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COMFORTABEL EN SFEERVOL 
WONEN IN GOUDA

THEATERZICHT BEVINDT ZICH TEGENOVER DE GOUDSE SCHOUWBURG HALVERWEGE DE BOELEKADE. 

MET HET HISTORISCH CENTRUM VAN GOUDA OP LOOPAFSTAND EN VELE VOORZIENINGEN BINNEN HANDBEREIK; LEUKE 

WINKELS, HORECA, HET STATION OP LOOPAFSTAND. KORTOM EEN MOOIE CENTRALE PLEK OM TE WONEN!
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De Boelekade was van oudsher een kade (de 

geschiedenis reikt terug tot aan de vijftiende eeuw) met 

eenvoudige, kleine woningen. Na de oorlog zijn er een 

aantal grootschaliger panden aan toegevoegd.  

Dit nieuwe, markante appartementengebouw 

maakt onderdeel uit van die reeks. De locatie was 

nagenoeg perfect om een chic appartementengebouw 

te maken met twee appartementen per 

verdieping, zodat  ieder appartement grote zuid 

balkons aan de rustige binnenkant kon krijgen.  

Deze appartementen liggen aan weerszijden van het 

centrale trappenhuis en lift.

De compositie bestaat uit twee blokken met een 

tussenlid, waarin de entree is opgenomen. Een deel 

van de bovenste verdieping wordt uitgevoerd met zink, 

waardoor een schaalsprong ontstaat in het gebouw en 

de aansluiting met de linkerburen wordt gelegd.

De formele voorzijde krijgt een stoere en stedelijke 

uitstraling in een klassiek maatritme, met glazen ramen 

en franse balkons tot aan de grond. Hier overheen is een 

weefpatroon van horizontaal en verticaal metselwerk 

gelegd met een sterk verticaal geleed karakter.

Hierdoor voegt het gebouw én zich goed in het stedelijk 

weefsel, én krijgt het ook een eigen robuuste identiteit.

“Venster Architekten is een Gouds architectenbureau 
met opdrachten door het hele land. Wij werken 
met zo’n 20 man aan woningbouwprojecten van 

verschillende schaalniveaus.”
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HET LEVEN IN GOUDA

-  Gouda is een prachtige stad in het Groene Hart van de randstad met ca. 75.000 inwoners.

-  Gouda heeft een intercity station waardoor zowel Rotterdam, Den Haag als Utrecht binnen 20    

 minuten bereikbaar zijn met de trein. Met de auto doet u er 30 minuten over.

-  Gouda ligt middenin het groene hart en wordt omringd door een enorme diversiteit aan    

	 natuurgebieden	met	de	mooiste	fiets-	en	wandelpaden.

-  Met hotspots als de Goudse schouwburg, de Chocoladefabriek, de Garenspinnerij en     

 diverse musea kunt u spreken van een rijk cultureel leven in Gouda.

-  Rondom de Markt en in te steegjes rond de Sint-Jan vindt u veel goede restaurants en    

 inspirerende ambachtswinkeltjes.

-  Sportief aangelegd? Gouda heeft tal van sportverenigingen.
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CHOCOLADEFABRIEK



8 LUXUEUZE 
APPARTEMENTEN 
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42B 42A
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BEGANE GROND
BOELEKADE 42 - 48



EERSTE VERDIEPING
BOELEKADE 42 - 48 



44B 44A
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46B 46A
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TWEEDE VERDIEPING
BOELEKADE 42 - 48



DERDE VERDIEPING
BOELEKADE 42 - 48 



48B 48A
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APPARTEMENT 1     BOELEKADE 42 - 48 
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APPARTEMENT 1     BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 42A

119 m2 
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APPARTEMENT 2     BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 42B

116 m2 

APPARTEMENT 2     BOELEKADE 42 - 48 
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APPARTEMENT 3     BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 44A

122 m2 

APPARTEMENT 3     BOELEKADE 42 - 48 
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APPARTEMENT 4    BOELEKADE 42 - 48 



