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Het Vrije Veld, Den Haag

Zenit Bouw over
Het Vrije Veld
    “ In opdracht van ontwikkelaar 
Casa23 zijn we aan de slag gegaan met 
dit mooie project. Een project dat hele-
maal bij ons bouwbedrijf past want het is 
helemaal gebouwd met een lange-termijn 
visie. Woongemak, comfort en duurzaam-
heid zijn belangrijke kernwoorden en die 
hebben we vanaf dag één, samen met 
Casa23, centraal laten staan in het hele 
proces van bouwen.”

Zuinig, voor het
milieu én bewoners!
Het Vrije Veld is gebouwd met een EPC (Energie 
Prestatie Coëfficient) van 0,0. Dat houdt in dat alle 
gebouwgebonden energie wordt opgewekt door 
zonnepanelen en andere alternatieve bronnen van 
energie. Om zowel kosten-efficiënt als duurzaam 
te bouwen maakten we gebruik van innovatieve 
bouwmaterialen zoals EPS gevel-elementen. Door 
dede hoge isolatie van onze materialen voldoen de 
woningen al aan de eisen die pas in 2020 gesteld 
zullen worden. De bewoners profiteren dus niet 
alleen nu al, ook later zitten ze er gegarandeerd 
warmpjes bij!

De opdrachtgever
over Zenit Bouw 
“Wij hebben heel bewust voor Zenit Bouw geko-
zen. Voor ons is het belangrijk dat de lijntjes kort 
zijn en dat men doet wat afgesproken is. Zenit 
heeft aan al onze verwachtingen voldaan, meer 
dan dat zelfs. Zenit denkt proactief mee en vindt 
   nieuwe manieren om, binnen het budget, het ma-
        ximale resultaat te behalen, zowel voor de uit-
            eindelijke bewoners als voor het duurzame 
                 aspect van Het Vrije Veld. Voor onze vol-
                      gende projecten kloppen we zeker 
                          weer bij ze aan!“

Locatie 
Het Vrije Veld, een nieuwe wijk in Den Haag. Gele-
gen aan de Martinus Nijhoffweg. Gelegen op loop-
afstand van alle voorzieningen, op slechts 15 mi-
nuten rijden van stad en strand.

Project 
AppartementencomplexAppartementencomplex met 73 duurzame, ener-
gie-neutrale appartementen. De woningen worden 
opgeleverd inclusief badkamer, keuken, vloerver-
warming. Het complex beschikt over ruime bergin-
gen en een eigen parkeerplaats welke zich in 
een afgesloten parkeergarage bevindt.

Doelgroep 
Een brede doelgroep; van 
alleenwonenden tot jonge gezin-
nen, van senioren tot jonge stellen. 
Deze mensen vinden niet alleen locatie 
belangrijk, zij stellen ook hoge eisen aanbelangrijk, zij stellen ook hoge eisen aan
duurzaamheid.


