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Wie er woont, is er trots op:
Eindhoven. De gemeente groeide in
een eeuw uit tot een internationale
stad die wereldwijd vermaard is om
haar technologie, Dutch design en
kenniswerk en -instituten. Eindhoven
is daarmee het kloppende hart van
Brainport, één van de slimste regio’s
ter wereld waar mensen met liefde en
plezier willen (komen) wonen,
werken en leven.

W E L KO M
in Berckelbosch
De al gebouwde en nieuwe woningen in Berckelbosch hebben veel gemeen:
hun stijlvolle vormgeving in geliefde jarendertigstijl, duurzame karakter, ruime opzet,
groene setting en fijne ligging. Dáárom is de wijk ook zo gewild!
En je vindt dat allemaal ook nog eens op een steenworp van hartje Eindhoven.
Binnen tien fietsminuten ben je in het centrum, in vijf autominuutjes ben je waar je zijn wilt;
op de Markt, in het Parktheater of de Bijenkorf, op het Stationsplein. Op pad? Door de gunstige
ligging zit je in no time op snelwegen of in de trein. Maar net zo makkelijk ga je er op uit in je eigen
omgeving. Om de hoek vind je de tennis- en voetbalclub, liggen de Dommel en het Eindhovens
Kanaal met hun groene boorden, het wandelgebied bij de beroemde Collse watermolen en in het
buitengebied van de Urkhovense Zeggen.

Midden in de stad en toch slaap je in alle rust
heerlijk uit. Je staat op, rekt je uit, opent de
gordijnen en staat midden in het leven.

C E N T RU M

10 MIN

25 MIN

5 MIN

A50 NIJMEGEN
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Alles wat je nodig hebt,
goed doet en kunt wensen

Stiekem durven we er als Ballast Nedam Development best een
beetje over op te scheppen: met Berckelbosch is Eindhoven nóg
completer. Dankzij de centrale ligging, aan de stadsrand, met de
zekerheid dat de groene kanaal- en spoorzone altijd zullen blijven.
Met het behoud van het vele volwassen groen in en om de wijk. Met
op vijf minuten het natuurgebied van de Urkhovense Zeggen waar je
de kleine Dommel en de befaamde Collse watermolen bewondert,
net als Van Gogh dat ooit deed. De andere kant op, geniet je in tien
kleine fietsminuten in het hart van de stad waar je heerlijk winkelt
of geniet van je favoriete musical in het Parktheater, een concert
bijwoont in het Muziekgebouw of met je vrienden flaneert op één

Berckelbosch brengt je “the best of both worlds”. De uitdagende spanning van nieuwbouw in een

van de zonovergoten terrassen op de Kleine Berg of de Markt. Je

volwassen omgeving met karakter. De rust van suburbia omringd door water en groen op een steenworp

steekt bovendien zo de stadsgrenzen over, naar Geldrop, Nuenen

afstand van levendige, grootse en grote-stadsactie. Door de gestage, organische ontwikkeling bruist

of Helmond waar je haast struikelt over culinaire adressen met of

Berckelbosch blijvend van de energie. Het nieuwe Eindhovense stadsdeel voegt zich op een natuurlijke

zonder Michelin-ster.

manier in de omgeving en aanpalende wijken, bedrijvigheid en groene zones. Ook door zelf al het
nodige aan voorzieningen te bieden, zoals een eigen winkelcentrum, gezondheidscentrum, diverse

In Berckelbosch geniet je echter net zo van het leven zonder

Natuurlijk is de schoonheid van
architectuur belangrijk voor je
gevoel van thuis. Er is echter nog
veel in en om Berckelbosch dat
essentieel is voor jouw welzijn.

sportverenigingen, onderwijs en opvang.

de wijk te verlaten. In “De Toeloop” vind je op loopafstand alle
primaire winkels en voorzieningen, waaronder een basisschool,

