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Het voelt alsof dit gebouw er altijd al heeft gestaan, hier op de hoek 

van de Scheveningseweg en Frankenslag. Want die architectuur: 

heeft die niet overduidelijk de uitstraling die het Statenkwartier 

in Den Haag zo iconisch maakt? Met een rijke detaillering die de 

bouw in de wijk uit duizenden herkenbaar maakt?

En toch is het gebouw aan de Scheveningseweg 82 nieuw. 

Ontworpen als een eerbetoon aan al die architecten van meer dan 

een eeuw geleden, gerealiseerd naar de maatstaven van morgen. 

Met de kenmerkende bogen die niet alleen het gebouw karakter 

geven, maar ook een majestueus gevoel in elk appartement.

Het gevoel van ruimte. Het gevoel van grandeur. Het gevoel 

van Parador.

PARADOR. ELKE DAG DIE 
UNIEKE BELEVING VAN RUIMTE

54 PARADOR STATENKWARTIER

PARADOR STATENKWARTIER
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ALTIJD WAT TE DOEN

STATENKWARTIER

Het Statenkwartier. Veel Haagser - of moeten we zeggen: 

Haagscher - bestaat niet. Ook al omdat de tijd er maar weinig 

vat op heeft gekregen. Nog altijd voelt het er als een negen-

tiende-eeuwse wijk, met bouwstijlen die ook nu nog tot de 

verbeelding spreken.

Hoeveel wijken brengen het tot Rijksbeschermd Stadsgezicht? 

Het Statenkwartier is er één van. Brede lanen gaan er over in grote 

kruisingen, die bijna op een plein lijken. Villa’s en herenhuizen zijn 

opvallend gedecoreerd, met torentjes, erkers, opvallend metselwerk, 

glas-in-lood-ramen en andere ornamenten. De baksteen: rood, 

oer-Hollands rood. Het voelt er als een wandeling door de 

monumentenlijst van Den Haag. Maar áls het Statenkwartier

iets is, is het vooral een levend monument.

DE HISTORIE IS VOELBAAR OP 
IEDERE HOEK VAN DE STRAAT

Epicentrum van internationale organisaties, aaneenschakeling 

van opmerkelijke speciaalzaken, trefpunt van kunst en cultuur. 

Met als kloppend hart de Frederik Hendriklaan, liefkozend 

‘De Fred’ geheten.

Op de gevels langs de Frederik Hendriklaan de logo’s van de 

bekende supermarktketens. Maar het zijn de vele kleine winkels 

die de straat kleur geven. En die u een onbeperkt assortiment aan 

specialiteiten voorschotelen. Vers gebrande biologische koffie-

bonen? Een zakje kumquats? Of een stukje Comté van het mes, 

24 maanden gerijpt? Op de Fred ontdekt u het. Bij de traiteurs, 

de restaurants en de brasseries die de straat ook telt. En die een 

continue verleiding vormen om het shoppen voor even te 

onderbreken.

DE WIJK DIE ELKE DAG 
WEER EEN ONTDEKKING IS

LOCATIE



ALTIJD WAT TE DOEN

DEN HAAG

Plezierig om in de stad te wonen. Vooral als u die plek eenvoudig 

bereikt - en snel de stad weer uit bent. Ook dat is een voordeel 

van uw appartement in Parador. Net als de korte afstand naar 

Scheveningen, het strand of de duinen.

Parador ligt aan de Scheveningseweg, die vanuit het centrum naar 

de kust voert. Binnen enkele autominuten rijdt u al op de S200, de 

stadsroute door Den Haag. Die brengt u naar de N44 richting 

Wassenaar, de A4 of de A12. Openbaar vervoer (zowel de tram als 

de bus) brengen u zelfs nog sneller naar hartje Den Haag. En voor 

een bezoek aan het strand volstaat de - elektrische - fiets. Of wandel 

er op uw gemak naar toe, in hooguit een Statenkwartiertje.

HET STATENKWARTIER, OOK DE WIJK 
VAN DE GUNSTIGE BEREIKBAARHEID

8 PARADOR

LOCATIE

Inwoners van Den Haag realiseren het zich vaak niet. En wie niet 

uit Den Haag komt, weet het vaak niet eens: hoeveel gezichten de 

derde stad van Nederland eigenlijk heeft. Die van shoppingstad. 

Cultuurstad. Sportstad. Evenementenstad. Kunststad. Parkstad. 

En nog veel meer.