27

NUMMER 44B

117 m2 

APPARTEMENT 4    BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 46A 

APPARTEMENT 5    BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 46A 

122 m2 

APPARTEMENT 5    BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 46B

APPARTEMENT 6    BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 46B

117 m2 

APPARTEMENT 6    BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 48A

APPARTEMENT 7    BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 48A

121 m2 

APPARTEMENT 7    BOELEKADE 42 - 48 
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APPARTEMENT 8    BOELEKADE 42 - 48 
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NUMMER 48B

100 m2 

APPARTEMENT 8    BOELEKADE 42 - 48 



GEVEL
BOELEKADE 42 - 48
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WONEN IN
BRUISEND GOUDA

CHARMANTE HOFJES MET HISTORISCHE PANDEN, 
SFEERVOLLE GRACHTEN, GEZELLIGE TERRASSEN EN STRAATJES 

WAAR DE GEUR VAN VERSE STROOPWAFELS OP JE AF KOMT. 
GOUDA IS EEN OER-HOLLANDSE STAD, BEROEMD OM 

ZIJN KAASMARKT EN SINT-JANSKERK.
DE KAAS HEEFT GOUDA WERELDWIJD OP DE KAART GEZET.

MAAR GOUDA IS VOORAL OOK EEN HEERLIJKE PLEK OM TE WONEN, 
MET ZOWEL DE GROTE STEDEN ALS UITGESTREKT GROEN OM DE HOEK.





Fotografie: VVV Beeldbank Gouda



NATUUR, CULTUUR
EN WINKELEN

Gouda heeft ruim 75.000 inwoners. De sfeer is er gemoedelijk, hier en daar zelfs dorps. Het ligt middenin het Groene Hart en is een uitstekende uitvalsbasis 
voor wie dagelijks naar de randstad forenst. Zowel Rotterdam, Den Haag als Utrecht zijn binnen een half uur bereikbaar met de auto, met de trein doet u er nog 
niet eens 20 minuten over.

En heeft u behoefte aan een frisse neus of beweging? Dan zit u zó in het groen. Gouda wordt omringd door een enorme diversiteit aan natuurgebieden, van 
bos	tot	polder,	waar	u	geniet	van	de	mooiste	fiets-	en	wandelpaden.	Tijdens	uw	fietstochten	passeert	u	graslanden	en	boerderijen,	waar	u	trouwens	goed	moet	
opletten: bij veel boeren in de omgeving zijn de lekkerste delicattessen te koop. De leukste adresje in en rondom Gouda zetten we hier alvast voor u op een rij. 
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Reeuwijkse Plassen In dit natuurgebied liggen een ruim aantal grote plassen, 
die omringd worden door rietlanden, moerassen en graslanden, met een grote 
verscheidenheid	aan	flora	en	fauna.	U	kunt	er	fietsen,	wandelen,	vissen	of	met	een	
bootje en goedgevulde picknickmand over de plassen varen.

BarBier BarBier is een stoer modern speciaalbier café waar jong en oud elkaar ont-
moeten. Waar we genieten van een heerlijk vers getapt glas bier. Natuurlijk is er ook 
een borrelhap of maaltijd te krijgen, maar de nadruk ligt op het drinken van een mooi 
biertje.	Bij	BarBier	kan	je	kiezen	uit	12	bieren	van	de	tap	en	100	soorten	van	de	fles.

Cinema Gouda Cinema Gouda is dé bioscoop voor Gouda en omstreken voor 
iedereen	die	van	films	houdt!	Cinema	Gouda	vertoont	de	allernieuwste	films	en	
een	ruim	en	gevarieerd	aanbod.	Van	blockbusters	tot	romcoms	en	van	familiefilms	
tot	thrillers.	Naast	de	allernieuwste	films	heeft	Cinema	Gouda	ook	diverse	specials	
en events zoals live opera & ballet, een voordelige 50+ bios, Ladies Night, Manne-
navond, Ontbijtbios en meer. Zo is er voor iedereen wat.