Ook je vrije tijd besteed je gemakkelijk om de hoek. Er zijn speeltuintjes voor de kinders, tal van wandel-,

kinderdagverblijf en ook een medisch centrum. Blijf je lekker een

fiets-, jogging- en mountainbikeroutes door de wijk en eruit. En je kunt terecht bij voetvalvereniging

dagje thuis in je eigen cocon, dan geniet je van duurzame comfort

Tongelre, waar ook de PSV Foundation Academy is gehuisvest, tennisclub De Doornakkers en - ietsje

van je eigen domein, We hebben alles uit de kast gehaald om een

verderop – Roeivereniging Beatrix. De kanaalkades staan bovenaan de to-dolijst van de gemeente en

extra duurzaam en rijk gedetailleerd woonproduct te creëren waar

veranderen binnenkort in heerlijke, groene, relaxte verblijfs- en ontmoetingsruimtes aan het heldere

je tot in lengte van jaren plezier van hebt.

water, mét steiger.
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CHOPIN

heeft de warme uitstraling van toen
en de luxe en comfort van nu

Bart Weusten, Architect
Weusten Liedenbaum architecten

Wij hebben ons laten inspireren door de prachtige exclusieve ligging en bijzondere verkaveling van plan Chopin. Daarnaast hebben we goed gekeken
welke architectonische invulling deze plek nodig heeft. Door goed te kijken naar luxe jaren dertig villa’s hebben we de essentie ervan weten te vatten in
dit ontwerp. De forse kappen geven de woningen een voorname en chique uitstraling. Door de afwisseling van goothoogte en verlaging van de goot bij
de hofjes, ontstaat een schaal die recht doet aan deze warme en vriendelijke plekken.
Bovendien krijgen de woningen door deze lage goot te samen met de raamverdeling, fijne detaillering en de houten gevelaccenten een extra charmante
uitstraling. Door grote raampartijen wordt luxueuze ligging en het groen verdere “naar binnen gehaald”. De ornamenten van siermetselwerk en
geglazuurde bakstenen in diverse kleuren geven de woningen een mooi accent, en individuele klasse- net als de woningen die écht uit de jaren ’30
komen. Kortom .
Veel woonplezier,

Gasloos en energieneutraal verpakt in een
aansprekend jaren ‘30 ontwerp
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C H O P I N K L I N K T A L S M U Z I E K I N ...

D E E LG E B I E D
Berckelbosch

Hoewel Berckelbosch nog volop in ontwikkeling is, is een groot deel al klaar. Je kunt dan
ook met eigen ogen zien hoe de wijk zich ontwikkeld en hoe deze voelt met zijn volwassen
groen, brede en ruime straten, groene hagen en vele speelplekken.

STADSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

IN ONTWIKKELING

STADSE BOERDERIJVILLA

1599.1 m²

AL GEREALISEERD

13B

WINKELCENTRUM
DE TOELOOP

14B

11A

Groot, robuust, met een overduidelijke hang naar de jaren dertig.

13

kasteelboerderijen die we kennen uit het diepe zuiden. Maar dan

234.3 m²

07

234.3 m²

14

234.3 m²

05

234.3 m²
234.3 m²

234.3 m²

16

17

uiterst fraaie boerderijvilla’s. Lekker dwars en daarmee anders. Met
prachtige details die een ode zijn aan ouderwets vakmanschap. Maak

In alle woningen in Berckelbosch, herken je dat karakteristieke jarendertig gevoel. Een heerlijke cadans, die in het ontwerp van de woningen
van Chopin tot in het kleinste detail is doorgevoerd en de boventoon
voert in de subtiele bouw- en beeldkwaliteit. Er een overduidelijke hint
gemaakt met vroegere statige herenhuizen. En dat in combinatie met
de voor stadse begrippen ruime percelen, mag je jezelf rijk rekenen met

234.3 m²

234.3 m²

9D

234.3 m²

234.3 m²

45

ROEI
VERENIGING

materialen onderschrijven we de puurheid van het ontwerp van deze

Chopin is onderscheidend

15

234.3 m²

VOETBAL
VELDEN

helemaal van deze tijd. Door het gebruik van moderne en duurzame en

kennis met een compositie, waar zelfs Chopin trots op zou zijn.

circa 250 vierkante meter grond en een ‘eigen’ oprijlaan.
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44

7D

234.3 m²

7B

234.3 m²

7A

43

5D

42

5B

234.3 m²

41

5A

DWARSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA
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12
7C

