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LOCATIE  
Foodpark ‘t Harnasch is gelegen op Bedrijventerrein Harnaschpolder aan de A4 naast afrit 12. Sinds de voltooiing van de A4 passeren  
dagelijks ruim 100.000 voertuigen deze locatie. De locatie is direct ontsloten vanaf een rotonde aan de N211, de bloemenroute die het 
Westland verbindt met Delft. Daarmee is Foodpark ‘t Harnasch zowel voor de snelweggebruikers, bewoners van omliggende gemeenten. 

OMGEVING
Het Bedrijventerrein Harnaschpolder is volop in ontwikkeling. Naast het Foodpark komt een vestiging van de Duitse bouwmarkt Bauhaus 
en een van der Valk hotel. Het tankstation aan de rotonde is reeds gerealiseerd. Alle voorzieningen maken gebruik van dezelfde  
snelwegafritten en zorgen collectief voor een grote mate van passerend verkeer. 

Nieuwbouwwijk Harnaschpolder

Ontsluiting A4 vanuit Den Haag

FOODPARK 
‘T HARNASCH

Aansluiting vanaf rotonde Ontsluiting A4 vanuit Rotterdam

Ontsluiting N211 vanuit het Westland



Foodpark ‘t Harnasch is een uniek 

horecaconcept van vier restaurants 

aan een groen park. Gelegen aan 

derecent doorgetrokken A4 ter 

hoogte van Bedrijventerrein  

Harnaschpolder en de N211, richt 

het Foodpark zich op de snelweg-

gebruikers en bewoners van  

omliggende gemeenten. 

De restaurants worden zorgvuldig geselec-
teerd om de bezoeker maximale variatie 
te kunnen bieden. Het plan wordt voor-
zien van een groene speelomgeving voor 
kinderen en ruime buitenterrassen. Met 
circa 260 parkeerplaatsen wordt de locatie 
voorzien van ruim parkeeraanbod.  
Door de functioneel ontworpen indeling 
van het parkeerterrein is ieder restaurant 
uitstekend bereikbaar.



PROGRAMMA 
Het gehele Foodpark bestaat uit vier hore-
ca-vestigingen, circa 260 parkeerplaatsen, 
alle verkeerswegen voor zowel auto als fiets, 
groenvoorzieningen en een centraal gelegen 
speeltuin in het groen.  
De horecavestigingen worden gevuld door 
de volgende gebruikers:
1. McDonalds (600m2 BVO)
2. Happy Italy (750m2 BVO)
3. Optie (750m2 BVO)
4. Vacant (750m2 BVO)

ZICHTBAARHEID
Ten behoeve van de zichtbaarheid van het 
Foodpark zal vanaf de A4 zal in de zuidwes-
telijke hoek van het kavel een reclamemast 
met een hoogte van 25 meter worden 
geplaatst.

PLANNING
Start bouw voorjaar 2019
Opening Foodpark eind 2019/begin 2020

GEBRUIK
Horeca maximaal categorie 1C (Gemeente 
Midden-Delfland)

OPENINGSTIJDEN
De restaurants mogen 7 dagen in de week 
en 20 uur per dag geopend zijn (sluitings- 
tijden 2:00-6:00)







PARTNERS  
SENS real estate 
Als binnenstedelijke (her-) ontwikkelaar actief in de economisch sterke stedelijke gebieden 
in Nederland met als aandachtsgebied de Holland Metropole. Wij geloven dat de sleutel tot 
ons succes is gele¬gen in een intensieve samenwerking tussen gebruiker, investeerder en de 
gemeente in een vroeg stadium van onze projecten.

Stebru
Van ontwikkelen tot bouwen en van uitdagende woningbouw tot zorgvastgoed; in de relatief 
korte tijd dat we bestaan hebben we een flink track record opgebouwd. Dat komt door 
onze drive om locaties tot leven te brengen. Altijd met energie, creativiteit en een sterke 
focus op samenwerken. Want die verbinding met andere partijen zorgt ervoor dat we veel 
initiatieven van de grond krijgen. Dat is het DNA van het familiebedrijf Stebru en onze 90 
specialisten. Dagelijks zetten wij ons als team in voor het beste resultaat. We nemen je 
graag mee in ons ritme; in het nieuwe ritme van vastgoed. 
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