
10 STADSWONINGEN
IN PARK VELDWIJK HENGELO

Mooiwonen
in Park Veldwijk

TER STEEGE BOUWT HET!
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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

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
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Je hoeft de wijk niet uit

woonomgeving
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Enschedesestraat
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CENTRUM
Deldenerstraat M

arsk

ant

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, splinter-
nieuwe speeltuin!

SPEELPARADIJS

Op 5 minuten fietsen

van het centrum

F35 Fietssnelweg
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Urenlang lekker

buiten ravotten
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Stadswoningen

& afwisselend
Rijk

De architectuur van de stadswoningen kenmerkt zich door de accen-
ten in het metselwerk en diversiteit in de gevels. Elke woning heeft een 
eigen karakter waardoor een rijk en afwisselend straatbeeld ontstaat. 
Door het zogenaamde lessenaarsdak, heb je maximale leefruimte over 
drie verdiepingen. Kies de woning die jou het meest aanspreekt!Gezellig en

behaaglijk wonen
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Volop opties en 
mogelijkheden
op de eerste 
verdieping

Stadswoningen
Getekend  Bouwnummers 2, 4, 6, 8 & 10

Gespiegeld  Bouwnummers 3, 5, 7 & 9

begane grond 1e verdieping

Ruime trapkast

Standaard
vloerverwarming

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

Heerlijk ruime 
masterbedroom

Ruimte voor
inbouwkasten of 
een separaat toilet

Royale badkamer
inclusief Villeroy & 
Boch sanitair en 
luxe tegelwerk

Heerlijk royale 
tuingerichte 
woonkamer

Mogelijkheid voor 
openslaande tuindeuren 
of een schuifpui

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

Informeer naar de

diverse optiemogelijkheden

Liever twee grote 
slaapkamers met 
inbouwkast? Ook 
dat is mogelijk
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Zolder

Zeer royale extra 
verdieping met 
een nokhoogte 
van 4 meter

In te delen

naar eigen wens

Afgetimmerde 
knieschotten 
met daarachter 
voldoende 
opbergmogelijk-
heden

Extra kamers 
nodig? Dat is met 
deze stadswoning 
mogelijk

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

Stadswoningen

Verfijnde detaillering

in het metselwerk

Getekend  Bouwnummers 2, 4, 6, 8 & 10

Gespiegeld  Bouwnummers 3, 5, 7 & 9

Nog meer 
ruimte 
creëren 
met een 
optionele 
dakkapel
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Getekend  Bouwnummer 1

Stadswoning

begane grond verdieping

Heerlijk brede
tuingerichte 
woonkamer

Royale trapkast

De gehele 
begane grond is 
voorzien van 
vloerverwarming

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

Zeer ruime badkamer met 
een royale inloopdouche

Heerlijk ruime 
masterbedroom

Royale slaapkamer met 
heerlijk veel lichtinval

Gezellige kinderkamer 
of fijne thuiswerkplek

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

Geheel naar eigen 
wens in te delen

Ruimte voor 1 of 2

extra kamers

Getekend  Bouwnummer 1

Stadswoning

Zeer fraai hoog 
plafond waardoor je 
extra ruimte creëert

levenLekker
Richt je woning

in naar

eigen wens

Voldoende opbergruimte 
achter de standaard 
knieschotten

Zeer veel lichtinval 
door de vele
raampartijen
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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 keuken-
cheque inbegrepen. Uiteraard kun je zelf je eigen inde-
ling, stijl en afwerking bepalen.

Keuken naar eigen stijl

en indeling te kiezen



18 19

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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+
+

+

PV panelen

Duurzame
isolatie

Aangesloten
op het
warmtenet

Vloerverwarming 
begane grond

Dubbel  
glas



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

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.


