
10 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN
IN PARK VELDWIJK HENGELO

Mooi
in Park Veldwijk

wonen

TER STEEGE BOUWT HET!
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In ’t Berflo aan het Apolloplein vind je 
onder andere twee basisscholen, kinder-
opvang, buitenschoolse opvang en een 
peuterspeelzaal. Ook kun je hier terecht 
voor jeugdgezondheidszorg, kinderfysio-
therapie, logopedie en meer.

WIJKCENTRUM

buurt!
Alle VOORZIENINGEN

in de

FBK STADION 2

1

Boodschap vergeten voor het 
avondeten? Geen probleem, 
supermarkt Nettorama is naast 
de deur. Wel zo gemakkelijk. 

VOORZIENINGEN3

Je hoeft de wijk niet uit

Ken jij Park Veldwijk al? Deze bestaande wijk is volop in 
ontwikkeling en is veranderd in een heerlijke plek voor jou 
en je gezin. Een gezellige, veilige woonomgeving met veel 
nieuwbouwwoningen, een prachtig nieuw aangelegd park 
en volop voorzieningen zoals een supermarkt, gezondheids-
centrum en vele sportfaciliteiten. Kortom; een plek waar je 
zeker wilt wonen.

de

waar je wilt

Een moderne

woonomgeving

Pal naast de wijk heeft ook 
het FBK stadion een volledige 
metamorfose ondergaan. Het 
stadion is open, toegankelijk 
en betrokken bij de wijk. Het is 
de thuisbasis voor FC Twente en 
kent vele sportvoorzieningen, 
waaronder de atletiekbaan.
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Op 5 minuten fietsen

van het centrum

F35 Fietssnelweg
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Urenlang lekker

buiten ravotten
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Kikkervisjes vangen in de vijver, 
eendjes voeren of lekker wandelen 
met de hond; in het nieuwe Water-
torenpark kun je heerlijk genieten 
van groen en ontspanning in de wijk.

Buitenspelen met alle kinderen 
uit de buurt, dat is wat je als 
kind toch gewoon het liefste 
doet? Nou, dat kan hier prima 
in de leuke, grote, splinter-
nieuwe speeltuin!

4
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Twee-onder-één-kapwoning

& statigStoer

De architectuur van de twee-onder-een-kapwoningen is gebaseerd op 
de voor Nederland zo kenmerkende herenhuizen. En dat in een modern 
jasje. Statige, stoere woningen met een eigen garage, oprit, ruime tuin 
en een praktische indeling. Doordat de woningen met de achterzijde 
aan een groenstrook liggen, ervaar je hier optimale privacy en vrijheid.Gezellig en

behaaglijk wonen
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Plattegronden
Getekend  Bouwnummers 2, 4, 6, 8 & 10

Gespiegeld  Bouwnummers 1, 3, 5, 7 & 9

Royale
tuingerichte
woonkamer

begane grond

Standaard
vloerverwarming

Ruime master 
bedroom met 
ruimte voor 
vaste kasten

Gezellige 
kinderkamer

Ruime
trapkast

Keukencheque inbegrepen. 
Je kan je eigen stijl en 
indeling bepalen.

Bouwnr. 10 heeft een speels element in de gevel 
waardoor de keuken een speels effect krijgt

Bouwnr. 1 heeft 
een bredere 
berging tot aan 
de erfgrens

Bouwnr. 10 heeft een speels element in 
de gevel waardoor de slaapkamer aan 
beide kanten is uitgebouwd

Royale badkamer
inclusief Villeroy & 
Boch sanitair en 
luxe tegelwerk

1e verdieping
Royale berging met 
toegang naar de tuin

Overal kunststof kozijnen. 
Lekker onderhoudsarm!

Ruime slaapkamer 
of thuiswerkplek
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Plattegronden

Zolder

levenLekker

Getekend  Bouwnummers 2, 4, 6, 8 & 10

Gespiegeld  Bouwnummers 1, 3, 5, 7 & 9

Wasmachine 
en droger 
aansluiting

Opstelplaats technische 
installatie

Getimmerde 
knieschotten 
met daarachter 
voldoende 
opbergmogelijk-
heden

Ruimte voor 1 of 2

extra kamers

Richt je woning

in naar

eigen wens

Geheel in te delen 
naar eigen wens
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Genieten van een nieuwe,

complete badkamer

Keuken
& badkamer

COMPLEET 
    met

In ÉÉN keer klaar
De woningen worden zeer compleet opgeleverd. De 
badkamer en toilet worden luxueus afgewerkt met mooie 
tegels, kwaliteit sanitair van Villeroy & Boch, en Grohe 
kranen. Bij de vrij op naam prijs is een keukencheque inbe-
grepen. Je hebt alle vrijheid om de keuken te kiezen die bij 
je past. Zo wordt je nieuwe woning helemaal jouw thuis.

Keuken naar eigen stijl

en indeling te kiezen
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Hilbert Oosterveen van Palazzo: “De architectuur 
van Park Veldwijk is stoer, robuust, klassiek, 
bijna industrieel. We refereren daarbij aan de 
watertoren die vlakbij ligt. Die toren en de 
oorspronkelijke bebouwing die daarbij hoort, 
heeft ook dat stoere arbeiderskarakter. Die sfeer 
hebben we ook aan deze woningen geprobeerd 
mee te geven. Dat past bij deze buurt en is 

een knipoog naar het verleden van de wijk. 
Het resultaat is stoere, moderne woningen die 
perfect aansluiten bij de bebouwing in de buurt. 
De verf ijnde detaillering hebben we gezocht in 
het metselwerk. Dat komt vooral tot uiting in de 
verschillende kleurschakeringen die we hebben 
gebruikt. De verschillende kleurvlakken op de 
gevel zorgen voor een gevarieerde aanblik.”