234.3 m²

40

11B

234.3 m²

39
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TENNIS
VELDEN

5C

09

08

38

6B

247.0 m²

3

247.0 m²

37

6A

DWARSE BOERDERIJVILLA

12

CHOPIN

4B

10

Prachtige lijnen die doen denken aan vroegere herenhuizen of

1

4A

LANDELIJKE VRIJSTAANDE STADSVILLA

11

240.6 m²

1

36

13C

240.6 m²

IN AANBOUW

2 14A

240.6 m²

IN VERKOOP

240.6 m²

SCHOOL &
BUURT
CENTRUM

35

13A

Karakteristiek voor de privacy en standing van de woningen binnen Chopin
in dit deelplan heeft elke woning namelijk een heuse ‘eigen’ oprijlaan. Per

03

dubbel woningduo is er een door groen omgeven eigen straatje én hof!
En zoals het een dergelijk privé laantje betaamt, wordt het gemarkeerd

18

door een eigen hek, wat extra veiligheid biedt aan kinderen, huisdieren en

234.3 m²

46

234.3 m²

in grote mate zal bijdragen aan privacy, en daarmee gevoel van vrijheid.

19
02

Ook de oriëntatie van de riante woningen, is gerust bijzonder te noemen.

234.3 m²

234.3 m²

47

Direct grenzend aan een brede strook openbaar groen met stijlvolle
01

263.0 m²

48

263.0 m²

20

verlichting, wandelpaden, speelgelegenheden, volwassen hagen en
bomen geniet je van heel veel groen. De tuinen zijn gesitueerd aan de
voor- en zijkant en profiteren volop van ochtend- en middagzon. Met
mooie erfscheidingen en hagen is uw privacy echt gewaardborgd.

Impressie toekomstige situatie Berckelbosch
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Impressie Stadse topgevel boerderijvilla

BNRS. 01 & 10 (GESPIEGELD)
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GEVELS

234.3 m²

263.0 m²

48

• Unieke luxe majestueuze villa

234.3 m²

47

KENMERKEN
• Zeer ruime woning: 180m2 woonruimte
• Zeer ruime woonkamer/keuken met
vele inrichtingsmogelijkheden

234.3 m²

44

S TA D S E
topgevel
boerderijvilla

03

STADSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

• Ligging op ruime kavel met veel privacy
• Open keuken met mogelijkheid
op luxe kook- of spoeleiland

Het gekozen metselwerk

• Luxe gevel detaillering met
warme accenten
• 3 ruime slaapkamers
• Extra hoge & ruime zolder voor 			
een loft gevoel

VOORGEVEL

RECHTERGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKERGEVEL

Limburgs oranje
bont

Blauwpaars antiek

BNRS 10

BNRS 01

Berckelbosch |

Ballast

11.04.2019
10.05.2019
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STADSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50 BEGANE GROND

KNUS OF WEIDS;
hoe deel je jouw ruimte in?

S TA D S E TO P G E V E L B O E R D E R I J V I L L A
een klasse apart
Hoewel deze woningen nog gebouwd dienen te worden, is het net alsof ze er al jaren staan.
Misschien wel omdat we deze bijzonder fraai afgewerkte huizen in een iets andere variant eerder hebben
gerealiseerd binnen Berckelbosch. Deze 2019 variant overtreft deze echter in elk opzicht. De bijzondere
verkaveling zorgt voor een ongekend gevoel van privacy. En daarmee vrijheid.
Vanaf het moment dat je jouw hof betreedt, voel je dat je thuis bent. Een eigen straat en fraaie entree,
die je alleen met je buren deelt, beschermen alles wat je lief hebt en zorgen voor rust.

10280

En dat terwijl je zo ongeveer midden in de stad woont.
De hoekwoningen binnen deze serie stadse boerderijvilla’s, herbergen heel veel extra leef- en woonruimte.
Voor bijvoorbeeld een fraaie study, loft of echt serieuze master bedroom. De fraai ontworpen topgevels
geven de woning extra cachet en karakter. Je zou deze huizen dan ook een klasse apart mogen noemen, al
was het maar omdat ze in design een individuele eigen lijn vorm hebben die voor iedereen een ‘landmark’
zijn. In het straatbeeld zorgen de hoeken bovendien voor de noodzakelijke harmonie en zorgen ze er met
hun gedraaide gevel voor dat alle andere woningen perfect in ‘het straatje’ passen.

