waterval over het dak 

stroomt, geniet je bij Hydrapier van 

een geweldig diner. Schitterend dat 

uitzicht over het water.

ILSE Hoofddorp
Nieuwe outfit nodig? Ga naar 

Ilse. Waarom? Lees het complete 

interview met deze enthousiaste 

vrouw op pagina 18.

Lieveling
Publiekslieveling. Onze lieveling. 

Straks jouw lieveling? Vast. Want 

hier word je - met zicht op de 

Toolenburgerplas - culinair in de 

watten gelegd.

Long Island
Ga lekker zitten op het terras en 

geniet. Bij Long Island aan de 

Toolenburgerplas voelt een gewone 

dag als vakantie. En dat om de hoek 

van Tudorpark. Zie ook pagina 14.

Jumpskillz
Hoe hoog kan jij springen? Test 

het bij Jumpskillz. De perfecte 

plek voor een kinderfeestje op de 

woensdagmiddag. 

Jopenkerk Hoofddorp
De Jopenkerk is één en al 

gezelligheid. Ga lekker eten, pak een 

biertje aan de bar en laat de drukte 

van een werkweek van je afglijden.

Barista Café
Verse sapjes, geweldige koffie en 

lekkere sandwiches. Huisgemaakt 

natuurlijk. Kom gezellig langs bij 

Barista Café met hun heerlijke 

buitenterras.

Bagels & Beans
Natuurlijk heeft Hoofddorp ook een 

Bagels & Beans. Onze favoriet: Bagel 

tapas. Samen delen en genieten. 

Bruut Sneakers
Sneakerfans opgelet. Voor de 

leukste, nieuwste sneakers moet je 

bij Bruut aan de Concourslaan zijn. 

Prisca Kindermode
Kinderkleding van de coolste merken. 

Daarvoor ga je naar Prisca Junior.

Net even wat anders! De gezellige 

winkel vind je aan de Kruisweg. 

Hollywok
Ook zo’n wok-fan? Ga naar Hollywok 

aan het Arnolduspark. Altijd vers 

bereid en all-in. Ook voor een 

drankje kun je hier terecht.

Cinemeerse: bios en meer
In het centrum van Hoofddorp vind 

je bioscoop Cinemeerse met acht 

zalen en 1100 zitplaatsen. Ook lekker 

uit eten, een borreltje of een avondje 

dansen doe je gewoon in Hoofddorp.

Plantage Buitenplaats 
Vogelenzang

Het echte buitenleven proef 

je bij Plantage Buitenplaats in 

Vogelenzang. Wat een bijzondere 

plek. Hier draait alles om eten, 

bereid met lokale producten, 

genieten, ontmoeten en verbinden.

Leuk & Landelijk
Nieuw huis, nieuw interieur. 

Laat je inspireren en verleiden door 

de brocante bij Leuk & Landelijk. 

CECIL
Betaalbaar en leuk. Bij CECIL slaag 

je zeker voor een nieuwe outfit. Vrije 

tijd of feestje, dat maakt niet uit.

Het assortiment is zeer uitgebreid.

Lees meer over de hotspots;
• Trattoria Buoni Amici (p28),

• Papa's Beach House (p30),

• Haarlemmermeersche Golfclub (p32),

• Joseph en Josephines (p34).

Wurpel bloembinders
Haal buiten naar binnen met 

een prachtig boeket van Wurpel 

Bloembinders. Al 35 jaar dé bloemist 

voor de regio Hoofddorp.

Cruquius gemaal
Een historische hotspot zo dicht bij

huis. Het gemaal heeft een belangrijke 

rol gespeeld bij de drooglegging van

de Haarlemmermeer. 

Graanpakhuis
Lunch, diner, borrel, catering én 

bootverhuur. Bij het gezellige, 

gerestaureerde Graanpakhuis ben je 

aan het juiste adres.

Hartelijk Hoofddorp
Op zoek naar een inspirerende

plek voor je meeting? Ga eens kijken 

bij Hartelijk Hoofddorp. De naam 

zegt het al: hier heten ze je van

harte welkom.

Pizza and Wine
Pizza and Wine, wat kan een mens 

zich nog meer wensen? Woodstone 

Hoofddorp laat je genieten van de 

pure Italiaanse keuken.

Zoet & Zalig
Alleen de naam is al leuk ‘Zoet & 

Zalig’. Bij de gezellige lunchroom aan 

het Polderplein laat je je verwennen 

met verse, huisgemaakte lekkernijen. 

Kinderboerderij
De Boerenzwaluw
Lekker buiten, tussen de dieren en

in de natuur. Lammetjes aaien, 

kippen voeren en geitjes kijken. 

Qunis Lijnden
Adembenemend mooi is het bij 

Qunis in Lijnden. Niet alleen het 

interieur, ook het uitzicht op het 

water. En het eten… heerlijk!

Theater de Meerse
Het gloednieuwe Theater de Meerse 

biedt in zijn drie zalen en vier 

expositieruimtes een divers aanbod 

aan toneelvoorstellingen, cabaret, 

muziek en dans.
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Als je je maar thuisvoelt
“Bij Long Island kun je fantastisch 

lunchen en dat wordt ook veelvuldig 

gedaan. Door families, verliefde 

stelletjes en ook de zakenwereld 

weet ons goed te vinden. We hebben 

ook ruimtes waar plaats is voor een 

gezelschap van 30 tot 50 man. Hier 

wordt veel vergaderd. Het maakt 

ons niet uit wie we al gast krijgen, we 

willen dat iedereen zich thuisvoelt. 

Dat doen we door ervoor te zorgen 

dat alles klopt. Van vriendelijke 

bediening tot de juiste muziek, een 

goede temperatuur, mooi interieur 

en natuurlijk goed eten. Het uitzicht 

is een permanent gegeven dat met 

het veranderen van de seizoenen en 

het weer altijd weer anders is.”

Niet alleen wij en de trouwe 

bezoekers zijn enthousiast over 

Long Island, ook eigenaar Bas 

Custers kan er met passie over 

vertellen. “Vanaf het moment 

dat Long Island opende in 2011 

was het een groot succes. Best 

bijzonder, want het restaurant 

ligt op een toplocatie, maar niet 

op een zichtlocatie. Je moet Long 

Island echt ontdekken en dan blijf 

je terugkomen, want hier aan de 

Toolenburgerplas zit je fantastisch.” 

Je voelt dat het goed zit
Wie vaker bij Long Island komt, 

weet dat een grote groep van de 

medewerkers tot de kern behoort 

en al jaren met plezier werkt en 

dat voel je als gast. Ze werken er al 

jaren met plezier en dat voel je als 

gast. Er heerst een prettige sfeer. 

Ruim en jaar geleden nam behoort 

en al jaren met plezier werkt en 

dat voel je als gast. het restaurant 

over. Hij heeft mooie ambities en is 

continu op zoek naar verbetering. 

Bas: “Eerlijk, het was even zoeken 

op welke manier ik Long Island 

naar een nog hoger niveau kon 

tillen. Maar inmiddels hebben we 

de juiste formule gevonden en 

dat gaan we uitlichten met een 

prachtig magazine waarin onze 

menukaart, gerechten en leuke 

artikelen zijn verwerkt.” 