ARCHITECT aan het woord

Verfijnde detaillering

in het metselwerk
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leefstijlKies jouw

Je bent ambitieus en je werk is voor jouw 
een belangrijke drijfveer. Een woning die 
geoptimaliseerd is voor deze leefstijl heeft 
een aparte, lichte thuiswerkplek waar je rustig 
en geconcentreerd kunt werken. Wil je een 
extra ruime slaapkamer met inloopkast op de 
1e verdieping? Ook dat is mogelijk

Leefstijl koken
Lekker en creatief bezig zijn in de keuken; 
dat is ontspanning! Een woning die 
geoptimaliseerd is voor deze leefstijl 
heeft een huis met een grote keuken 
als middelpunt. Door de tuingerichte 
indeling geniet je in jouw mooie keuken 
bovendien van een ontspannend binnen/ 
buitengevoel.

Leefstijl carrière

Leefstijl kinderen
Jouw gezin is het meest waardevolle bezit. 
Dit huis biedt jouw kinderen de ruimte 
om zich te ontwikkelen, maar ook om 
gewoon kind te zijn. Bij een woning die 
geoptimaliseerd is voor deze leefstijl staat 
het gezinsleven centraal. Er is speciale 
aandacht voor veiligheid en kindvriendelijke 
opties. Naast volop ruimte voor de kinderen, 
biedt deze woning natuurlijk ook een f ijne 
plek voor jezelf.

Onze architecten en interieurdesigners hebben zich verdiept in 
de leefstijlen van groepen mensen. Die leefstijlen vormen het 
uitgangspunt voor de opties die je kan kiezen in jouw woning. 
Hou je van koken? Kies dan voor een extra ruime keuken. Ben je 
carrieregericht? Maak dan een werkkamer op de begane grond.
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Opties

begane grond begane grond

Optie
Werkplek
begane grond

Optie
Moderne leefkeuken 
met kookeiland

Optie
Afsluitbare werkplek

Optie
Geïsoleerde
berging

Uitbouwmogelijkheid van

1,2m, 2,4m of 3,6 m

Optie
Een eigen speelkamer 
voor de kinderen

Optie
Geïsoleerde berging 
opdelen in een bij-
keuken en berging

Welke leefstijl
past bij jou?

Dubbele tuindeuren
met zijlichten

Royale keuken 
met indeling 
naar eigen wens

Uitbouw van 
2,4 meter

Uitbouw 
van 
3,6 meter
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Opties

Optie
Zeer royale slaapkamer met 
ruimte voor inbouwkasten

Optie 
Je eigen indeling kiezen: 
Van 2 slaapkamers één zeer 
royale slaapkamer maken

Optie
Wie droomt 
er niet van 
een ruime
inloopkast
voor al je
kleding en 
schoenen

Optie
Een extra kamer 
voorzien van een schei-
dingswand en dakkapel 
voor extra lichtinval

Optie
Fijne werkplek op de 
zolder verdieping met 
extra groot dakvenster

Zolder1e verdieping

Welke leefstijl
past bij jou?
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Meer duurzame

oplossingen

Alle woningen in Park Veldwijk zijn 
aangesloten op het Warmtenet. Dat 
betekent dat je woning duurzamer 
wordt verwarmd dan woningen die 
gebruikmaken van cv-ketels op aard-
gas. Warmtenet maakt gebruik van 
restwarmte uit de industrie, waardoor 
we samen enorm besparen op CO2 
uitstoot. Het warmtenet is een veilig 
en duurzaam systeem dat bovendien 
een aantal grote voordelen heeft. V
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Warm water is altijd 
direct beschikbaar
Het systeem wordt 24/7 
op afstand bewaakt
Geen gasleidingen door je woning
Geen afvoerkanaal nodig 
Geen onderhoudskosten 
voor een cv-ketel
Klaar voor de toekomst

+

+

+
+
+

+

Zonnepanelen
De woningen zijn standaard voorzien 
van zonnepanelen. Zonne-energie is duur-
zaam, en milieuvriendelijk. Door je eigen 
groene stroom op te wekken, bespaar je 
elke maand weer op je vaste lasten. 

Vloerverwarming
De woningen hebben vloerverwarming 
als hoofdverwarming op de begane grond. 
Dat betekent altijd een constante en 
comfortabele binnentemperatuur en 
geen radiatoren in zicht. 

Duurzame materialen
De gebruikte materialen zijn duurzaam en 
onderhoudsarm. Daardoor gaan ze lang 

mee én je hebt voorlopig geen omkijken 
naar onderhoud. Wel zo gemakkelijk! 

Optimale isolatie
De woningen zijn optimaal en duurzaam 
geïsoleerd en voorzien van dubbel glas. 
Dat bespaart je energiekosten én het is 
lekker comfortabel. 

Alles nieuw 
Eén van de grote voordelen van een 
nieuwbouwwoning? Alles is lekker, nieuw, 
fris, schoon en in jouw smaak. Zo is je 
woning vanaf dag één ook echt van jou. 

PV panelen

Duurzame
isolatie

Aangesloten
op het
warmtenet

Vloerverwarming 
begane grond

Dubbel  
glas

toekomst
Klaar

voor de



Disclaimer

Deze brochure is met zorg samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. De tekeningen, 

artist impressions en situatietekeningen in deze brochure geven een impressie. Aan deze 

tekeningen en artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend.

PARKVELDWIJKHENGELO.NL

Ontwikkeling & realisatie

Reggesingel 32, Rijssen
0548 – 53 00 00
info@tsbouwvastgoed.nl
www.tsbouwvastgoed.nl

Informatie & verkoop

Eikstraat 49, Hengelo
074-291 82 22
info@blikmakelaars.nl
www.blikmakelaars.nl