3560

BRNS 01

BRNS 10

3810

4680

3810

7820
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STADSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50 EERSTE VERDIEPING

STADSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50

ZOLDER

J Okrijgt
U W S TinI Jjouw
L D I Ehuis
D E RU I M T E
4536

3900

4536

2900

4700

5085

9063

5085

4700

3900

2900

5436

3800

2100

3100

1760

3100

5115

1760

2100

5115

3800
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NIETS IS LEUKER DAN
een lege plattegrond
Uiteraard ben je op zoek naar inspiratie.
Niets leuker dan vanaf scratch een woning
te voorzien van een eigen dna. jouw/ jullie
dna. Neem daarom alle tijd om kleuren,
stoffen, materialen, meubels, verlichting en
huishoudelijke apparaten nader tot elkaar
te laten komen tot één harmonieus geheel.
vernieuwend, maar toch vertrouwd.
Welkom thuis!
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Impressie Stadse boerderijvilla

BNRS. 03,05,07,09 & 02,04,06,08 (GESPIEGELD)
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234.3 m²

234.3 m²

46

234.3 m²

234.3 m²

47

01
20

263.0 m²

263.0 m²

48

• Unieke luxe majestueuze villa
• Zeer ruime woning: bijna 180m2
woonruimte

GEVELS

STADSE BOERDERIJVILLA

• Private ligging op ruime kavel
• Open keuken met mogelijkheid

Het gekozen metselwerk

op luxe kook- of spoeleiland
• Luxe gevel detaillering met
warme accenten
• 3 ruime slaapkamers
• Ruime zolder met vele indelings
mogelijkheden, luxe afwerkingsniveau

18

02

KENMERKEN

• Zeer ruime woonkamer/keuken met
vvele inrichting mogelijkheden

234.3 m²

44

S TA D S E
boerderijvilla

03

VOORGEVEL

RECHTERGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKERGEVEL

Limburgs oranje Koper roodbont
bont

Blauwpaars antiek

BNRS 10

BNRS 07-08, 02

BNRS 03-04

Berckelbosch |

Ballast

11.04.2019
10.05.2019

21

STADSE BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50

BEGANE GROND

V E I L I G V E RT R O U W D
ALS IN EEN DORP
levendig stads in een metropool
7820

4680

3810

4680

3810

7820

S TA D S E B O E R D E R I J V I L L A
verscholen met een eigen oprijlaan
Met deze woningen overtreffen we onszelf. In ieder opzicht steken deze prachtige stadse boerderijvilla’s
alle andere woningen binnen Berckelbosch naar de kroon. Iets wat grotendeels is toe te schrijven aan
de bijzondere architectuur en verkaveling. Samen met de achitect hebben wij er bij deze woningen voor
gekozen om ze tegenovergesteld ‘in de diepte’ te plaatsen. Wat een ongekend gevoel van vrijheid geeft.
Het is ons gelukt om elke woning binnen deze serie stadse boerderijvilla’s extra veel woon- en
leefruimte te geven. Dat begint al bij de voordeur die prachtig verscholen ligt aan het einde van ‘jouw

10280

oprijlaan’. Vanuit daar betreed je via een ruime entree de living, die je aan alle kanten uitzicht geeft op je
tuin, maar ook op het openbare groen dat via een eigen looppoort toegankelijk is. In design vormen deze
unieke boerderijvilla’s een prachtig geheel, terwijl ze individueel eigenlijk niet uitwisselbaar zijn. Wat

10280

betekent dat er echt iets te kiezen is. Voor iedereen, want ook slaapkamers zijn er meer dan voldoende!
De keuken die gesitueerd is aan de voorzijde van de woning, biedt je alle ruimte voor gezelligheid en
kookplezier. Je hebt de mogelijkheid om een heerlijk kookeiland te realiseren, tenzij je liever een L of U
opstelling hebt. Alles is mogelijk. Jij bent aan zet!

3560

BRNS 02

BRNS 03

BRNS 04

BRNS 05

BRNS 06

BRNS 07

BRNS 08

3560

BRNS 09

23

3900

9063

4700

5085

3900

3100

3100

ZOLDER

5436

5115

3800

2100

SCHAAL 1:50

5436

2900

1760

STADSE BOERDERIJVILLA

EERSTE VERDIEPING

4536

0

00

SCHAAL 1:50

7820

STADSE BOERDERIJVILLA
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J O U W M A N I E R VA N
wonen & leven
Kriebelt het al, die heerlijk blanco
plattegrond waarin je al jouw woonwensen
en -dromen de ruimte kunt geven? Een
nieuw huis, een nieuw begin. Leef je uit!

