
6 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN TYPE ATHENA
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 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.

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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SPEELPARADIJS

Op 5 minuten fietsen

van het centrum

F35 Fietssnelweg

Urenlang lekker

buiten ravotten

5

6Kikkervisjes 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, avontuurlijke 
speeltuin!
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276 M2

281 M2

287 M2

292 M2

290 M2

297 M2

*  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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Twee-onder-één-kapwoning type Athena
De zes twee-onder-een-kapwoningen vormen samen met de rijwoningen 
het sluitstuk van de Athenestraat. De woningen van type Athena zijn 
lekker ruim opgezet en hebben een aangebouwde stenen berging en  
een grote achtertuin. De grote raampartijen zorgen voor veel daglicht in 
je huis. Door de intense steenkleur krijgt de woning een warme, robuuste 
uitstraling. Hier vind je alle ruimte en comfort die je maar wenst. 

Gezellig en

behaaglijk wonen

Optioneel: 
grote dakkapel

Optioneel: 
kleine dakkapel

Optioneel: 
groot dakvenster Optioneel: 

dubbele bergingsdeuren
en carport

Optioneel: 
extra kozijn tpv de overloop  

voor extra daglicht.& robuustWarm
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Plattegronden
Getekend  Bouwnummers 7, 9 & 11

Gespiegeld  Bouwnummers 8, 10 & 12

Getekend  Bouwnummers 7, 9 & 11

Gespiegeld  Bouwnummers 8, 10 & 12

Begane grond

Standaard
vloerverwarming

Je eigen indeling kiezen:  
van 2 slaapkamers één zeer 
royale slaapkamer maken met 
een inloopkast? Informeer  
naar de mogelijkheden!

Gezellige 
kinderkamer

Ruime
trapkast

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

Optioneel: de basis berging 
isoleren met tussendeur  
naar de keuken

Bouwnr. 12 krijgt 
een gaashekwerk 
voorzien van hedera 
t.p.v. de erfgrens 

Badkamer inclusief 
Villeroy & Boch sanitair 
en luxe tegelwerk

1e verdieping

Royale leefkeuken met 
mogelijkheid voor een 
uitbouw van 1,2 of 2,4 m

Overal kunststof kozijnen. 
Lekker onderhoudsarm!

Mooie grote raampartijen 
voor extra veel lichtinval

Ruime slaapkamer  
of thuiswerkplek
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Plattegronden

Zolder

Wasmachine 
en droger 
aansluiting

Opstelplaats  
technische installatie

Getimmerde knieschotten 
met daarachter voldoende 
opbergmogelijkheden

Optioneel mogelijk: een groter 
dakvenster of dakkapel? Informeer 
naar de mogelijkheden

Ruimte voor 1 of 2

extra kamers

Geheel in te delen naar eigen wens.  
Extra kamer nodig? Realiseer een 
tussenwand op zolder

Hilbert Oosterveen van Palazzo:  
“De twee-onder-een-kapwoningen type Athena 
hebben het karakter van een vriendelijke reus. 
Een plek waar je je veilig en geborgen voelt.  
Dat zit ‘m enerzijds in de omvang van de 
woningen en de stoere uitstraling, maar ook in 
de mooie, warme steenkleur. De kleurvlakken in 
een iets donkerdere steenkleur, geaccentueerd 
met een betonnen spekband, geven de 
woningen echt iets eigens. Bij de middelste 
woningen loopt dit vlak door tot om de hoek.

We hebben ons laten inspireren door de 
markante watertoren, het visitekaartje van de 
wijk. In de woningen zie je die robuuste, bijna 
industriële, kenmerken van de toren terug. 
De woningen sluiten goed aan op de rest van 
de straat. De gevelkleur, de hoogte van de 
gootlijn en de plaats van de ramen zijn allemaal 
afgestemd op de naastgelegen 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

Verfijnde detaillering

in het metselwerk

Getekend  Bouwnummers 7, 9 & 11

Gespiegeld  Bouwnummers 8, 10 & 12
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Genieten van comfortabele

vloerverwarming

& licht
Ruim

Na een dag werken is het heerlijk thuiskomen 
in jouw nieuwe woning, die van alle gemakken 
is voorzien. In de brede, straatgerichte 
woonkamer kom je helemaal tot rust. De grote 
ramen versterken niet alleen je uitzicht, maar 
brengen ook lekker veel licht naar binnen. 

Via de openslaande deuren aan de achterzijde 
van de woning bereik je de achtertuin.  
In de winter heb jij het nooit koud, dankzij een 
behaaglijke, energiezuinige vloerverwarming. 
Genieten van elk seizoen!

Heerlijk thuiskomen
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Met luxe sanitair van

Villeroy & Boch

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 
inbegrepen. 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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In de extra brede achtertuin kun je heerlijk 
ontspannen van de zon genieten. Er is plek  
genoeg voor een mooi terras, bloemenperken,  
een grasveld, een trampoline, of zelfs een veranda. 
Door de openslaande (optionele) tuindeuren 
wandel je zo naar buiten. Begin de dag goed  
met een ontbijtje op het terras of kom tot rust  
met een goed boek in je favoriete luie stoel.   

De aangebouwde stenen berging heeft dezelfde 
warme steenkleur als de woning. De berging is zowel 
van de voorzijde als via de achterzijde bereikbaar 
via een (garage)deur. De perfecte plek om fietsen, 
gereedschap en tuinmeubilair veilig en droog op 
te bergen. Doordat de berging iets verspringt, krijg 
je een leuke dynamiek in de architectuur. Je auto 
parkeren op je eigen oprit en onder de carport?  
Ook dat is mogelijk!

Ontspannen in het groen

Royale achtertuin met een

pad naast de berging (achterom)

Optioneel: 
uitbouw van 1,2 m
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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. 

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
V
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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

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


