
6 RIJWONINGEN TYPE HESTIA
IN PARK VELDWIJK HENGELO

Mooiwonen
in Park Veldwijk

TER STEEGE BOUWT HET!
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waar je wilt

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

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.

FBK STADION

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

VOORZIENINGEN

Een moderne

2
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Je hoeft de wijk niet uit

woonomgeving

Ken jij Park Veldwijk al? Deze vernieuwde wijk zit in een 
afrondende fase 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, 
gezondheidscentrum en vele sportfaciliteiten. Kortom;  
een plek waar je zeker wilt wonen.
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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.

PARK

centrum!
Dichtbij

het

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, avontuurlijke 
speeltuin!

SPEELPARADIJS

Op 5 minuten fietsen

van het centrum

F35 Fietssnelweg
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Urenlang lekker

buiten ravotten
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Wel gebouwd

Niet gebouwd
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Fietspad

148 M2

148 M2

148 M2

148 M2

266 M2

294 M2

P

P

*  Getoonde inrichting van de openbare ruimte is indicatief 
(definitieve invulling, aantal bomen en aantal parkeerhavens 
zijn nader te bepalen door de gemeente Hengelo).  
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Rijwoningen type Hestia
De zes rijwoningen van type Hestia vormen samen een stoer woonblok 
met een warme uitstraling. De symmetrie zorgt voor eenheid en rust. 
Tegelijk heeft elke woning iets unieks, door de kleurverschillen en 
metselaccenten. De twee middelste woningen beschikken over een 
dakopbouw, waardoor je hier extra ruimte hebt op de 2e verdieping.  
De hoekwoningen hebben een aangebouwde stenen berging en een 
extra grote tuin.

Gezellig en

behaaglijk wonen

& robuustWarm Optioneel: 
groot dakvenster

Optioneel: 
grote dakkapel

Optioneel: 
kleine dakkapel
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Na een dag werken is het heerlijk thuiskomen 
in jouw nieuwe woning, die van alle gemakken 
is voorzien. In de tuingerichte woonkamer, 
met uitzicht op het groen, kom je helemaal 
tot rust. De grote ramen tot aan de vloer 
versterken niet alleen je uitzicht, maar 
brengen ook lekker veel licht naar binnen. 

Op mooie zomerdagen zet je de deuren 
wagenwijd open, en verbind je je interieur 
met het buitenleven tot één grote leefruimte. 
In de winter heb jij het nooit koud, dankzij een 
behaaglijke, energiezuinige vloerverwarming. 
Genieten van elk seizoen. 

Heerlijk thuiskomen
Genieten van aangename 

vloerverwarming

& licht
Ruim
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Tussenwoning
Getekend  Bouwnummers 4 & 5

Gespiegeld  Bouwnummers 2 & 3

Getekend  Bouwnummers 4, 5 & 6

Gespiegeld  Bouwnummers 1, 2 & 3

Begane grond Begane grond

Ruime trapkast

Standaard
vloerverwarming

Keukencheque 
inbegrepen. Kies 
zelf de keuken  
die bij je past!

Heerlijk royale 
tuingerichte 
woonkamer

Zwart gebeitste berging
achter in de tuin

Informeer naar de

diverse optiemogelijkheden

Hoek- en tussenwoning met uitbouw 2,4 m

Liever een grotere 
woonkamer? 
Kies dan voor 
een uitbouw van  
1,2 of 2,4 meter!

Overal kunststof 
kozijnen met dubbel 
isolatieglas, lekker 
onderhoudsarm!

Mogelijkheid voor 
openslaande tuindeuren  
of een schuifpui
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De woningen zijn standaard al lekker ruim 
ingedeeld. Wil jij nóg meer ruimte? Kies 
dan voor een uitbouw van 1,2 of 2,4 meter. 
Zo creëer je extra ruimte voor een grote 
hoekbank, een speelplek voor de kinderen, 
of een bureau om aan te werken. Ook handig 
voor feestjes en verjaardagen, wanneer je veel 
bezoek tegelijk ontvangt. 

Tussen de keuken en de zithoek is plek 
voor een grote eettafel. Vanuit de open 
keuken kun je tijdens het kokerellen de  
hele kamer overzien. 

Extra veel ruimte

uitbouw
Ruime

Genoeg plek om

 heerlijk te spelen
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In te delen

naar eigen wens

Afgetimmerde 
knieschotten 
met daarachter 
voldoende opberg-  
mogelijkheden

Extra kamers nodig? 
Informeer naar alle 
mogelijkheden

Nog meer ruimte 
creëren met een 
optionele dakkapel

Hoek- en tussenwoning
Getekend  Bouwnummers 4, 5 & 6

Gespiegeld  Bouwnummers 1, 2 & 3

Getekend  Bouwnummers 5 & 6

Gespiegeld  Bouwnummers 1 & 2

Hoek- en tussenwoning

Zolder

Heerlijk ruime 
masterbedroom

Ruimte voor 
inbouwkasten of 
een separaat toilet.  
Informeer naar alle 
mogelijkheden