27

dieWELLNESS
je goed doet
Een frisse start of de drukte van de dag van je afspoelen, de
hele badkamer als jouw privé welnessdomein of ‘m – helaas,
moeten - delen met je gezin tijdens de dagelijkse spits. In je
badkamer kom je tot jezelf, ben je jezelf. Je dompelt je onder
in een uur voor jezelf, of geniet kort maar krachtig van wat
klaterend water en persoonlijke aandacht voor je doen.
Je maakt persoonlijke keuzes voor wat betreft materialen,
tinten, comfortabele, luxe en duurzame opties. Want jouw
badkamer is een deel van jezelf en ademt dus jouw stijl.
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Impressie Landelijke vrijstaande stadsvilla

BNRS. 11 & 20 (GESPIEGELD)
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GEVELS

LANDELIJKE VRIJSTAANDE STADSVILLA

Het gekozen metselwerk

• Fraaie exclusieve ligging in de wijk
• Ruime woon & leefruimte van ruim 150m2
• Eigen parkeerplaats met eigen oprit
• 3 ruime slaapkamers
• Ruime en vrij indeelbare zolder
• Duurzame & luxe tijdloze architectuur
met mooie detailleringen 

234.3 m²

234.3 m²

46

• Charmante luxe vrijstaande
jaren ‘30 woningen

234.3 m²

45

KENMERKEN

234.3 m²

44

LANDELIJKE
vrijstaande
stadsvilla

03

Limburgs oranje Blauwpaars antiek
bont
BNRS 11

VOORGEVEL

RECHTERGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKERGEVEL

BNRS 20

Berckelbosch |

Ballast

11.04.2019
10.05.2019
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LANDELIJKE VRIJSTAANDE STADSVILLA

SCHAAL 1:50

BEGANE GROND

RIANTE PERCELEN
die je een ongekend gevoel van vrijheid
geven en écht voelen als jouw domein
6000

3820

L ANDELIJKE VRIJSTA ANDE STADSVILL A
robuust, maar met charme
10320

Binnen Chopin hebben we aan beide zijden van de Gitaatstraat een uniek perceel gecreeërd dat is omgeven
door (volwassen) groen. Percelen waarop we twee prachtige en volledig vrijstaande stadsvilla’s realiseren.
De woningen zijn in lijn van het straatbeeld in de breedte georiënteerd, wat ze een robuuste uitstraling
geeft. De ring waaraan de woningen zijn gelegen is weliswaar breed van opzet, maar autoluw. Iets wat niet
alleen komt door het doordachte ontwerp van de doodlopende straateindes van zowel de gitaarstraat als
contrabasstraat, maar ook de situering van deze woningen binnen Berckelbosch.
Het vrijstaande karakter van deze heerlijke ruime stadse villa’s krijgt extra allure door de eigen oprijlaan
die naast de woning leidt naar het achterliggende binnenhof, waar de garage is gesitueerd. Een hof dat je
weliswaar deelt met je buren en achterburen, maar vanuit de achtertuin direct toegangkelijk is.
De heerlijke grote raampartijen met openzwaaiende deuren verbinden buiten onlosmakelijk met binnen.
Door de ligging van de lichtinval zijn de binnenruimtes gevoelsmatig nog ruimer, dan ze al zijn. De open
opzet van de verdiepingen zorgen er bovendien voor dat deze vrij in te delen zijn. Een extra slaapkamer
creeër je in een handomdraai, maar verander je net zo makkelijk in een knusse studeer- of speelkamer.

2900

BNRS 11

BNRS 20

33

LANDELIJKE VRIJSTAANDE STADSVILLA

SCHAAL 1:50

EERSTE VERDIEPING

LANDELIJKE VRIJSTAANDE STADSVILLA SCHAAL 1:50

L A AT J E I N S P I R E R E N
door al die ruimte
3200

2445

4220

3455

3200
2320

3937

2587
6000

7868

2650
3500

O

ZOLDER

35

KLEUR
bekennen
Kleur beken je met de inrichting van je interieur. Met jouw stijl
laat je de wereld zien wie je bent en waar jij voor staat.