De verstilde chique van het Lange Voorhout en de bruisende 

bedrijvigheid van de Grote Marktstraat. De rust van bijvoorbeeld 

het Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes of de levendigheid van 

een zomerse Scheveningse stranddag. De skyline van het nieuwe 

centrum en de historie van het Binnenhof. Eigenlijk is Den Haag een 

kameleon. Een stad die elke dag uitdaagt om te worden ontdekt. 

Met de belofte dat er altijd iets nieuws te ontdekken is. Al die 

ontdekkingsreizen beginnen straks vanaf de Scheveningseweg. 

Vanuit uw appartement in Parador.

HOEVEEL GEZICHTEN HEEFT 
EEN STAD ALS DEN HAAG?

9STATENKWARTIER

Den Haag is ook de uitgaansstad. 

De stad waar altijd iets te beleven valt.

Exposities, optredens, voorstellingen. Maar 

ook grote evenementen als het Schevenings 

Vuurwerkfestival, de Volvo Ocean Race en 

de City-Pier-Cityloop. Met theaters, bioscopen 

en concertzalen is er altijd reuring. 

BELEEF 
DEN HAAG! 
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AAN HET WOORD

Grandeur. Het is een woord dat een paar keer valt in het gesprek met Lucía Giménez Puerta en Alfons Hams van 

Spring Architecten. Zij is architecte, Alfons architect. Met zijn architectenbureau is Alfons weliswaar in Rotterdam 

gevestigd, maar toch was Parador ook een thuiswedstrijd: hij woont in Den Haag. Een interview met de twee 

architecten over een bijzonder, zeg maar gerust uniek ontwerp.

‘HET ZIJN BOGEN GEWORDEN WAAR JE ‘U’ TEGEN ZEGT’

Het ontwerptraject begint met een wandeling. Een rondwandeling 

door het Statenkwartier, de wijk die nog onmiskenbaar het stempel 

van vroeg-twintigste eeuwse wijk draagt. Alfons: ‘We zijn daar gaan 

kijken: wat is hier allemaal gebouwd, hoe dol hebben de architecten 

het destijds gemaakt? Het leuke van het Statenkwartier is de 

menselijke maat, samen met al die ornamenten aan de gebouwen. 

Je ogen gaan van hier naar daar. Elke keer zie je wat anders. Het is 

heel rijk gedetailleerd. Veel versieringen, glas-in-lood, mooie effecten. 

En vooral ook luxe. Grandeur.’

RUIMTELIJKHEID INBRENGEN

De samenwerking tussen beiden is vooral een wisselwerking, legt 

Alfons uit. ‘Ik ben meer van de grote lijnen, van de hoofdstructuur 

van het gebouw. Daar speelt Lucia op in. Wat voor kansen liggen er 

als we het zó doen? En als we het anders doen?’ Meer van hetzelfde 

doen dan maar, de zogenaamde ‘historiserende architectuur’? 

Het is niet de eerste gedachte die opkomt bij het ontwerpende duo. 

Integendeel, er popt een ander idee op. Alfons: ‘Een appartement 

is vaak een vloer en een plafond met ertussen de leefruimte. Zo’n 

appartement heeft nooit een vide, of iets ruimtelijks. Konden we 

een gebouw maken waar we die ruimtelijkheid inbrengen? 

Maar dan voor álle appartementen?’ Ja, met bogen.

BUITENGEWOON INGEWIKKELD GEBOUW

Alfons: ‘Het zijn bogen geworden waar je ‘u’ tegen zegt. Je kunt 

grandeur geven aan elk appartement. Maar het is daardoor een 

buitengewoon ingewikkeld gebouw voor een architect geworden. 

Je kunt je voorstellen dat als elk appartement een hoger deel 

heeft, die verhoging aanpassingen vraagt voor het appartement 

daarboven. Wat het ingewikkeld maakte, is dat we ervoor moesten 

zorgen dat die verhoging niet op een onhandige plek in het 

gebouw zat. Het was net of we continu met de plattegronden 

aan het jongleren waren.’

ARCHITECT

10 PARADOR

Parador wordt aan drie zijden gedecoreerd door grote bogen. 

Het is een stijlkenmerk uit de neorenaissance-periode, het 

tijdvak waarin ook het Statenkwartier ontstond. 

De bogen geven het gebouw van buiten z’n spraakmakende 

uitstraling en geven ook de woonbeleving binnen een ongekende 

boost. In elk van de zestien appartementen creëert de boog een 

vide, liefst 4,5 meter hoog. Het is een unieke toevoeging. Eén die 

de uitstraling van elk appartement naar een nog hoger niveau tilt.