Badkamer inclusief Villeroy & Boch 
sanitair en luxe tegelwerk

Liever twee grote 
slaapkamers met 
inloopkast? Ook 
dat is mogelijk

1e verdieping
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Door deze gemetselde 
dakopbouw krijg je veel  
extra ruimte

Optioneel: extra  
dakvenster voor  
meer daglicht

Door het plaatsen van een 
extra tussenwand creëer je 
een separate ruimte voor je 
wasmachine en wasdroger

Mogelijkheid voor een zeer 
royale kinderkamer 
of fijne thuiswerkplek

Tussenwoning met dakopbouw
Getekend  Bouwnummer 4

Gespiegeld  Bouwnummer 3

Zolder

Een warme steenkleur, 

geïnspireerd op de watertoren

Hilbert Oosterveen van Palazzo: 
“De rijwoningen type Hestia moesten bovenal  
rust uitstralen. Daarom hebben we gekozen  
voor een warme, intens gekleurde baksteen.  
Dit materiaal is al zo mooi van zichzelf dat er 
weinig verfraaiing aan toegevoegd hoeft te 
worden. De steen zelf is het ornament. Door te 
werken met twee verschillende kleuren steen en 
horizontale metselaccenten heeft elke woning 
een eigen identiteit gekregen, passend in de 
symmetrie van het blok.  

De woningen sluiten in kleur en stijl mooi aan op 
de rest van de wijk. Dat stoere, robuuste karakter 
zie je steeds op een andere manier terugkomen. 
Het is een knipoog naar de markante watertoren 
die in belangrijke mate de sfeer van de wijk 
bepaalt. De gevelkleur, de hoogte van de 
gootlijn en de plaats van de ramen zijn allemaal 
afgestemd op de omliggende woningen, maar 
hebben door unieke accenten toch steeds weer 
iets verrassends. Zo hebben we eenheid in het 
straatbeeld gecreëerd zonder saai te worden.”

ARCHITECT
aan het woord
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Keuken
& badkamer

COMPLEET 
    met

In ÉÉN keer klaar
De rijwoningen type Hestia 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 inbegrepen. Uiteraard kun je 
zelf je eigen indeling, stijl en afwerking bepalen.

Keuken naar eigen stijl

en indeling te kiezen

Met luxe sanitair van

Villeroy & Boch

Begane grond

Aangebouwde berging  
voor het uitvoeren van  
je hobby of extra 
opbergmogelijkheid

Een tussendeur naar je berging? 
Ook dat is mogelijk!

Heerlijk brede
tuingerichte 
woonkamer

Keukencheque inbegrepen.  
Kies je voor een spoeleiland of een L-keuken?

Liever openstaande 
deuren naar de tuin?
Ook dat is mogelijk.

Erfafscheiding bij 
bouwnummer 1 aan  
de zijkant inbegrepen

Getekend  Bouwnummer 6

Gespiegeld  Bouwnummer 1

Hoekwoning
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Naar
buiten!
Kies jij voor een hoekwoning type Hestia,  
dan kies je voor extra veel buitenruimte. Door 
de mooie diepe tuin heb je alle ruimte voor een 
heerlijk terras, bloemenperken, een grasveld, 
een trampoline, of zelfs een veranda achter in je 
tuin. De hoek woningen hebben een pad naast 
de berging, naast deze achterom kan je ook door 
de berging naar je achtertuin. De achter tuinen 
liggen op het zuidoosten. Dat betekent dat je al 
aan het begin van de dag heerlijk in de zon kunt 
zitten. Genietend van een ontbijtje in de tuin.

Lekker spelen in

de zon

De grote ramen van je woning laten veel licht 
binnen, maar geven je ook mooi zicht op de tuin. 
Alleen al die blik op het groen doet je ontspannen, 
en nodigt je uit om naar buiten te gaan. Open de 
openslaande deuren om de vogelgeluiden te horen 
en de geur van pasgemaaid gras op te snuiven. 
Drink een cappuccino op het terras, voel de zon  
op je gezicht en geniet van het groen om je heen. 

De hoekwoningen hebben een aangebouwde 
stenen berging in dezelfde stijl als de woning. 
De berging is zowel aan de voorzijde als via de 
achterzijde bereikbaar. De perfecte plek om fietsen, 
gereedschap en tuinmeubilair veilig en droog op 
te bergen. Bij de tussenwoningen bevindt de zwart 
gebeitste berging zich achterin de tuin. 

Ontspannen in het groen
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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. 

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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Meer duurzame

oplossingen

toekomst
Klaar

voor de

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

+
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+
+
+
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PV panelen

Duurzame
isolatie

Aangesloten
op het
warmtenet

Vloerverwarming 
begane grond

Dubbel  
glas



Ontwikkeling & realisatie

0548 – 53 00 00
www.tsbouwvastgoed.nl

Informatie & verkoop

074 – 291 82 22
info@blikmakelaars.nl
www.blikmakelaars.nl

085 – 273 23 77
info@nieuwwonentwente.nl
www.nieuwwonentwente.nl

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