Vanaf scratch krijg je de kans om elke
ruimte opnieuw in te delen. niets is leuker
dan een lege plattegrond in te kleuren.

37

EEN KARAKTERVOLLE
benadering

‘Het ontwerp van het plandeel in Berckelbosch van
Weusten Liedenbaum architecten getuigt van een
ambitieuze en karaktervolle benadering. Het is een
prachtig vormgeven ontwerp, direct verwijzend naar
excellente voorbeelden uit de jaren dertig periode,
zonder te vervallen in een overbekend idioom. Het
resultaat is een zeer consistent vormgegeven buurt,
heel zorgvuldig ontworpen en met veel aandacht voor
het toepassen van specifieke details. De woningen
met deze allure zijn een verrijking voor de ervaring
van het stedenbouwkundige plan als geheel.’
Bert Dirrix, Supervisor Berckelbosch
Diederendirrix.nl
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• Ruim opgezette woning van 154m2
• 3 luxe slaapkamers
• Eigen ruime garage

18

02

KENMERKEN

• Stoere jaren ‘30 villa’s
• Veel licht in de woning door fijne erker

234.3 m²

44

D WA R S E
boerderijvilla

03

GEVELS

DWARSE BOERDERIJVILLA

Het gekozen metselwerk

• Overdekte entree
• Ruim vrij in te delen zolder
• Luxe geveldetaillering, materialen
en afwerking
• Eigen parkeerplaats
• Mooi ligging aan luxe laan

Limburgs oranje Blauwpaars antiek
bont
BNRS 18-19

VOORGEVEL

RECHTERGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKERGEVEL

BNRS 14-15

Berckelbosch |

Ballast

11.04.2019
10.05.2019
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DWARSE BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50

BEGANE GROND

I S H E T K A R A K T E R O F I S H E T AT T I T U D E ?
laat je interieur voor zichzelf spreken
6600

4000
10500

D WA R S E B O E R D E R I J V I L L A
ruim van opzet en slim gesitueerd
Laat je niet voor de gek houden, want deze heerlijke jaren dertig villa’s zijn alles behalve dwars. En
hebben eigenlijk ook niks te maken met een boerderij. Ze zijn echter dusdanig ruim van opzet en zó slim
gesitueerd en geplaatst op het perceel, dat een landelijk gevoel - een ongekend gevoel van vrijheid overheerst. En dat terwijl je zo ongeveer midden in de stad woont.
Het gekozen ontwerp en toepassing van hoogwaardige materialen geven de woning een ongekend
rijke uitstraling. De verschillend gekozen bakstenen gevels en krachtige belijning van daken, erkers en
portalen, verraden de hoogwaardige afwerking van de binnenruimtes. Maar ook voor ramen, deuren,
kozijnen als ook voor al het hang en sluitwerk, hebben we gekozen voor uiterst duurzame en mooie
materialen die de woning extra glans geven.
Hoewel de woningen echt statuur hebben, blijven ze door het gekozen ontwerp uiterst charmant.
Wat straks nog eens extra versterkt wordt met de hekjes en perkjes rondom de woning als ook de
afzetting van de tuin. En niet te vergeten, je eigen oprijlaan naar je garage.

2900
5700

BNRS 14

BNRS 15

BNRS 18

BNRS 19
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DWARSE BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50

EERSTE VERDIEPING

DWARSE BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50

ZOLDER

EEN ZOLDER MET
alle ruimte voor extra wensen
O

3380

3510

3155
3456

8068

2020

2650
3200

3290

3937

5700
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A L L E RU I M T E
voor jouw leefstijl
Weusten-Liedenbaum architecten hebben de stadsvilla’s en
tweekappers in Chopin vakkundig en met oog voor detail
gecomponeerd, zonder strikte grenzen. Elk type woning heeft
op elke bouwlaag ruimte voor alternatieven, verdieping en
aanpassingen, ook in ruimte en indeling. Met zulk maatwerk
hoef je niet in de maat mee te lopen