Nu kun je weer dineren
bij Long Island   
“Voor de overname kon je niet 

dineren bij Long Island. Nu kan dat 

weer. Heerlijk toch op een zwoele 

zomeravond! Wij hebben geen 

sterrenambities, we serveren goed 

eten voor een mooie prijs. Onze 

gevarieerde kaart biedt voor elk 

wat wils. Van een goede biefstuk en 

saté tot iets exclusievere coquilles 

en lamshaasjes.”

Restaurant Long Island
IJweg 1270, 2133 MJ Hoofddorp

www.restaurantlongisland.nl

023 888 1868

“ Ons streven is dat 
onze gasten zich 
bij ons thuisvoelen 
omdat alles hier 
gewoon klopt"

Long Island:
alsof het vakantie is

Lunchen, uitgebreid dineren, borrelen, feesten of vergaderen?
Long Island is the place to be. Het restaurant aan de Toolenburgerplas heeft een 

heerlijk terras en ook vanuit het restaurant geniet je van een schitterend uitzicht op 
het water. Een ultiem vakantiegevoel om de hoek van je huis. 

16
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Het winkelcentrum van Toolenburg 

ligt vlakbij en binnen tien minuten 

ben je in het centrum van 

Hoofddorp. Het moderne winkelhart 

heeft gloednieuwe, culturele 

voorzieningen. Rond TudorPark vind 

je ook verschillende basisscholen, 

waar je kinderen heerlijk spelen, 

leren en groot worden.

In Toolenburg zijn meerdere 

basisscholen. De dichtstbijzijnde 

vind je op 5 minuten fietsafstand in 

het centrum van Toolenburg. Ook 

voor middelbaar onderwijs kunnen 

je kinderen in Hoofddorp terecht. 

Er zijn 8 middelbare scholen en in 

Hoofddorp wordt niet geloot.    

Voor je dagelijkse boodschappen 

en net dat beetje meer fiets je naar 

Winkelcentrum Toolenburg. Hier vind 

je een drogisterij, slijter, vishandel, 

horeca, kledingzaken, supermarkten 

en veel meer.

Ben je sportief of sporten je 

kinderen graag? Leef je uit. In 

zwembad Fanny Blankers Koen of 

op Sportcomplex Koning Willem-

Alexander. Door de aanwezigheid 

van vele sportclubs zit er altijd 

wel iets voor je bij. In Hoofddorp 

kun je hockeyen, tennissen en 

voetballen. Voor de golfers is er de 

Haarlemmermeersche Golfclub. 

Lees het hele interview met Marko 

Sterkenburg, de general manager,

op pagina 32-33 van dit magazine.

Altijd al gitaar willen spelen, zangles 

willen nemen of een virtuoos 

pianospeler willen worden? Bekijk 

eens of Muziekschool Meer-music 

wat voor je is. Onder de bezielende 

leiding van eigenaar Richard Kuijper 

wordt er met veel enthousiasme 

lesgegeven.

Voorzieningen en recreëren 

Rondje
TudorPark
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Kleding maakt de man.
Vandaag kom ik erachter dat dat 
ook voor de vrouw geldt. Zeker 
als je naar ILSE Hoofddorp gaat. 
Een walhalla voor elke vrouw 
die zichzelf het beste gunt. 
ILSE Hoofddorp is namelijk 
niet zomaar een kledingzaak, 
hier vind je damesmode in het 
middelhoge en hoge segment. 
Ilse verkoopt merken als 
Drykorn, Closed, Ba&sh By 
Malene Birger, Dante 6, Set, 
Pinko en Zoe Karssen.

We zijn allemaal druk tegen-

woordig, niets zo fijn als je auto voor 

de deur kunnen parkeren, shoppen 

en dan snel weer door.”

Ik kijk om me heen. De winkel ziet 

er sfeervol uit. Modern ingericht

en met een heel ruim aanbod.

Ilse: “We willen ook onze klanten 

die wekelijks terugkomen telkens 

iets nieuws kunnen bieden

en dan moet je je assortiment 

blijven vernieuwen en aanvullen.

Ook hebben we meestal van een 

kledingstuk maar één maat per 

item, zo blijft het exclusief.”

Persoonlijk advies 
van top tot teen
Ondertussen is Lesley 

aangeschoven. “Lesley werkt 

fulltime bij mij en daar ben ik 

heel blij mee. Zo kunnen we onze 

klanten altijd de persoonlijke 

aandacht geven die ze verdienen. 

Het mooiste compliment dat ik kan 

krijgen, is als iemand zegt: ‘Wat 

leuk! Dit had ik zelf nooit bedacht.’ 

Dat betekent namelijk dat ik van 

meerwaarde ben geweest.” Wat ik 

ook vaak merk is dat onze klanten 

‘ILSE’ kopen en niet zozeer op het 

merk afkomen.

Eerlijk advies
“We zijn altijd eerlijk. Als het niet 

mooi staat, raden we het kopen 

af. Dat verdienen onze klanten en 

daarbij is het ook geen reclame. 

We willen vrouwen laten stralen, 

doordat ze kleding dragen die hen 

flatteert, waar ze zich goed bij 

voelen en waar ze blij van worden. 

Ook mensen die niet de standaard 

confectiemaat hebben kunnen bij 

ons terecht en voelen zich prettig 

bij ons, dat horen we vaak.” 

In de prijzen
“Nog niet zo lang geleden wonnen 

we een prijs: ‘The best customer 

experience award 2017’. Deze werd 

uitgereikt tijdens de fashion week. 

Dat ik was genomineerd was al 

een cadeautje maar dat ik de prijs 

zou winnen hadden we echt niet 

verwacht. Daar stond ik dan tussen 

allemaal gerenommeerde winkels. 

Een prachtig moment waar ik met 

plezier op terugkijk.” 

Laat jij je verleiden?
Zoek je iets bijzonders voor een 

feestje, weet je niet zo goed wat 

jouw stijl is of ben je toe aan een paar 

echte goede basics of wil je die ene 

ik-doe-je-nooit-meer-uit-spijkerbroek 

vinden? Kom naar ILSE Hoofddorp.

Ik kom aanrijden over de Hoofdweg 

en zie daar aan mijn rechterhand 

de winkel. Wat een verrassende 

plek. Ik parkeer mijn auto voor 

de deur. Handig! Binnen word ik 

verwelkomd met een big smile. 

“Hé, daar ben je. Welkom!” En dat is 

ook precies wat ik me gelijk voel.

Hier had ik niet van durven dromen
Onder het genot van een gember-

thee staan we gezellig aan de 

bar bij de kassa te praten. Later 

begrijp ik dat ook mannen hier met 

plezier komen. Ja, echt! Dat komt 

omdat ze aan de bar gezellig met 

elkaar een wijntje of koffie kunnen 

drinken. Ilse vertelt over hoe het 

begon, hoe het begon en waar 

haar ambities liggen. “We zijn nu 

anderhalf jaar open en ik had nooit 

durven dromen dat we zouden zijn 

waar we nu staan. We hebben een 

grote, vaste klantenkring die blijft 

groeien. Ondanks het feit dat ik niet 

in het centrum zit, weten mensen 

ons feilloos te vinden. Ik moet je 

eerlijke zeggen, social media, 

onze klantgerichtheid én mond-

tot-mondreclame helpen daar 

enorm bij.”

De leukste winkels zitten net 
buiten het centrum
Ik vraag Ilse waarom ze zich op 

deze locatie heeft gevestigd. 

“Vroeger verkocht ik kleding in het 

hoge segment aan de winkels. Ik 

heb hier veel voor gereisd en ken 

veel mooie en leuke winkels. Toen 

viel mij al op dat de leukste zaken 

altijd net buiten het centrum zitten. 

