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Kim ten Kley van 
Conduct Vastgoed

‘Conduct Vastgoed is makelaar op het gebied van exclusieve  
woningen. Om in nauw contact te staan met onze klanten, probe-
ren we in de regio’s waar we opereren zo sterk mogelijk aanwezig  
te zijn. Regelmatig kregen wij de vraag of  er ook een afdeling  
in Den Haag of  Wassenaar is. Daarom heeft Conduct, naast de 
vestiging aan de jachthaven in Warmond, nu ook een vestiging  
in De Langstraat in Wassenaar, een gezellige winkelstraat.

We willen het aan- of  verkoopproces voor onze klanten zo aan-
genaam mogelijk maken en brengen in een vertrouwde setting de 
juiste partijen bij elkaar. De prachtigste landgoederen, monumen-
ten, villa’s, grachtenpanden en luxe appartementen wisselen onder 
de begeleiding van Conduct Vastgoed van eigenaar. Vaak gaat  
het daarbij om complexe transacties, die bij Jan Willem en mij de 
aandacht krijgen die ze verdienen.

We kennen de wensen van onze klanten en geven daar invulling 
aan. Zeker nu, want door corona is wonen nóg belangrijker  
geworden. Iedereen is meer thuis dan voorheen, waardoor leef-  
en buitenruimte veel meer prioriteit hebben gekregen. Bijzonder 
populair zijn nu woningen die aan een vaarwater liggen, waar- 
schijnlijk mede door de thuisvakanties, het prachtige voorjaar en  
de mooie zomer die we dit jaar hadden.

Ook ons kantoor in Warmond is gelegen aan het water en we  
verkopen in de wijde omgeving prachtige appartementen en villa’s 
aan het water, maar ook recreatiewoningen en woonarken. Als u 
een specialist in wonen aan het water zoekt, dan bent u bij ons aan 
het juiste adres.’ conductvastgoed.com

SAMENSTELLING EN TEKST DIJANA BARISIC

Blikvanger

Burgemeester Ketelaarstraat 15b, Warmond

Landgoed Sint Jorisburg

Het bijzondere landgoed Sint Jorisburg in Meerle  
is een werkelijk uniek eigendom, met een bijzondere en 

karaktervolle villa als hoofdgebouw op een domein  
van ruim negen hectare. Behalve de ruime villa beschikt 

het landgoed over een polyvalent bijgebouw met  
kantoorruimte en garages, een kapel, bossen, weilanden en 
een prachtige vijver. Deze oase van rust en privacy ligt vlak 

bij de dorpskern van Meerle en de Nederlandse grens.
Strijbeek 1 te Meerle via Honders/Alting Makelaars,

hondersalting.nl

In
gesprek
met

Trends, ontwikkelingen  
en achtergronden  

over de woningmarkt. 

TREND
Regenwater  
voor je tuin

Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet  
– zoals nu nog vaak het geval is – via het riool 
te worden afgevoerd. Er bestaan verschillende 
manieren om regenwater op te vangen en te 
gebruiken of  af  te voeren via de grond zodat 
het niet in het riool terechtkomt. Bijvoorbeeld 
met een regenwaterput. Het water dat daar 
via de dakgoten in terechtkomt, kan worden 
gebruikt voor het sproeien van de tuin of  het 
doorspoelen van toiletten. Een eenvoudig 
alternatief  is de ouderwetse regenton.

Prinsengracht 852 F, 
Amsterdam 

De Prinsengracht is vernoemd naar de titel van de prinsen 
van Oranje. De gracht is een van de drie hoofdgrachten  

in het hart van Amsterdam. Aan een van de mooiste 
gedeeltes van de Prinsengracht ligt dit spectaculaire 

penthouse van circa 128 m² over één woonlaag.  
De woning heeft een lift tot in het appartement, twee luxe 
badkamers, twee slaapkamers en een riant dakterras van 

circa 31 m² met rondom zicht over de stad.
Broersma Makelaardij, broersma.nl

Nu online

Waar of niet waar?

Groener wonen  
is populair

WAAR! 
De laatste maanden is er onder huizenzoekers een 
grote vraag naar woningen in het groen. Sinds de 

corona-uitbraak zijn een tuin en werkkamer belang-
rijke voorwaarden geworden tijdens de zoektocht  
naar een nieuw huis. Dat heeft alles te maken met 

thuiswerken en mogelijke quarantainemaatregelen die 
mensen nu eenmaal liever in hun eigen tuin door- 

brengen dan op een balkonnetje in de stad. 
Bron: rtlnieuws.nl
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De gemiddelde Nederlander 
spoelt dagelijks liter vuil water weg.

Dit water gaat via kilometer rioolleiding

naar een van de rioolgemalen en  
waterzuiveringsinstallaties.

Elke dag wordt daar zo’n miljoen liter water 
gezuiverd.

Na dagen is het water weer schoon 
en wordt het geloosd in de 
Nieuwe Waterweg of  de zee. 

Bron: hhdelfland.nl
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http://www.hondersalting.nl/