47

EEN KEUKEN
om het leven te vieren
Je culinaire domein is net zo persoonlijk als je boekencollectie en garderobekast. Dit
deel van je woonomgeving voedt letterlijk je leven en dat van je dierbaren. Een rap hapje
of drankje, een snelle maaltijd na het sporten, de liefdevolle lunch om mee te nemen;
je keuken bepaalt het ritme van je leven. Terwijl deze ruimte evenzogoed je rust brengt;
samen de dag doornemen , met vrienden en familie onuitwisbare herinneringen aan
lange en lachende dineetjes maken, zalige zomeravonden waar je energie van krijgt.
Net zoals bij de badkamer bieden wij je in jouw keuken ook alle ruimte om de keuzes
te maken die bij jouw leefstijl passen. De gasloze keuken is dan ook niet standaard
meegenomen in de prijs. Je krijgt een vrijblijvende en scherpe (project)aanbieding
van Bruynzeel Keukens Son voor het ontwerpen en kopen van jouw droomkeuken die
helemaal aan jouw verlanglijstje voldoet.Deze aanpak brengt bijzondere voordelen
met zich mee, want bij Bruynzeel Keukens kennen ze elk detail van jouw woning en
van deelplan Chopin. Ze kunnen jouw keukenwensen met jou én met alle betrokken
bouwprofessionals afstemmen. Zo weet je zeker dat alles met de grootst mogelijke
zorg en aandacht wordt geleverd, gemonteerd en aangesloten. En dat natuurlijk in lijn
met de planning voor jouw woning!
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Impressie Dwarse topgevel boerderijvilla
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KENMERKEN

• Stoere jaren ‘30 villa’s
• Veel licht in de woning door fijne erker
• Ruim opgezette woning van 154m2

234.3 m²

44

D WA R S E
topgevel
boerderijvilla

03

GEVELS

01
20

DWARSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

• 3 ruime slaapkamers
• Eigen ruime garage
• Overdekte entree

Het gekozen metselwerk

• Ruim vrij in te delen zolder
• Luxe geveldetaillering, materialen
en afwerking
• Eigen parkeerplaats
• Mooi ligging aan luxe laan

Koper roodbont
BNRS 12-13, 16-17

VOORGEVEL

RECHTERGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKERGEVEL

Berckelbosch |

Ballast

11.04.2019
10.05.2019
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DWARSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50

BEGANE GROND

KNUS IN HET GROEN,
en toch middenin het bruisende stadsleven

5700

2900

D WA R S E TO P G E V E L B O E R D E R I J V I L L A
maak jouw huis helemaal jou
10500

Wij zelf zijn meer dan verguld met het ontwerp van deze bijzonder fraaie villa’s. Wij vinden dit type echt
in alle opzichten ‘de topper’ binnen Chopin. In het straatbeeld zijn deze woningen allesbepalend en
zorgen zij voor een heerlijk designritme. Maar natuurlijk ook voor meer ruimte. Binnen wel te verstaan,
want door de gevel naar buiten te keren, ontstaan waardevolle extra vierkante meters leefruimte. Als je
die echt nodig hebt wel te verstaan, want de norm die we binnen Chopin hanteren is al erg ruim.
De breed gekozen dwarse opzet van deze woningen zorgen ook voor een heerlijke brede voor en
vrijheid en daarmee privacy. Wat door achterliggende hofjes die je deelt met je buren alleen maar wordt
versterkt. Vanuit je achtertuin loop je zo je garage binnen en heb je alle noodzakelijke extra ruimte

4000

achtertuin. Met veel eigen ruimte om te wonen en leven. Die weer zorgen voor dat heerlijke gevoel van

voor opslag. Iets waarvoor je natuurlijk ook de zolder zou kunnen gebruiken, hoewel we daar ook een
prachtige masterbedroom zien ontstaan. Waarom niet? Speel met de beschikbare ruimte en maak jouw
huis helemaal jou. Want dat is Chopin. Een deelfase met een geheel eigen ritme waar iedereen zich
meer dan thuis zal voelen. Welkom!