En dan valt er nóg iets op. Die naam, Parador: is die niet aan het 

Spaans ontleend, waar het woord heel toepasselijk ‘hotel’ of 

‘pension’ betekent? En die bogen, zijn die ook geen architectuur-

kenmerk uit de Spaans-Moorse architectuur? Hoe kan het bijna 

anders als één van de twee verantwoordelijke architecten van 

Spaanse afkomst is. ‘Het klopt. Ik probeer in de Nederlandse 

architectuur toch altijd iets van mijn achtergrond mee te nemen’, 

lacht Lucía Giménez Puerta, Spaanse van geboorte en samen 

met eigenaar Alfons Hams van Spring Architecten het ‘brein’ 

achter Parador.

DE BOOG DIE PARADOR ZO’N 
HERKENBAAR GEZICHT GEEFT

11STATENKWARTIER

ELK APPARTEMENT IS ANDERS

Maar de ‘vondst’ had, naast de bijzondere lichtval in elk appartement, 

ook nog een ander voordeel. Lucia: ‘Elk appartement is daardoor 

anders geworden. En het heeft er ook in geresulteerd dat het 

gebouw geen zes lagen hoog is geworden, maar vijf. Ook dat 

geeft weer extra grandeur aan elk appartement.’

KLASSIEKE VORM

Al is het ontwerpproces achter de rug: Alfons en Lucia spreken met 

veel trots over ‘hun’ creatie. ‘Het gebouw heeft een heel klassieke 

vorm’, zegt Lucia. ‘We hebben heel bewust gezocht: hoe brengen 

we er rust in? Dat er wel een bepaalde levendigheid in zit, zonder 

dat het een kakelbont spektakel wordt. De bogen doen het werk. 

Die hebben een mooie verdeling waardoor er een aangename 

compositie ontstaat.’

Alfons, niet minder enthousiast inhakend: ‘En de materialen hè! 

We hebben heel mooie materialen gekozen. Het interieur is heel 

modern. Het licht komt ook op een heel bijzondere manier binnen.’

Opvallend is ook dat Parador iets boven het straatniveau begint. 

’Bewust’, zegt Alfons. ‘Als je langs de Scheveningseweg rijdt, zie je 

allemaal oude villa’s die iets omhoog gaan. Dat maakt het gebouw 

ook statig.’ Wéér die grandeur bedoelt hij ermee te zeggen, 

zonder het woord te gebruiken.

Alfons Hams - architect/directeur

Lucía Giménez Puerta - architect

Dirk Bots - projectleider 

Jan Lutjenhuis - BIM Modelleur
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VERDIEPINGSOVERZICHTEN

SITUATIE

Vijf woonlagen telt Parador. Slechts vijf woonlagen, zodat er voor 

de zestien appartementen veel ruimte beschikbaar is. En ook 

veel hoogte. Een royale 2,80 meter voor de eerste vier lagen, een 

luxueuze 3,20 meter voor de bewoners van de twee penthouses.

In Parador kiest u voor de ligging en de oriëntatie op de zon die 

uw voorkeur heeft. Elke laag telt drie of vier appartementen, met 

uitzondering van de topetage. Die wordt gedeeld door beide 

penthouses. Uw appartement is vanzelfsprekend zowel met de lift 

als met de trap bereikbaar. Door de verdeling van de bogen over het 

gebouw zijn geen twee appartementen gelijk aan elkaar. Voor welk

appartement u ook kiest, altijd is er een fraai uitzicht naar buiten. 

Per bouwnummer is er een gereserveerde parkeerplaats in de 

kelderverdieping beschikbaar.

In de energievoorziening heeft Parador al voorgesorteerd op de

toekomst. Op een energiezuinige toekomst, met gebruikmaking

van o.a. geavanceerde luchtwarmtepompen. Dankzij vloerverwarming 

en comfortkoeling is het zowel ‘s winters als ‘s zomers behaaglijk

in uw appartement.

RUIMTE KRIJGT HIER 
EEN ANDERE DIMENSIE

ENERGIEZUINIGE TOEKOMST

BEGANE GROND

DERDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

VIERDE VERDIEPING TOEKOMSTIGE SITUATIE

TWEEDE VERDIEPING
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GARDEN
COLLECTION

Liever naar een appartement, maar toch het privilege van een 

compacte tuin? Kies voor de Garden Collection. Het terras van de 

vier appartementen op de begane grond is gesitueerd in de tuin. 

Kijk om u heen en u ervaart groen. Het natuurlijke decor geeft 

uw woonbeleving extra cachet.