Filmhuis	Filmhuis	Gouda	is	hét	filmtheater	van	Gouda	en	omstreken,	waar	u	zeven	
dagen	per	week	terecht	kunt	voor	kwaliteitsfilms	uit	het	arthouse-circuit.	Het	filmpro-
gramma	bestaat	uit	premières,	klassiekers,	documentaires,	jeugdfilms	en	festivalfavo-
rieten.

Gouds Ambachtenkwartier Van ambachtelijk gemaakte kaas, stroopwafels 
en kaarsen tot handgemaakt keramiek en sieraden: wie de ketens in het centrum links 
laat liggen en hofjes als het Hofje van Cinq en de Tiendeweg induikt, komt de meest 
charmante ambachtswinkeltjes tegen.

De Goudse Schouwburg Gouda heeft één van de mooiste en 
modernste schouwburgen van Nederland, met een grote en een kleine zaal waar 
een enorme diversiteit aan voorstellingen geprogrammeerd wordt. Van cabaret tot 
klassiek ballet. Van musicals tot opera. Van familietheater tot moderne dans. In 2018 
won de Goudse Schouwburg voor de derde keer op rij de titel: ‘Meest gastvrije theater 
van Nederland’.

L’Angolo Divino L’Angelo Divino in Gouda serveert de heerlijke Italiaanse 
keuken. Alle gerechten zijn gemaakt met verse ingrediënten en dat proeft u  terug in 
elke hap. De Italiaanse bediening weet van aanpakken en dat is maar goed ook want 
het is hier altijd druk. En terwijl u geniet van uw pasta Vongole hoort u Verdi op de 
achtergrond - geluk zit in kleine dingen. 

Cultuurhuis Garenspinnerij Cultuurminnende Gouwenaren halen hun 
hart op in de Garenspinnerij. Er worden muziekavonden georganiseerd, jeugdthe-
atervoorstellingen opgevoerd en er zijn tal van workshops waar u of uw gezinsleden 
zich voor kunnen inschrijven. Van streetdance tot pottenbakken. In het bijbehoren-
de winkeltje worden al uw benodigdheden verkocht: papier, kwasten en penselen, 
diverse soorten verf, klei en glazuur.

De Chocoladefabriek Het gebouw waar jarenlang chocolade werd ge-
maakt, is nu een multifunctionele ontmoetingsplaats met bibliotheek, lunchroom, 
streekarchief en drukkers- werkplaats. Heerlijk struinen tussen de boeken en daarna 
voor	een	vers	kopje	koffie	met	huis-	gemaakt	plaatgebak	naar	Kruim.	De	Chocolade-
fabriek Gouda is verkozen tot Beste Bibliotheek van Nederland 2017.

Bij Ons Restaurant Bij Ons vindt u in het centrum van Gouda, voorbij de drukte 
van de markt, onder de schaduw van de Sint Janskerk en is gevestigd in de gezel-
ligste steeg van de stad. Bij Ons is een modern en sfeervol restaurant dat verdeeld 
is over twee verdiepingen. Hier kunt u een verzorgde avond met overheerlijke 
gerechten en wijnen verwachten. De smaken van de keuken zijn gebaseerd op de 
Franse keuken met invloeden van over de hele wereld.

Gouds Glas  dé plek waar Gouwenaren elkaar ontmoeten voor een zakelijke 
lunch, diner of om het weekend in te luiden met een goede borrel. Op de kaart 
vooral de mediteraanse en nederlandse keuken

Museum Gouda Gouda heeft meerdere expositieruimten, maar de bekendste 
is Museum Gouda. Naast de vaste collectie, waarin de (kunst)geschiedenis van stad 
en regio centraal staat, zijn er regelmatig wisseltentoonstellingen, workshops, con-
certen en lezingen. In de zomer is het heerlijk toeven in de sfeervolle binnentuin, 
waar ook high tea wordt geserveerd.