Toen ik voor mezelf begon, besloot 

ik het ook op die manier te doen. 

Ook wilde ik heel graag een pandje 

met parkeerplekken voor de deur. 

Als je jezelf het beste gunt,
ga je naar ILSE Hoofddorp 

ILSE!

ILSE Hoofddorp
Hoofdweg 690, 2132 BT Hoofddorp

www.ilsehoofddorp.nl

023 737 0078
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Bas Liesker, Heren 5 Architecten 
“Ruim vijf jaar geleden begonnen 

wij onze zoektocht naar een 

hedendaagse Tudorstijl. 

Nadat we ons goed hadden 

ingelezen in deze 16de-eeuwse 

architectuurstijl, zijn we met het 

ontwikkel- en ontwerpteam naar 

Engeland gegaan om de originele 

bouwwerken te bekijken. Deze 

combineren een natuurlijke 

oorspronkelijkheid met een 

enorme rijkdom aan ambachtelijke 

details. Samen leidt dit tot een 

romantisch geheel. Onze uitdaging 

was nu om met deze ingrediënten 

een hedendaagse Tudorwoning 

te ontwikkelen. Tijdens de eerste 

kopersbijeenkomsten werd ons 

snel duidelijk dat wij niet de enigen 

waren die liefde voor de Tudorstijl 

koesteren. Samen met de 

potentiële kopers hebben we een 

traject gevolgd waarbij hun intuïtie 

en wensen samenkwamen met 

onze kennis. Het enthousiasme 

en de interactie tussen kopers, 

landschapsarchitecten, 

architecten, ontwikkelaars en 

bouwers hebben ervoor gezorgd 

dat TudorPark een verzameling 

van hedendaagse rijkdommen is. 

De rijwoningen zijn ontworpen als 

een landhuis dat met zijn dansende 

goot onderbroken wordt door 

authentieke schoorstenen. De 

vrijstaande woningen en twee-

onder-eenkapwoningen vinden 

hun inspiratie in de typische 

Engelse plattegrond. Ingrediënten 

zoals vakwerk, bijzonder 

metselwerk, entreepoortjes, 

erkers en witaccenten geven 

alle bouwwerken een individueel 

karakter. De wijk vormt één geheel 

door de speciaal ontworpen 

Tudorbaksteen en een melange 

van leipannen. Dit maakt 

TudorPark tot een op zichzelf 

staand, uniek stukje Nederland.”

Fred Kaaij, Stadsarchitect 
gemeente Haarlemmermeer
De opdracht vanuit de 

gemeente Haarlemmermeer 

aan stedenbouwkundige 

Fred Kaaij kwam destijds 

neer op het ‘stimuleren van 

kwaliteit op het gebied van 

architectuur, stedenbouw, 

landschapsarchitectuur en 

beeldende kunst, door in de 

processen een rol te spelen 

en dit naar buiten te brengen 

in symposia, publicaties en 

interviews’. Kaaij werd adviseur 

voor de welstandscommissie, 

heeft zitting in Q-teams en 

superviseert bij grote projecten 

zoals TudorPark, waarbij hij waakt 

over kwaliteit en beeldkwaliteit.

“Mijn persoonlijke inzet is altijd hoe 

mensen wonen, werken en leven in 

de plannen die we maken. Hoe kom 

je thuis, hoe is de zondagmiddag in 

je straat, welke factoren maken dat 

je gelukkig bent met wat wij met 

z’n allen verzinnen? Kortom, hoe 

maken we plannen die een ‘feel 

good' gevoel geven? Dit geldt met 

name voor woningbouwplannen, 

maar ook voor woon-werklocaties 

en groengebieden. Daarnaast zet 

ik mij in voor de openbare ruimte 

in brede zin. Dat is op de schaal 

van de snelweg, tot en met het 

buurtbrinkje of de paar bomen in 

de straat.”¹

De 10 kwaliteiten van de 
TudorParkarchitectuur
Bij de start van de ontwikkeling 

werd een Tudorteam 

samengesteld met mensen die 

goed met elkaar konden werken 

en elkaar inspireerden om het 

maximale uit dit plan te halen. 

Hieruit is een zogenoemde 

‘essentiekaart’ ontstaan met 10 

kwaliteiten als eigentijdse vertaling 

van de Tudorstijl. Deze door de 

gemeenteraad vastgestelde lijst 

wordt nu als een soort handleiding 

gebruikt door de architecten. Ten 

minste 5 van de 10 elementen 

dienen in een ontwerp voor 

TudorPark terug te komen, zoals 

gemetselde schoorstenen, balken 

zichtbaar in de gevel, dakkappellen 

die door de gootsteen heen steken, 

et cetera. 

Wat maakt de 
Tudorwoning
zo bijzonder?

¹ Bron: Nieuwbouw Nederland

Tuindorpse 
blokken
In de 

blokken met 

eengezins-

woningen is 

een sterke 

diversiteit aangebracht waardoor 

nagenoeg alle woningen van 

elkaar verschillen. Zo ontstaat een 

gevarieerd woningblok waarin elke 

individuele woning herkenbaar is.

Kappen
Alle 

woningen 

en woon-

blokken 

hebben 

zadeldaken 

met een dakhelling van 50 graden. 

Er is een grote variatie in de kappen 

met langs- en dwarskappen, 

wolfseinden voor een lager door-

lopende kap en trapgevels. We 

spelen met verschillende nok- en 

goothoogtes. De dakkapellen zijn 

ontworpen in Tudorstijl.

Ramen
De ramen 

hebben een 

slanke roede-

verdeling in 

het glas. In 

de gevels 

zie je zowel symmetrische als 

asymmetrische vormen.

Metselwerk
Het metsel-

werk bepaalt 

het beeld van 

TudorPark: 

het is rijk 

aan kleur 

en textuur. Alle andere materialen 

zijn hieraan ondergeschikt in vorm 

en kleur. Per blok is één steen 

dominant en voor het totale project 

is er een kleine sortering van stenen.

Pannen
De langs- en 

dwars-

kappen van 

de woningen 

en woon-

gebouwen 

worden gedekt met een keramische 

platte pan. Per blok passen we één 

type pan toe.

Privé en 
openbaar
De overgang 

tussen privé- 

en openbaar 

gebied 

is subtiel 

in TudorPark: we geven deze 

overgangen aan met groene hagen.

Woning-
toegang
De voor-

deuren van 

de woningen 

en entrees 

van de 

woongebouwen krijgen extra 

aandacht. Ze hebben specifieke 

kenmerken uit de Tudorstijl.

Schoor-
stenen
Op in het oog 

springende 

plekken zijn 

in TudorPark 

gemetselde 

schoorstenen aangebracht. 

Bijvoorbeeld op kopgevels, 

doorlopend tot de begane grond. 

De schoorstenen zijn afgedekt met 

een keramische schoorsteenpijp, 

een zogenoemde chimney pot.

Een eigen identiteit 
TudorPark wordt een woongebied waarin alle woningen een eigen identiteit hebben, en tegelijkertijd samen één herkenbare, 

sfeervolle wijk vormen. Er is samenhang tussen de stedenbouw, het landschap, de openbare ruimte en de architectuur. Maar 

ook samenhang tussen de verschillende woningen onderling. In de hele wijk herken je de romantische Tudorstijl.