UW PRIVÉTERRAS IN DE TUIN

14 PARADOR

GARDEN COLLECTION



GARDEN COLLECTION

BWNR 01

16 PARADOR

BEGANE GROND

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 97 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer

• Optionele study-/ slaapkamer

• Complete badkamer

• Separaat toilet

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Tuin/terras van ca. 35 m2 op het noordoosten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de stallingsgarage

Een driekamer-appartement voorzien 

van alle gemakken. Plus het plezier van 

een terras op de begane grond.

Een grote woonkamer domineert de 

ruime oppervlakte van uw appartement. 

Naast de twee kamers die u standaard 

heeft is er de optie van een extra (werk- 

of slaap)kamer. Vanaf uw terras kijkt u 

uit over de voortuin.

BELEVING VAN DE STRAAT

17STATENKWARTIER

TWEE-/DRIEKAMER APPARTEMENT

VOORGEVEL AAN DE SCHEVENINGSEWEG EN BELENDENDE GEVEL MET NIEUWE VIJVER

SCHAAL 1:75
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GARDEN COLLECTION

BWNR 01

19STATENKWARTIER



SCHAAL 1:75
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BEGANE GROND

DE RUIMTE VAN VIER KAMERS

GARDEN COLLECTION

BWNR 02

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 126 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid

 voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer

• Twee extra (slaap)kamers

• Complete badkamer inclusief tweede toilet

• Separaat toilet

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Tuin/terras van ca. 32 m2 op het zuidwesten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de stallingsgarage

Verdeeld over maar liefst 126 vierkante 

meter heeft u het gemak van vier 

kamers. En uw terras ligt op het 

zuidwesten!

Graag een appartement, maar ook graag 

de mogelijkheid van een extra kamer? 

Bouwnummer 2 geeft u de mogelijkheid 

van bijvoorbeeld werken aan huis. Met de 

gunstige oriëntatie op de zon kunt u al 

vroeg in het voorjaar naar buiten.

VIERKAMER APPARTEMENT

ACHTER- EN ZIJGEVEL MET GUNSTIGE ZONORIENTATIE OP HET ZUIDWESTEN



SCHAAL 1:75
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GARDEN COLLECTION

BWNR 03

BEGANE GROND

EEN VIDE IN EEN APPARTEMENT?
KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 103 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer

• Tweede (slaap)kamer

• Complete badkamer inclusief tweede toilet

• Separaat toilet

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Tuin/terras van ca. 12,5 m2 op het noordwesten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de stallingsgarage

Elke dag - en avond - blijft u zich verbazen 

over de bijzonderheid van een vide in uw 

appartement.

Met bouwnummer 3 combineert u ook nog 

eens het gemak van een appartement met 

een ‘eigen’ terras. Dat is omgeven door het 

groen van de tuin. Aan ruimte ontbreekt het 

u niet, met een grote woonkamer en twee 

ruime slaapkamers.

DRIEKAMER APPARTEMENT
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GARDEN COLLECTION

BWNR 04

STATENKWARTIERPARADOR



KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 143 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid

 voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer

• Tweede (slaap)kamer

• Complete badkamer inclusief tweede toilet

• Separaat toilet

• Inpandige berging met opstelplaats 

 wasmachine/-droger

• Tuin/terras van ca. 30 m2 op het noordwesten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en

 berging in de stallingsgarage

Riant. Zo mag u de living van bouwnummer 

4 gerust noemen. Goed voor meer dan de 

helft van de woonoppervlakte.

De allure van Parador begint al in de 

entree van uw appartement, riant en 

representatief. Vandaaruit wordt u 

aangenaam verrast door de beleving van 

de living, bijna 3,00 meter hoog. Door de 

boog valt het daglicht royaal naar binnen.

ZO’N WOONKAMER 
MAG ‘LIVING’ HETEN

27STATENKWARTIER26 PARADOR

BEGANE GROND

GARDEN COLLECTION

BWNR 04
DRIEKAMER APPARTEMENT

GEVEL AAN DE FRANKENSLAG MET IN-/UITRIT VAN DE STALLINGSGARAGE

SCHAAL 1:75
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LOFT
COLLECTION

Aangenaam, de Loft Collection. Tien appartementen verdeeld 

over de eerste, tweede en derde verdieping. Stuk voor stuk anders 

van indeling, één voor één met het overweldigende gevoel van 

exclusiviteit: dankzij de karakteristieke boog en bijna 3,00 meter 

plafondhoogte.