Goudse Waag De Goudse Waag speelde eeuwenlang een belangrijke rol in 
de handel. Handelswaren werden hier gewogen om de belasting te bepalen. Vanaf 
1920 werd hier alleen nog Goudse kaas gewogen. Tegenwoordig huist er een Kaas- 
en ambachtenmuseum in dit prachtige monumentale pand, waar je ook terecht 
kunt	voor	een	fijne	kaasproeverij	met	of	zonder	wijn.



DE MENSEN ACHTER
WHITE HOUSE DEVELOPMENT
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WHITE HOUSE DEVELOPMENT: EEN ERVAREN PARTNER VOOR (HER-) 
ONTWIKKELINGSPROJECTEN EN BELEGGINGEN VAN ONROEREND GOED.

White House Development is een energieke en 
ervaren partner in alle aspecten van 
ontwikkelen. WHD is altijd op zoek naar 
nieuwe kansen en mogelijkheden voor transfor-
matie- en herontwikkelingsprojecten. Daarbij 
heeft zij oog voor bijzondere locaties en histo-
risch erfgoed. We blijven op de hoogte van de 
markt en van de ideeën, wensen en mogelijkhe-
den die daar leven. Dit betekent vaak dat vaste 
waarden opnieuw onder de loep worden geno-
men, wat voor de eindgebruiker een fantastisch 
product oplevert en de stedelijke omgeving een 
belangrijke impuls geeft.
Maurits Kortleven: “Ieder van ons is expert in 
een ander facet van het ontwikkelingsproces. 
Daardoor hebben we alle kennis en expertise 
in huis die nodig is voor complexe projecten.” 

Met passie en vakmanschap worden voor de 
toekomstige gebruiker prachtige, duurzame 
en kwalitatief hoogstaande gebruiksruimtes 
gerealiseerd zoals in de Rijksadministratie, het 
Weeshuis en het Kaaspakhuis in Gouda. Het 
Kaaspakhuis heeft onder andere de Nationale 
Staalprijs,het Iconic Award 2018 en het ARC18 
Development Award gewonnen. Daarnaast is 
White House Development een betrouwbare 
en betrokken partner voor de beleggingen van 
haar investeerders. WHD treedt op als inter-
mediair tussen gebruiker en gebouweigenaar, 
coördineert alle aspecten van beheer en is ver-
antwoordelijk voor de kwaliteit van vastgoed in 
termen van waardering, bezetting, comfort en 
onderhoud.

“WE KUNNEN DOOR EEN GEBOUW HEEN 
KIJKEN, MOGELIJKHEDEN ZIEN.“

WWW.WHITEHOUSEDEVELOPMENT.COM



KAASPAKHUIS 2017

DESSING DESIGN 2019

SPAARDERSBAD 2018

RIJKSADMINISTRATIE 2017



WHITEHOUSEDEVELOPMENT BV

Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt 
door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten 
aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De verkoper is gerechtigd tijdens de ontwikkeling en (af )

bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de 
kwaliteit van het appartement.

Deze wijzigingen zullen geen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.
De ontwikkeling van dit project is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het 

ontwerp plaatsvindt. De tekeningen die in de documentatie zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen 
kunnen zich dan ook voordoen. Voor wat betreft de situatie rondom het project kunnen de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeer-

voorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, straatmeubilair, terreininrichting en dergelijke wijzigen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de documentatie opgenomen artist impressions van het complex.
Deze dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van het gebouw en de woningen.

De op de tekeningen aangeven maten zijn circa maten’. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehoud-

en met enige wandafwerking. De verkoopprijs is gebaseerd op de getekende woningindeling.

WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN NEEM DAN CONTACT OP MET BOER MAKELAARDIJ. 
Boer Makelaardij Gouda - Meridiaan 39 - 0182-538400 - info@boer-gouda.nl

© 2021 White House Development - Schouwburglaan 16, 2806 AV Gouda  - info@whitehousedevelopment.com - www.whitehousedevelopment.com
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NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
BEL OF MAIL VOOR 

EEN AFSPRAAK

TELEFOONNUMMER: 0182 - 538400 
INFO@BOER-GOUDA.NL