Bas Liesker - Heren 5 Architecten

" We deelden 
onze liefde voor  
de Tudorstijl met 
de eerste kopers”

Het ontwerp van de wijk: groen, water en ruimte
Een landschappelijke opzet met veel water en groen, met een Engels karakter. 

Dat is wat TudorPark typeert. Tussen de straten in de wijk komt een groene berm 

en door heel TudorPark slingert straks een breed water. De buurtstraten worden 

beplant met verschillende boomsoorten. Zo krijgt de wijk een romantische sfeer. 

De overgangen van privé naar openbaar worden zo groen mogelijk door het 

aanplanten van hagen. Kinderen kunnen heerlijk buiten spelen: verspreid over de 

wijk liggen verschillende kinderspeelplaatsen. Kenmerkend voor TudorPark zijn 

ook de vele bruggen. De nieuwe wijk telt straks vijf bruggen voor gemotoriseerd 

verkeer, zeven fietsbruggen en één voetgangersbrug. Ook het ontwerp van deze 

bruggen is geïnspireerd op de Tudorarchitectuur.
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               ...even
binnenkijken

Marloes Jaquet en Harry Schuit met 

hun kinderen Luca (6) en Fay (3) 
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Marloes en Harry wilden ruimer en rustiger wonen. Even overwogen ze 
Badhoevedorp en Nieuw Vennep, maar het nieuwbouwplan in Tudorstijl stal hun hart. 

Zo kwam het dat ze vanuit centrum Hoofddorp naar TudorPark verhuisden. 

“ De sfeer in de buurt 
is heel prettig”

“ We zijn ontzettend blij hier”

“We zijn ontzettend blij hier. 

Het is net alsof we elke dag op 

vakantie zijn. Dat gevoel begint 

al als je aan komt rijden over de 

Bennebroekerweg. Wanneer je via 

slingerwegen de wijk inrijdt, zie je in 

de verte de rode baksteen en mooie 

straatlantaarns al staan. Zodra je de 

brug oversteekt, krijg je een rijk en 

ruimtelijk gevoel. De Tudorstijl is zo 

bijzonder en mooi.” 

Een speeltuin voor de deur 
“Toen we Tudorpark destijds in het 

vizier kregen, waren alle woningen 

al verkocht. Maar we hadden geluk, 

er kwam een aantal woningen terug 

in de verkoop en zo konden we toch 

nog voor het huis gaan dat we graag 

wilden: een herenhuis van ruim

160 m² groot aan een speeltuin. 

Ja, die speeltuin voor de deur vinden 

we superfijn. Luca (6 jaar) en Fay (3 

jaar) ook, ze kunnen er veilig spelen.” 

Met z’n allen lopend naar school 
“De kinderen doen het supergoed. 

Ze voelen zich echt 100% thuis. 

Ze hebben allemaal vriendjes 

en vriendinnetjes in de buurt en 

de school en buitenschoolse 

opvang zijn op loopafstand. Ook 

de Toolenburger recreatieplas om 

de hoek vinden ze geweldig. In de 

wijk wonen veel jonge gezinnen 

met kleine kinderen of er is 

gezinsuitbreiding onderweg. Dat je 

je allemaal in dezelfde levensfase 

bevindt, schept ook een band.” 

 

Goede sfeer 
“De sfeer in de buurt is heel 

prettig. Mensen zorgen voor elkaar, 

houden rekening met elkaar en 

zoeken elkaar op. Wij denken 

dat het heel goed is geweest dat 

Dura Vermeer en Ymere tijdens 

de bouw maandelijks een kijkdag 

organiseerden. We kenden 

elkaar allemaal al voordat we hier 

kwamen wonen. De bestaande 

bewoners hebben ons met open 

armen ontvangen. We konden zo 

aansluiten bij de buurtbarbecue en 

het feestje met oud en nieuw.”  

Verwachtingen 
“Toen we hier kochten, waren we 

er natuurlijk van overtuigd dat 

we zouden genieten. Toch zijn we 

verrast. Op een positieve manier. 

Het wooncomfort en plezier dat we 

hier hebben is boven verwachting. 

En dat is niet in de laatste plaats te 

danken aan de buurtbewoners.

De mensen maken het, de 

architectuur versterkt het!”

Ruim een jaar geleden 
werkten ze mee aan een 
filmpje ter promotie van 
deelplan Buckingham 
Quarter in TudorPark. 
Inmiddels wonen ze hier 
alweer andehalf jaar.
Tijd om eens te polsen 
hoe het bevalt. 
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“ In TudorPark 
is geen huis 
hetzelfde”

De familie Van der Neut woont met 

veel plezier in TudorPark.

Ze zijn gevallen voor de zachte 

architectuur en de romantiek van 

de wijk. Chris van der Neut: “De 

warmte, het karakter, de kleuren, 

de stenen en de leuke dakpannen 

vonden we heel mooi. Zo bijzonder 

dat diverse elementen speciaal 

voor deze wijk zijn ontwikkeld. In 

TudorPark komen rijtjeshuizen, 

twee-onder-een-kapwoningen 

en appartementen. Koop, sociale 

huur en ook vrije sector huur. Echt 

voor elk wat wils dus en geen huis 

is hetzelfde! Die variatie zorgt voor 

een prettige dynamiek. Tot slot kun 

je in deze wijk je auto altijd dichtbij 

parkeren, heb je een lekkere tuin, 

zijn er goede faciliteiten in de 

buurt en is de ontsluiting naar de 

snelwegen goed. Precies wat we 

wilden. En last, but not least: er zijn 

veel speeltuinen en dat is ideaal 

voor de kinderen.”

Gevallen voor de 
romantiek

In Tudorpark is geen huis hetzelfde.
Daarbij zijn verschillende elementen speciaal voor 
deze wijk ontworpen. Dat maakt Tudorpark echt uniek.

Chris en Fiona van der Neut met

hun kinderen Anne (4) en Noah (2)
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Eigenaresse Charmaine vertelt 
en verleidt. De passievolle 
manier waarop zij over de zaak 
spreekt, laten je watertanden 
en wegdromen. “We wilden 
een Italiaans restaurant, maar 
dan zonder pizza. Dus staan 
er op onze kaart alleen maar 
Italiaanse specialiteiten met 
vlees, vis en bijzondere pasta’s.”

Het enige on-Italiaanse is het 
interieur 
“We creëren met alles een Italiaans 

thuisgevoel, alsof je bij ‘di mama’ 

aan tafel schuift. Ons bezoek 

zien wij dan ook niet als gasten, 

maar als visite. Ongedwongen 

en gezellig én bovenal met eten 

van fantastische kwaliteit. Alles 

is vers en wordt ingekocht bij 

leveranciers die hun spullen uit 

Italië importeren. Een aantal 

zaken wordt ook direct uit Italië 

aan ons geleverd. In onze keuken 

staan uiteraard alleen Italiaanse 

chefs. Het enige on-Italiaanse is 

het interieur. Voor een trattoria is 

het eigenlijk te ‘aangekleed’. Aan 

de wanden hangen prints van 

Italiaanse filmsterren, het behang 

heeft afbeeldingen van de Cinque 

Terre, de tafels zijn mooi met 

linnen opgedekt en we hebben 

comfortabele stoffen fauteuils waar 

je de hele avond heerlijk in zit.”