LETTERLIJK OP NIVEAU WONEN

LOFT COLLECTION



LOFT COLLECTION

BWNR 05

31STATENKWARTIER30 PARADOR

SCHAAL 1:75

EERSTE VERDIEPING

DE LUXE VAN EEN LOGGIA
KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 108 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met badkamer en suite

• Tweede (slaap)kamer met toegang tot tweede badkamer

• Separaat toilet

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Loggia van ca. 7 m2 op het oosten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de 

 stallingsgarage

Met iets meer beschutting is een loggia 

een uitnodiging om nét iets vaker van 

buiten te genieten. Uitkijkend vanaf de 

eerste etage op de voortuin.

Drie kamers telt uw appartement. 

Dankzij de royale vloeroppervlakte van 

108 vierkante meter zijn alle kamers 

even ruim. Geniet ook van het licht in 

uw woonkamer, dat door de hoge boog 

ongehinderd binnenvalt.

DRIEKAMER APPARTEMENT



LOFT COLLECTION DRIE-/VIERKAMER APPARTEMENT

BWNR 06
SCHAAL 1:75
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EERSTE VERDIEPING

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 120 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid

 voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met inloopkast

• Tweede (slaap)kamer

• Complete badkamer

• Separaat toilet

• Optionele studykamer

• Inpandige berging met opstelplaats

 wasmachine/-droger

• Terras van ca. 4 m2 op het zuiden

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en 

 berging in de stallingsgarage

Het is de ideale oriëntatie op de zon, het 

zuiden. Het privilege van bouwnummer 6.

Ruimte. Dat is het eerste dat u opvalt in 

dit appartement op de eerste etage. Uw 

woonkamer is zelfs zo ruim dat u de optie 

heeft van een study. De hoofdslaapkamer 

heeft een mogelijkheid voor een inloopkast.

Er is een tweede slaapkamer voor uw gasten.

EEN VOORKEUR VOOR 
DE ZUIDLIGGING?

ACHTER- EN ZIJGEVEL MET ZICHT OP DE IN- UITRIT VAN DE STALLINGSGARAGE EN VIJVER



LOFT COLLECTION

BWNR 06
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SCHAAL 1:75
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LOFT COLLECTION

BWNR 07

EERSTE VERDIEPING

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 90 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid

 voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met 

 badkamer en suite

• Separaat toilet

• Optionele studykamer

• Inpandige berging met opstelplaats

 wasmachine/-droger

• Loggia balkon van ca. 4 m2 op het noorden

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en

 berging in de stallingsgarage

Zeven, het getal dat voor geluk staat. Ook 

in Parador: het geluk om aan de voorzijde 

van het gebouw te wonen.

Drie kamers telt uw appartement. Inclusief 

een woonkamer met open keuken van 

plezierige afmetingen en twee slaapkamers. 

En denk u eens in: in de beschutting van 

uw loggia geniet u van het levendige 

straatbeeld.

WONEN AAN DE 
VOORZIJDE

TWEE-/DRIEKAMER APPARTEMENT

ZICHT VANAF DE SCHEVENINGSEWEG OP DE VERHOOGDE VOORTUIN NAAR DE HOOFDENTREE



LOFT COLLECTION

BWNR 08
SCHAAL 1:75
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EERSTE VERDIEPING

EEN LIVING MET ALLURE
KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 119 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer

• Tweede (slaap)kamer

• Complete badkamer

• Separaat toilet

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Loggia van ca. 4 m2 op het noordwesten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de stallingsgarage

Meer dan de helft van uw 119 vierkante 

meter grote appartement wordt in 

beslag genomen door de woonkamer.

Ervaar het gevoel van wonen met allure. 

En geniet ook van het gemak van twee 

ruime slaapkamers. Het royaal binnen-

vallende daglicht geeft een buitengevoel, 

nog voordat u plaats neemt in de loggia.

DRIEKAMER APPARTEMENT
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Met ‘wonen in Parador’ doet u het majestueuze gebouw tekort. 

Hier uw intrek nemen voelt eerder als resideren. In appartementen 

die aan al uw verwachtingen voldoen, zoals bouwnummers 9 en 10 

in Parador.

De twee appartementen delen de linkerkant van de tweede 

verdieping. In beide gevallen heeft u een grote woonoppervlakte 

tot uw beschikking: 136 en zelfs 143 vierkante meter. Het verschil? 

Bouwnummer 9 heeft drie kamers, en daardoor automatisch 

slaapkamers die iets groter zijn. Bij nummer 10 heeft u weer de 

mogelijkheid van een eigen werkkamer. De woonkamer is groot 

en licht, geschakeld met de loggia die ook op de warmste dagen 

beschutting biedt. Beide appartementen beschikken over 

twee badkamers.