We willen mensen een avond uit 
bezorgen
“Natuurlijk mag je bij ons een pasta 

eten en afrekenen, we zien echter 

dat het gros van de mensen heel 

lang tafelt. Zeker als ze Sorpresa 

dello chef kiezen, het 4- of 

5-gangen verrassingsmenu. We 

hebben naast de vaste menukaart 

wisselende dagspecialiteiten. 

Sinds dag één is de ‘Tagliata 

di filetto di manzo’ het meest 

bestelde gerecht. De op lavasteen 

gegrilde ossenhaas serveren wij 

in gesneden stukken. Samen met 

de pesto rucola en grote vlokken 

parmezaan is dit een gerecht waar 

je heel blij van wordt. Ook onze 

nieuwkomer: Linguine ‘nero di 

seppia’ doet het goed. De zwarte 

linquine wordt geserveerd met 

een saus van kreeft en gamba’s. 

Perfect voor een mooie zomerse 

avond. Die vier je bij ons gewoon 

buiten, want ons terras met 

sfeervolle verlichting, heaters en 5 

meter grote parasols nodigt uit om 

tot in de late uurtjes buiten te eten. 

Zoals in la bella Italia.”

… en de wijn laat alles nog beter 
smaken
“In de loop der jaren hebben 

wij goede Italiaanse wijnkennis 

opgedaan en daar maakt onze 

‘visite’ dankbaar gebruik van.

Ze laat zich graag adviseren over 

welke wijn de smaak nog beter tot 

uiting brengt. 

Toch liever pizza?
Trattoria Buoni Amici staat bekend 

in Hoofddorp als ‘de Italiaan 

zonder pizza’s’. Heb je nou wel 

zin in een goede écht Italiaanse 

pizza? Nee, niet de Hawaï en 

Calzone shoarma… dan hebben 

we goed nieuws: de familie heeft 

een Pizzeria Amici geopend. Vlak 

bij de bioscoop en het theater. 

Charmaine: “Hier kom je wel even 

een pizzaatje eten na het werk, 

voor de bios of na het trainen. 

Sinds kort hebben we ook een 

aantal traditionele pasta’s op het 

menu staan, zoals lasagne. Het 

leuke is dat Pizzeria Amici ontstaan 

is vanuit de nieuwsgierigheid 

van onze klanten. Steeds vaker 

kregen we te horen dat onze ‘visite’ 

benieuwd was hoe wij pizza’s 

zouden maken. Zo dus. In een - in 

Italië gemaakte - houtoven en met 

echte Italiaanse ingrediënten.” 

“ Ons bezoek zien wij niet 
als gasten, maar als visite”

Puur! Hartelijk! Vers! 
Kortom, zoals in italië

Trattoria Buoni Amici
Concourslaan 3, 2132 DH Hoofddorp 

023 - 555 69 23 

trattoria@buoniamici.nl

Pizzeria Amici
Kruisweg 9492132 CD Hoofddorp

023 - 204 9760

hoofddorp@pizzeriaamici.nl

Zes jaar geleden was er een drastisch tekort aan goede restaurants in Hoofddorp. 
Charmaine en familie zagen hun kans schoon en startten Trattoria Buoni Amici.

Een schot in de roos! Met de authentieke Italiaanse gerechten en Italiaanse 
gastvrijheid was het restaurant in no-time favoriet. En nog steeds.

De beoordelingen bij Iens en Tripadvisor liegen er niet om. 
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delen en vervolgens de keuze 

uit vijf hoofdgerechten. Dit zijn 

stoere en duurzame gerechten. 

De ingrediënten zijn niet per se 

biologisch, maar bij voorkeur wel 

lokaal gehaald én we werken alleen 

maar met vlees en vis van dieren 

die goed behandeld zijn. Heel 

belangrijk!”

Zondag is alles anders
“Op zondag zien we een ander 

publiek. Mensen komen ‘even’ 

langs voor een kop koffie, lunch 

of een snelle maaltijd. Daar 

hebben we op ingespeeld met 

onze buitenkeuken. Hier wordt 

eten bereid dat buiten de kaart 

om besteld kan worden. In mei 

hebben we een Spaanse chef die 

overheerlijke paella voor de gasten 

gaat maken. En zo verzinnen we 

elke maand wat anders. Op zondag 

laten we ook geregeld een live 

bandje spelen. Heel gezellig.”

Mocht jij ook met je tenen in het 

zand willen friemelen of willen 

genieten van goed eten in een 

supersfeervolle setting… Papa’s 

Beach House ligt op exact 9 

minuten rijden van TudorPark.

Met een hartelijke lach worden wij 

ontvangen door Koen van Kaam, de 

manager. Of zoals hij zelf bescheiden 

zegt: “Gewoon onderdeel van het 

team en eindverantwoordelijk.” De 

binnen-komst is indrukwekkend. Niet 

omdat het über chic is. Nee, het is 

vooral de ambiance die indruk maakt. 

Voelt als thuis
Over de inrichting is tot in detail 

nagedacht, de temperatuur is 

prettig, muziek goed en het uitzicht 

over het water prachtig. Het ruikt 

zelfs heerlijk naar hout, wat komt 

doordat de avond daarvoor de haard 

buiten heeft aangestaan, blijkt later.

Wegdromen op het terras
Met een goede kop koffie gaan we 

zitten aan een tafel bij het raam. 

Er is een terras omringd door glas, 

waar je heerlijk in de voorjaarszon 

kunt zitten en ook nog een terras 

met zand. Het strand is naar de 

Haarlemmermeer gebracht!

Yes, I do!
Koen vertelt met veel passie 

over zijn team, het restaurant en 

alle mogelijkheden: “Naast het 

restaurantgedeelte zit Key West. 

Dit deel kun je afhuren. Hier wordt 

heel veel gebruik van gemaakt door 

bedrijven én voor bruiloften. Als 

officiële trouwlocatie aan het water 

worden we ongeveer 60 keer per 

jaar geboekt.” Begrijpelijk, in deze 

romantische setting wil je wel ‘ja’ 

zeggen en een feestje vieren. Fijn 

ook dat het allemaal op één locatie 

kan en dat je niet steeds hoeft te 

verkassen met je gezelschap. 

Even niets moeten
Koen vervolgt: “onthaasten is ons 

doel. Wij willen mensen een fijne 

middag of avond bezorgen, waarin 

tijd even niet meer lijkt te bestaan. 

Uit de drukte, hoofd leeg. Dat is 

ook de reden dat bij ons standaard 

een tweegangenmenu wordt 

geserveerd. Vooraf hapjes om te 

“Borrelen met je 
voeten in het zand”

Onthaasten bij
Papa's beach house

Papa's Beach House
IJweg 961, 2131 LV Hoofddorp

www.papasbeachhouse.nl

023 - 564 2620

Papa’s Beach House. Daar schijn je 
geweest te moeten zijn. Dus reizen we 
af naar het Haarlemmermeerse bos. 
Zodra we de autodeur opendoen zijn
we de ochtendstress snel vergeten.
De vogels fluiten en om ons heen is er 
veel groen. Tussen de bomen door zien 
we Papa’s al aan de waterkant pronken.
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Manager Marko Sterkenburg vertelt met passie over de golfvereniging waar je professioneel en recreatief kunt 

golfen. “Onze club wordt gedragen door de 1300 enthousiaste leden. Deze leden groeperen zich en zo zijn er talloze 

commissies en clubjes ontstaan die van alles organiseren. Van het opleiden van kinderen en topgolfers tot het 

organiseren van events. Deze actieve ledenhouding zorgt ervoor dat onze vereniging leeft, gezellig is en blijft groeien. 

Mensen voelen zich hier thuis en dragen nieuwe leden aan.”

Wist je dat golf in Engeland van oudsher een volkssport is en dat daar de club het 
verlengstuk is van je huis? Op de club ontmoet je je vrienden, vier je je 40e verjaardag 

en kom je samen na een overlijden om elkaar te steunen. Zo is het ook bij de 
Haarlemmermeersche Golfclub. Uitnodigend, informeel en met liefde voor tradities. 

We laten nieuwe leden
niet ‘zwemmen’
“Overigens kunnen we ons goed 

voorstellen dat aanmelden 

spannend is als je geen ‘kruiwagen’ 

hebt. Dus laten we nieuwe leden 

niet ‘zwemmen’. Onze intake is niet 

bedoeld om te kijken of het nieuwe 

lid bij de club past. Bij de intake 

kijken we wat wij kunnen bieden op 

basis van persoonlijke wensen. Wij 

weten welke initiatieven er binnen 

de club zijn en daar haken we het 

nieuwe lid op aan. Het gevolg is dat 

iemand gemakkelijk integreert en 

zijn weg vindt.”

Dat is bijzonder. 
“Onze club is in een aantal opzichten 

uniek. De golfbaan ligt voor in een 

deel in de Stelling van Amsterdam, 

dat op de Unesco erfgoedlijst 

staat. De aanwezige bunkers in 

het gebied - ook wel kazematten 

genoemd - hebben wij onderdeel 

gemaakt van de golfbaan. Waar ik 

ook ontzettend trots op ben, is de 

nieuwe par-3-baan die in september 

2018 opent. De oude par-3-baan 

hebben we volledig met de grond 

gelijkgemaakt. De nieuwe baan is 

uitdagender en langer. 

Uniek is dat je hem precies in 

anderhalf uur kunt lopen. Door de 

led-verlichting kan er ook in de 

donkere maanden en avonden 

gegolfd worden. Handig voor zowel 

de golfpro’s binnen onze club die 

lesgeven als ook voor golfers door 

tijd gebrek niet toe komen aan lange 

rondjes overdag.” 

Wine, dine en play
“De Haarlemmermeersche Golfclub 

heeft Restaurant de Drie Gemalen. 

Op het terras zit je fantastisch. 

Drankje binnen handbereik, parasol 

boven je hoofd en mooi zicht op de 

golfbaan. Wat kan genieten simpel 

zijn. We verwachten als de par-3-

baan opent dat mensen ook na het 

werk hiernaartoe komen. Even een 

sateetje eten - met een paar vrienden 

bijvoorbeeld - en daarna een potje 

golf. Zo heb je zomaar de perfect 

ontspannen avond te pakken.”

De Haarlemmermeersche
Golfclub als tweede thuis

Haarlemmermeersche Golfclub
Spieringweg 745, 2142 ED Cruquius

023 - 558 9000

www.hgcgolf.nl
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Stel, je woont (straks) in TudorPark en het is een druilerige zondagmiddag.
Wat doe je dan? Wat dacht je van een sprankelende cocktail of een goede wijn 
pakken bij Josephines cocktails, wines and bites, gevolgd door een etentje bij

Bar Bistro Joseph? We spreken eigenaresse Marga Dekker die op een
no-nonsensemanier vertelt waarom je deze plek niet mag missen.

“  Bruisende cocktails, 
een terras in de zon en 
écht goed eten”

Van luxe dineren tot ‘even een 
lekker hapje eten’
Bar Bistro Joseph is een Frans 

restaurant met een Aziatische 

twist. Op de zeer uitgebreide kaart 

staat van alles: van een tournedos 

in truffeljus en black angus tot een 

Thaise curry met garnalen of een 

goede hamburger. Van luxe dineren 

tot ‘even een lekker hapje eten’. 

Marga: “We zijn heel scherp op de 

juiste prijs-kwaliteitverhouding 

en de variatie. Hier eten moet 

voor iedereen haalbaar en leuk 

zijn. Elke week is er een nieuw 

3-gangenmenu van de chef. 

Binnenkort bieden we ook een 

actie 3-gangenmenu aan. Wie 

hiervoor kiest, krijgt het tweede 

3-gangenmenu van het huis.”

Winter blues
“Van oktober tot april hebben 

we zondag tussen 5 en 8 live 

achtergrondmuziek. Lekker knus 

in de donkere maanden. Vaak 

spelen er studenten van het 

conservatorium. Ook komt er wel 

eens een bandje en we organiseren 

Amsterdamse avonden. Voor de 

deur van ‘Josephines cocktails, 

wines and bites’ staan mooie 

houten tafels op wijntonnen. Met 

de heaters erboven is dit een 

favoriete plek. Hier ontmoeten de 

gasten elkaar en worden nieuwe 

vriendschappen gesloten.”

Summervibes
Ook in de zomer zit je goed bij 

Joseph en Josephines. 

De sprankelende cocktailkaart 

van Josephines past bij warmte, 

zwoele tinten en voor de deur zit of 

sta je heerlijk buiten. De serre in het 

restaurant kan helemaal open en 

dan zit je hier einde middag heerlijk 

in de zon.

Voor de wine en little

dine met fingerfood is 

Josephines the place to be.” 

“In 2008 begonnen Jos Bolte en 

ik Bar Bistro Joseph. Er was toen 

nog maar weinig te beleven in 

Hoofddorp en wij zagen kans om 

daar verandering in te brengen.

Dat hadden we goed gezien,

want vanaf dag één was het 

restaurant een succes. Eerlijk is 

eerlijk, dat gaat heus niet vanzelf.

We verbeteren en vernieuwen 

continu met als doel onze gasten

te vermaken en te verrassen.”

Ons doel is bezoekers een fijne 
avond te bezorgen
“Bij ons komen zakenlui, gezinnen, 

stellen, jeugd en groepen 

vrienden, zowel uit de buurt als 

internationaal. Toch voelt iedereen 

zich gelijk thuis en ik denk dat 

ons mooie interieur daar zeker 

bij helpt. Dat gastvrije gevoel is 

ons doel: met sfeer, gastvrijheid, 

goede muziek en een passende 

menukaart bezoekers een fijne 

avond geven.”

Een complete beleving
“In 2013 kwam het pand naast Bar 

Bistro Joseph leeg te staan. Deze 

kans greep het ondernemersduo 

met beide handen aan om hier 

een bar te maken. Josephines 

cocktails, wines and bites bleek 

de perfecte aanvulling op wat er al 

was. Marga: “Nu kunnen de gasten 

vooraf wat drinken of naborrelen. 

Dat gebeurt ook heel veel. De 

getrainde cocktailshakers en 

gezellige barmedewerkers zorgen 

ervoor dat je even alles vergeet. 

 Joseph &
Josephines

Bar Bistro Joseph
Hoofdweg 728-A, 2132 BV Hoofddorp

www.barbistrojoseph.nl

023 - 563 9389

Josephines cocktails, wines & bites
Tuinweg 3, 2132 DN Hoofddorp

www.josephinesbar.nl

023 - 563 9389
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UIT
je plaat
Cultuur & Uitgaan

In Hoofddorp houden ze wel van een feestje.
Dat blijkt als je het zeer uitgebreide aanbod van festivals en events 

bekijkt dat elk jaar weer voorbijkomt. 

kijk eens op: www.hlmrmeer.nl/nl/ontdekken/evenementen
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FESTIVALS
voor jong en oud(er)

Bevrijdingspop Haarlem 

mag je niet missen als je in 

TudorPark woont. Je bent 

er namelijk zo en dan vier je 

feest van de middag tot in de 

late avond. Jaarlijks bezoeken 

130.000 mensen het event. 