DÁÁROM HEET DEN HAAG 
OOK WEL ‘DE RESIDENTIE’ 

LOFT COLLECTION

BWNRS 09 / 10

40 PARADOR
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LOFT COLLECTION

BWNR 10SCHAAL 1:75

LOFT COLLECTION

BWNR 09

TWEEDE VERDIEPINGTWEEDE VERDIEPING

DRIEKAMER APPARTEMENT DRIE-/VIERKAMER APPARTEMENT

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 136 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid

 voor open keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met

 complete badkamer en suite

• Tweede (slaap)kamer

• Extra badkamer

• Separaat toilet

• Inpandige berging met opstelplaats

 wasmachine/-droger

• Loggia van ca. 4 m2 op het noordoosten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en 

 berging in de stallingsgarage

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 143 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid

 voor open keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met inloopkast en

 complete badkamer en suite

• Tweede (slaap)kamer

• Separaat toilet

• Extra badkamer inclusief toilet

• Inpandige berging met opstelplaats

 wasmachine/-droger

• Loggia van ca. 4 m2 op het zuiden

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en 

 berging in de stallingsgarage



LOFT COLLECTION

BWNR 11
SCHAAL 1:75
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Stelt u zich eens voor. Vanaf de tweede etage in Parador heeft 

u een fraai zicht op de Frankenslag. Met een ligging aan deze 

zijde van het gebouw krijgt wonen in het Statenkwartier nog

 een extra dimensie.

Bouwnummer 11 is misschien wel het meest in het oog 

springende appartement van Parador. Op de tweede verdieping 

wordt de aandacht van buiten automatisch getrokken naar 

de gezichtsbepalende bogen. De boog die in uw appartement een 

fraaie lichtval en extra verdiepingshoogte creëert. En ook de 

boog die uw loggia herbergt. De oppervlakte van 145 vierkante 

meter wordt in beslag genomen door een royale living en maar 

liefst twee ruime slaapkamers en uiteraard een tweede badkamer.

EEN PENTHOUSE-WAARDIG 
APPARTEMENT

DRIE-/VIERKAMER APPARTEMENT

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 145 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met inloopkast en

 complete badkamer en suite en separaat toilet

• Tweede (slaap)kamer

• Extra badkamer

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Loggia van ca. 4 m2 op het noordwesten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de stallingsgarage

TWEEDE VERDIEPING



LOFT COLLECTION

BWNR 11
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SCHAAL 1:75LOFT COLLECTION

BWNR 12

DERDE VERDIEPING

HET LOFTGEVOEL VAN EEN APPARTEMENT
KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 116 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met complete badkamer en suite

 en separaat toilet

• Tweede (slaap)kamer met tweede badkamer en suite

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Loggia van ca. 5 m2 op het oosten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de stallingsgarage

Een loft staat voor het gevoel van ruimte. 

Kom binnen in bouwnummer 12 en de 

beleving is vergelijkbaar.

Die beleving van ruimte is verklaarbaar: in 

uw appartement van maar liefst 116 vierkante 

meter voelt elk van de drie kamers even ruim 

aan. Uw buitenverblijf is een beschutte loggia 

waar de wind amper vat op heeft.

DRIEKAMER APPARTEMENT

VOORGEVEL AAN DE SCHEVENINGSEWEG. DE TUIN RONDOM PARADOR WORDT GEHEEL INGERICHT



LOFT COLLECTION

BWNR 13
SCHAAL 1:75
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DERDE VERDIEPING

Nee, nummer 13 is in Parador zeker geen ongeluksgetal. 

Want u heeft er de beschikking over een groot buitenverblijf.

Op de derde etage is de gehele achtergevel het domein van 

uw appartement. Eén met penthouse-waardige afmetingen, 

138 vierkante meter. Groot genoeg voor vier kamers. 

En voor een terras op het zuidwesten georiënteerd.

OPTIMAAL GEORIËNTEERD 
OP DE ZON!

VIERKAMER APPARTEMENT

PLATTEGROND IS GEDRAAID WEERGEGEVEN

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 138 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met complete badkamer en suite

 en separaat toilet

• Twee extra (slaap)kamers

• Extra badkamer en suite

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Terras van ca. 6 m2 op het noodoosten en van ca. 28 m2 op het zuidwesten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de stallingsgarage



52 PARADOR 53STATENKWARTIER

LOFT COLLECTION

BWNR 14
SCHAAL 1:75

DERDE VERDIEPING

ROOMS WITH A VIEW
KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 128 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met complete badkamer en suite

 en separaat toilet

• Tweede (slaap)kamer met extra badkamer en suite

• Inpandige berging met opstelplaats wasmachine/-droger

• Loggia van ca. 4 m2 op het noorden en terras van ca. 8 m2 op het noordwesten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en berging in de stallingsgarage

Vanuit de hoogte - de derde etage - ervaart 

u nog meer de allure van het Statenkwartier. 