Mysteryland, Foodtruck Festival Rrrollend Hoofddorp, Meerlive, Beach Festival, Haarlemmermeer, Meerjazz, Peuterfestival, 

Hoppig Hoofddorp, Groene Loper Festival en Sportfair Haarlemmermeer bij de Toolenburgerplas. Een indrukwekkend 

lijstje, vind je ook niet? En het leuke is dat het aanbod zo gevarieerd is dat het echt voor elk wat wils biedt. De festivals 

hebben één gemene deler, het is altijd in de buurt en dus kun je op je fiets stappen, fietsen en zonder file weer naar huis. 

Van een iets ander kaliber, maar minstens zo leuk is de Poëzieweek. Dicht jij graag? Dan word je in deze week - in januari - 

uitgedaagd je werk op Facebook te plaatsen. De week wordt afgesloten met een gedichtenavond. 

Drankje, hapje, goede muziek en 

gezelschap van goede vrienden. 

Klinkt goed, hè? Dit is de setting van 

Haarlemmermeer Culinair. Lekker 

ontspannen samenzijn. 3 dagen 

lang en dat ook nog op een plek die 

op fietsafstand ligt van TudorPark. 

Je bent jong, creatief en hebt wel wat 

met dans, zang, theater en kunst. 

Dan is Pier K dé plek voor jou. In de 

schoolvakanties organiseren ze de 

KinderKunstDagen. Telkens met een 

ander thema, altijd even leuk.

Check de website maar eens.

In september 2017 vond de eerste 

editie van het theaterfestival 

‘Gravende Zwaan’ plaats op landgoed 

Kleine Vennep in Nieuw Vennep. 

Dit was zo’n succes dat het voor 

herhaling vatbaar is verklaard. Het 

eerste festival stond in het teken van 

‘land’ en ‘landschap’. In 2018 is het 

thema ‘water’, gevolgd door ‘lucht’ in 

2019. Dit is nu echt een festival voor 

de hele familie!
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Heb jij een uitdagend drukke planning? Sport je graag in groepsverband? Maar vind je 
het lastig om je elke week voor dezelfde dagen vast te leggen en beland je daardoor 
net iets te vaak op de bank met goede vriend Netflix? Problem solved. 

“ Mensen verleggen 
hun grenzen waardoor 
ze beter worden”

Sporten aan de Toolenburgerplas
Johan de Kock geeft 

bootcamptrainingen in Hoofddorp. 

Op zaterdagochtend kun je hem 

vinden rond de Toolenburgerplas. 

“De perfecte bootcamplocatie”, 

zegt hij enthousiast. “Ik vind het er 

heel mooi en voor de training is het 

fijn dat het gebied zo gevarieerd is. 

Dat maakt dat we elke week een 

andere training kunnen geven. We 

rennen door de plassen, kruipen 

over het zand, gebruiken de heuvels 

in het gebied en benutten de 

aanwezige sporttoestellen rond 

de plas. Wat ik ook erg prettig 

vindt, is dat het recreatiegebied 

zo goed wordt onderhouden. Net 

is er weer nieuw zand gestort, het 

schelpenpad is aangevuld en de 

houten bankjes zijn vervangen voor 

stenen exemplaren.”

Ik laat me niet kennen
Het leuke aan bootcampen is dat 

je de sport op je eigen niveau kunt 

doen. Als je niet meer kunt of het is 

te zwaar, doe je het niet of lichter. 

Johan: “Ik zie wel dat mensen hun 

grenzen verleggen en daardoor 

beter worden. Als je maatje wel de 

10 herhalingen doet, wil je toch niet 

achterblijven. Binnen de groepen 

heerst een heel open en fijne sfeer. 

Iedereen helpt én motiveert elkaar. 

Ik zie erop toe dat de oefeningen 

goed worden uitgevoerd, om 

blessures te voorkomen en een 

hoger doel te bereiken.”

Doe je mee?
Er zijn allerlei verschillende 

bootcamptrainingen. Johan vertelt 

over de Low Intensity Bootcamp 

(voor beginnende sporters), Medium 

Intensity Bootcamp, Low Power 

Bootcamp, Medium Obstacle 

Bootcamp, Low Kickbox Bootcamp 

en Medium Kickbox Bootcamp.

 Benieuwd of het wat voor

jou is? Check even de site:

thebootcampclub.nl/nl/

hoofddorp

The Bootcamp Club heeft een 

prachtige formule bedacht. Je 

abonneert je en vervolgens bepaal 

je zelf aan welke bootcamp je 

meedoet. Via de handige app 

geef je je op en mocht je toch 

verhinderd zijn, dan meld je je twee 

uur van tevoren net zo makkelijk 

weer af. Geen verplichtingen, just 

fun. Want dat bootcampen leuk is, 

mag duidelijk zijn. 

Voel je weer kind 
Deze sport combineert een aantal 

aantrekkelijke zaken. Allereerst 

ben je buiten en niet in zo’n muffe 

sportschool, ten tweede word je 

goed begeleid en zit je in een groep 

met andere enthousiastelingen. 

Last, but not least: de oefeningen 

zijn uitdagend en speels, waardoor 

je je weer kind voelt en ondertussen 

keihard aan je lijf werkt. 

ZEG MAAR DAG TEGEN
DE BANK EN NETFLIX
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Serdar is een man van dromen. Nee, eigenlijk vooral van dromen waarmaken.
Op  jonge leeftijd wist hij al dat hij profscheidsrechter wilde worden en dus focuste 
hij daarop en bereikte al snel zijn doel. Hij werd de jongste arbiter die internationale 
wedstrijden floot voor de UEFA Europa League en in 2012 en 2106 kreeg hij de
´De Gouden Kaart’, een prijs voor de beste scheidsrechter uit de Eredivisie. 

“ Ik heb mijn dromen 
      waargemaakt op          
   werkgebied en privé”

De locatie is ideaal voor
mijn werk
Serdar vertelt vol passie over zijn 

vak en direct wordt ook duidelijk 

waarom hij het zo naar zijn zin heeft 

in de gemeente Haarlemmermeer. 

“Je woont hier supercentraal in 

Nederland. Dat is voor mijn werk 

ideaal. In ongeveer een half uur 

ben ik bij ADO, AZ en AJAX  En 

dan heb ik Schiphol ook nog om 

de hoek. Collega-arbiters moeten 

soms wel 2 uur rijden voor ze op het 

vliegveld zijn. Ik ga 1,5 uur voordat 

mijn vlucht vertrekt van huis. 

Kortom, je woont hier lekker ruim 

en vrij, maar wel overal dichtbij.”

Hier kun je gewoon meer huis 
krijgen voor je geld
“We hebben hier ons eigen bedrijf 

en veel vrienden en kennissen 

wonen in de buurt, ook dat maakt 

dat we hier niet meer weg willen. 

Ik zie trouwens ook veel vrienden 

uit Amsterdam naar Hoofddorp 

verhuizen. Ze kiezen voor de 

vrijheid en een groot huis, zonder 

de Amsterdamse hoofdprijs te 

betalen. En zo is het ook. Je kunt 

hier in vergelijking met andere 

steden veel meer huis kopen voor 

je geld, dat hebben wij zelf ook 

ervaren. We wonen prachtig en 

genieten daar elke dag met volle 

teugen van!”

Investeren in een
mooie toekomst
“De gemeente Haarlemmermeer 

heeft veel geïnvesteerd om 

van Hoofddorp een leuke plek 

te maken. Naar mijn idee is dat 

goed gelukt. Je ziet overal nieuwe 

bedrijfjes en horeca oppoppen en 

daar maken wij dankbaar gebruik 

van. Even een kop koffie halen of 

lekker eten in het centrum, dat 

doen we graag.”

Heerlijk sporten!
“Ook op sportgebied is dit een 

fantastische plek. Iets wat mij 

natuurlijk heel erg aanspreekt. Ik 

was dan ook zeer vereerd dat ik 

samen met onze Koning het Koning 

Willlem Alexander Sportcomplex 

in Hoofddorp mocht openen. Hier 

kun je nu zwemmen, fitnessen 

en allerlei andere indoorsporten 

beoefenen. Echt een aanwinst 

voor Hoofddorp. Zelf sport ik graag 

buiten. Lekker het bos in of rond de 

Toolenburgerplas.”

Inspireren, motiveren
en activeren
“Ik heb mijn dromen waargemaakt 

op werkgebied en privé. Wonen in 

de gemeente Haarlemmermeer 

heeft daar zeker aan bijgedragen. 

Nu deel ik mijn verhaal via Sport 

Connecting Us. Ik ga langs 

op scholen. Aan de kinderen 

vertel ik hoe ik mijn dromen heb 

waargemaakt en welk gedrag nodig 

is om je doelen te bereiken en 

succesvol te worden. Op die manier 

hoop ik de jeugd te inspireren iets 

moois van hun leven te maken 

en van waarde te zijn voor deze 

gemeente en de maatschappij.”

Serdar Gözübüyük woont al 13 jaar in de 
gemeente Haarlemmermeer. Eerst als 
jongvolwassene en nu met zijn gezin.
Eén ding is zeker, hier wil hij nooit meer weg.

ZO MAAK JE
JE DROMEN WAAR

SCHEIDSRECHTER SERDAR GÖZÜBÜYÜK VERTELT
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Bij velen heeft Hoofddorp het imago 

van nieuwe stad. Maar wist je dat 

Hoofddorp al bestaat sinds 1853?

Toen heette het Kruisdorp. Omdat er in 

Zeeland al een Kruisdorp was, werd

in 1868 de naam veranderd in 

‘Hoofddorp’. Nu wonen er 75.000 

mensen en is het dorp uitgegroeid 

tot een stad, de hoofdplaats van de 

gemeente Haarlemmermeer. 

Een nieuwbouwhuis kopen is slim én leuk. Als 

koper heb je de mogelijkheid om het huis in te 

delen en in te richten zoals jij wilt. Maar wist 

je dat een nieuwbouwhuis ook ruimer voelt 

dan een huis uit de jaren 80 of 90? In het 

nieuwste bouwbesluit staat namelijk dat de 

vrije hoogte tussen de verdiepingen minimaal 

2,60 meter moet zijn. Vroeger was dit 2,40 

meter. Slechts 20 centimeter meer, maar het 

maakt gevoelsmatig een groot verschil. 

We gaan naar Zandvoort,
al aan de zee
Vanuit TudorPark rijd je op een 

mooie dag in een half uur naar 

Zandvoort. Minder tijd? Je woont 

hier aan de Toolenburgerplas, 

hier fiets of wandel je in een paar 

minuten naartoe!

Feesten in je achtertuin
Haarlemmermeer is ook de plek 

als je een festival wilt bijwonen. 

Mysteryland en Wooferland 

bijvoorbeeld. En ben je al eens bij de 

Sportfair Haarlemmermeer bij de 

Toolenburgerplas geweest? 

Al 7 jaar een groot succes. 

Meer hypotheek voor
energiezuinige woningen
Wist je dat je een hogere  hypotheek 

kunt krijgen als je een energiezuinig 

huis koopt? Eerst betrof dit alleen de 

Nul-op-de-Meterwoningen, maar alle 

nieuwbouwwoningen met energielabel-A 

komen voor deze extra hypothecaire ruimte in 

aanmerking. Daarnaast geldt in veel gevallen 

nog een extra duurzaamheidskorting. 

De Stelling van Amsterdam
Rondom Amsterdam - in de Stelling 

van Amsterdam - zijn diverse forten 

te vinden. Hoofddorp heeft er ook 

drie. Op de Haarlemmermeersche 

Golfclub zie je bunkers uit deze 

verdedigingslinie terug op de golfbaan.

           Hoofddorp telt 75.000 inwoners. Ongeveer een       
                vijfde deel woont in de wijk Toolenburg

Groot schoolaanbod
In Hoofddorp zijn 8 middelbare 

scholen en 32 basisscholen.

Van de basisscholen zijn er

11 openbaar, 9 protestants-

christelijk, 7 katholiek en 5 voor 

bijzonder onderwijs. 

Wie woont in de
                 directe omgeving        
                            van TudorPark?

Toolenburg Oost heeft:

8.370 inwoners

4.125 mannen en

4.245 vrouwen. 

6.530 inwoners

3.180 mannen en

3.350 vrouwen. 

wonen in Toolenburg  West

Zo nieuw is
Hoofddorp
niet

Een hogere  
hypotheek met 
een energie-
zuinige woning

Waarom voelt 
nieuwbouw 
ruimer?
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Stel je eens voor, het is een mooie zomerdag. Dan kun je fietsend 

naar Zandvoort aan Zee. Er is een mooie route die je in een uur naar 

de kust voert. Heb je meteen je weekend-workout weer gehad.

TudorPark ligt ideaal ten opzichte van Amsterdam, 
Schiphol, Haarlem, Leiden en de kust. Dankzij de goede 
ontsluiting ben je er zo. Met de auto of het openbaar 
vervoer. Zandvoort is zelfs te fietsen!

Rijd straks de auto van de oprit af en 

ga via de Bennebroekerweg de A4 

op. Schiphol bereik je in 10 minuten 

en nog eens 10 minuten later zit je 

op de Zuidas in Amsterdam.

Maar ook de leukste winkelstad van 

Nederland, het gezellige Leiden of 

Zandvoort bereik je binnen een half 

uur. Ook als je met het openbaar 

vervoer reist zit je goed in TudorPark.

 Met de Zuidtangent reis je vanuit de 

wijk snel naar Schiphol, Haarlem, 

Amsterdam-Zuid en het treinstation 

van Hoofddorp.
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Door het grote aanbod in type, grootte en uitstraling van haar woningen, biedt TudorPark een thuis voor iedereen. 

De karakteristieke Engelse Tudor-stijl maakt deze wijk bijzonder: je vindt er steile kappen met vlakke pannen, rijke 

versieringen, afwisselende, verspringende gevels, designschoorstenen en ornamentaal metselwerk.

Deze onderscheidende architectuur komt ook terug in het omliggende landschap. Je rijdt door gebogen straten, over 

slingerende groene paden en langs asymmetrische waterpartijen. In de twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande 

villa’s, rijwoningen of appartementen vind jij het thuis dat je zoekt.

Bekijk de informatie over dit nieuwbouwproject en het actuele aanbod op:

TudorPark.nl