Bekijk het vanuit bouwnummer 14.

Drie kamers, totaal 128 vierkante meter: met 

andere woorden, één voor één ruim. Twee 

grote slaapkamers met elk een aangrenzende 

badkamer. Naast de markante loggia met 

boog is er een smal terras aan de lange zijde 

van de living.

DRIEKAMER APPARTEMENT
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LOFT COLLECTION

BWNR 14
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PENTHOUSE
COLLECTION

Een ongeëvenaard interieur. Een adembenemende ruimte. 

Een magnifiek uitzicht. Een perfecte afwerking. Woorden die passen 

bij de twee penthouses die Parador telt. Het is het summum van 

wooncomfort. De twee penthouses delen samen de gehele verdieping.

WONEN IN SUPERLATIEVEN

56 PARADOR

PENTHOUSE COLLECTION
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BWNR 15

59STATENKWARTIER

Het is de overtreffende trap van wonen in Parador: een 

penthouse. Zoals bouwnummer 15, dat de gehele toplaag 

deelt met nummer 16. De oppervlakte, 185 vierkante meter, 

krijgt nog eens extra allure door de plafondhoogte: 3,20 meter!

De lift brengt u rechtstreeks in uw penthouse. De vier kamers 

zijn stuk voor stuk riant te noemen. Zoals de living, die nagenoeg 

de gehele gevel beslaat. Door de U-vorm ontstaat een apart 

zit- en eetgedeelte. Twee badkamers maken het mogelijk logees 

te ontvangen. Ook hier creëren de bogen het fraaie lichtspel in 

de woonkamer. En zodra de temperatuur het toelaat, geniet u 

van het buitenleven: uw loggia is niet alleen beschut, maar ligt 

ook op het zuidwesten.

HET PRIVILEGE VAN EEN 
PENTHOUSE

58 PARADOR
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PENTHOUSE COLLECTION

BWNR 15
SCHAAL 1:75

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 185 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor

 open (eiland)keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met complete 

 badkamer en suite en separaat toilet

• Twee extra (slaap)kamers

• Extra badkamer en suite met bad en douche

• Inpandige berging met opstelplaats

 wasmachine/-droger

• Terras van ca. 15 m2 op het zuidwesten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en 

 berging in de stallingsgarage

61STATENKWARTIER

VIERDE VERDIEPING

VIERKAMER PENTHOUSE
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BWNR 16

63STATENKWARTIER

In oppervlakte doet bouwnummer 16 niet veel onder voor 

het penthouse aan de andere zijde. Doordat de ruimte wordt 

verdeeld over ‘slechts’ drie kamers, is de beleving van luxe 

hier bijna nóg groter.

Uw penthouse ligt aan de voorzijde van Parador, uitkijkend 

over de Scheveningseweg. Vanaf het moment dat de lift in (!) 

uw penthouse eindigt, begint de beleving van luxe. Woonkamer 

en slaapkamers laten zich slechts in superlatieven beschrijven. 

Vanzelfsprekend heeft u er het gemak van een dubbele badkamer. 

Het terras, ook aan de voorkant gelegen, is deels beschut zodat u 

ook in voor- en najaar al vroeg buiten kunt zitten.

LICHT, RIANT EN 
INDRUKWEKKEND
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PENTHOUSE COLLECTION

BWNR 16
SCHAAL 1:75

65STATENKWARTIER

VIERDE VERDIEPING

DRIEKAMER PENTHOUSE

KENMERKEN

• Woonoppervlakte ca. 156 m2

• Woonkamer met opstelmogelijkheid voor

 open keuken

• Ruime hoofdslaapkamer met complete 

 badkamer en suite en separaat toilet

• Extra (slaap)kamer met extra badkamer en suite

 met bad en douche

• Inpandige berging met opstelplaats

 wasmachine/-droger

• Terras van ca. 17 m2 op het noordoosten

• Privé parkeerplaats (separaat te koop) en 

 berging in de stallingsgarage
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WAAR DE DAG BEGINT EN EINDIGT

ALLE VRIJHEID IN HET KIEZEN VAN EEN KEUKEN

Gezellig, warm en vol bruisende activiteit: De keuken is voor veel mensen het kloppend

hart van de woning, meer dan alleen de plek waar u kookt en eet. Het is de ruimte waar

u ‘s ochtends ontbijt en waar na het werk een glas wijn of een kop thee wordt gedronken.

Waar u ongedwongen met elkaar praat. Een ontmoetingspunt om te koesteren dus.

En een ruimte om functioneel en met stijl en zorg in te delen.

De appartementen in Parador worden niet voorzien van een (standaard) keuken. Zo kunt 

u geheel zelf bepalen hoe uw keuken eruit moet komen te zien en welke keukenapparatuur 

u kiest. Samen met uw keukenleverancier maakt u een keukenontwerp. Wellicht inspireren 

de illustratief getekende keukenoptellingen in de gemeubileerde plattegrond tekeningen? 

Uw definitieve ontwerp zal door de aannemer van Parador de basis zijn om de juiste 

aansluitingen aan te leggen.

SANITAIR EN TEGELS GEVEN KWALITEIT EN SFEER AAN UW BADKAMER

Wij realiseren ons dat een ieder graag zijn persoonlijke invulling geeft aan de inrichting

van de badkamer en toiletruimte. In de basis worden uw badkamer en toilet voorzien

van standaard tegelwerk en sanitair volgens de projectspecificatie. U kunt dit sanitair

en tegelwerk desgewenst wijzigen via een aangewezen showroom vanuit de

aannemer zodat u keuzevrijheid heeft.

Het basis tegelwerk en sanitair zal voor de één voldoende zijn, een ander zal dit uitbreiden

op basis van individuele wensen. Met andere woorden, het staat u vrij om geheel naar

eigen wens in materialisatie en design uw ideale afwerking te kiezen.

KEUKENS EN SANITAIR
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KELDERVERDIEPING

PARKEREN

Fijn als u zich niet het hoofd hoeft te breken over een parkeerplaats 

voor uw auto, in het Statenkwartier. Nog fijner als u ook de zekerheid 

heeft dat u niet op straat hoeft te parkeren, maar in de stallingsgarage.

Vanaf de Scheveningseweg rijdt u eenvoudig aan de rechterzijde van 

Parador de stallingsgarage in. Deze is gesitueerd onder het gebouw. 

Per appartement of penthouse is er één plaats voor u gereserveerd. 

Ook zijn er extra parkeerplaatsen beschikbaar. 

Als bewoner heeft u ook een eigen berging tot uw beschikking. 

Deze bevinden zich naast de parkeerplaaten in de kelder en zijn 

voldoende groot om er twee (elektrische) fietsen te stallen.

Voor drie appartementen is een afgesloten parkeerbox i.c.m. een 

berging beschikbaar. De garage is voor bewoners per lift of trap 

te bereiken via het trappenhuis. 

ALTIJD EEN PARKEERPLAATS 
IN HET STATENKWARTIER

RUIME BERGINGEN VOOR ALLE 
BEWONERS

KELDERVERDIEPING

IN-/UITRIT
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RUIMTE

BOXBOX
BERGING BERGING BERGING BERGING BERGING BERGING BERGING BERGING BERGING

BERGINGBERGING

BOXP 20
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FIETSEN-
STALLING

BERGING
BERGING
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LIFT



70 PARADOR

VERKOOP EN INFORMATIE

Frisia Makelaars

Javastraat 1a, Den Haag

E nieuwbouw@frisiamakelaars.nl

T 070 - 342 01 01

PROJECTONTWIKKELING

De Vries en Verburg, Stolwijk

Burgland Real Estate, Stolwijk

ARCHITECT

Spring architecten, Rotterdam 

CONCEPT EN PRODUCTIE

Leitmotiv, Den Haag

WWW.PARADOR-WONEN.NL

DISCLAIMER 

Alle in deze sfeerbrochure opgenomen impressies (zoals vogelvluchten, 

exterieur- en interieurimpressies) als ook de ingetekende plattegronden 

geven een indruk hoe mooi Parador wordt. Het zijn met recht impressies 

waarin de illustrator zich soms artistieke vrijheden gunt. Alle maten zijn 

‘circa’ maten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor de terreininrichting, woningindeling en -afwerking verwijzen wij u naar 

de verkoopstukken onderdeel uitmakend van de contractstukken en benoemd 

in de koop-/aannemingsovereenkomst. Deze sfeerbrochure is derhalve geen 

contractstuk en aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

WIE, WAT, WAAR

COLOFON
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