6600

BNRS 12

BNRS 13

BNRS 16

BNRS 17
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DWARSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50

EERSTE VERDIEPING

DWARSE TOPGEVEL BOERDERIJVILLA

SCHAAL 1:50

ZOLDER

MINDFULNESS!
onderzoek waarom dat zo is
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3920
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3200

2650
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3345

3481
3280
3155

O

O

5710
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EEN BLANCO BEGIN,
om zelf in te kleuren
Jouw toekomstige thuis in Chopin geeft je alle ruimte om jouw leefstijl neer te
zetten. Ga je voor licht of knus, voor minimalistisch of industrieel, voor tijdloos of
actueel? Laat je inspireren door wat er al is en nog komt, zodat je een uniek en
persoonlijk geheel creëert; zo vertrouwd als een warme jas.
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BIODIVERS EN
G Emet
Z O Nresprect
D G E B O Uvoor
WD,
planeet en klimaat

In alle opzichten is en wordt in héél
Berckelbosch werk gemaakt van
duurzaamheid. Ons doel; niet alleen
duurzaam wonen, maar vooral
duurzaam leven, denken en doen

Van nature biodivers

Energiegezond gebouwd

Berckelbosch is absoluut geen kale nieuwbouwwijk vol stof en modder. Integendeel!

deelauto voor particulier gebruik! Mobiliteit is dus een

Alle woningen worden gasloos gebouwd, dus zonder de eindige

Dankzij de ruime opzet en het bouwen in fasen kon en kan er ook respectvol gebouwd

onderdeel van het duurzame concept van Berckelbosch; dat

fossiele brandstoffen en met nadruk op hernieuwbare bronnen

worden. Bijna al het bestaande groen is behouden, dus zijn bomen en andere begroeiing

stimuleert de Berckelboschenaren in hun weloverwogen en

voor elektriciteit. De isolatie van elke woning is optimaal,

volwassen. Ook de bestaande ecosystemen, klein (bodem)leven, flora en fauna zijn

verantwoorde keuzes. Samen met Amber en de gemeente

zodat er zo min mogelijk energie verloren gaat. En dankzij de

ecologisch verantwoord en met respect behandeld. Het ‘stedelijk tapijt’ is eveneens met

zijn toegewezen parkeerplaats(en) met eigen laadpalen

combinatie met lucht-water warmtepompen, zonnepanelen,

zorg gelegd; zoveel mogelijk extra groen en waterberging om hittestress te voorkomen

gemaakt, specifiek voor de deelauto’s. Amber zorgt ervoor

balansventilatie

door schaduw, natuurlijke klimaat- en vochtregeling. Daardoor is Berckelbosch nu al

dat hier altijd volledig elektrische auto’s beschikbaar zijn

vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping kan

rijk in groene biodiversiteit. De ideale ligging van deze wijk helpt daar ook bij; precies

voor de bewoners. De verwachting is dat brandstofauto’s

elke woning met trots het predicaat ‘energieneutraal’ dragen;

tussen natuurgebied de Urkhovense Zeggen en de water- en groenrijke kanaalzone.

vaker blijven staan en het eigendom van een tweede auto

dat doet het milieu én de portemonnee deugd!

heroverwogen wordt. waardoor er meer ruimte in de wijk

Duurzame mobiliteit met amber elektrische deelauto’s!

ontstaat. Bovendien leert de wijk dit mobiliteitsconcept kennen

Het gezondst, ook qua uitstoot? Dat is de benenwagen, al dan niet als aandrijving op

zonder koudwatervrees; je ziet vanzelf hoe praktisch, voordelig,

de fiets. Berckelbosch biedt bovendien een bijzonder en uitstekend alternatief voor de

duurzaam, gemakkelijk en simpel zo’n elektrische deelauto is.

(eigen) auto. In Eindhoven heeft de wijk de primeur van de Amber elektrische

Kijk voor meer info op : www.driveamber.com

met

warmteterugwinning

en

zuinige
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U W opHonze
U I planeet
S
Ballast Nedam Development onderschrijft de 17 doelen die de Verenigde Naties
nastreven om onze gezamenlijke wereld duurzaam te beheren. In deze brochure
leest u op diverse plaatsen over maatregelen, tips en keuzeopties die passen binnen
de verschillende doelen. Hiernaast ziet u een overzicht van de standaard en extra
mogelijkheden in Berckelbosch, voor een duurzame wereld voor iedereen.

Standaard onderdeel van project

Standaard onderdeel van project

• Sportgelegenheden op korte afstand.

• Waterbesparende kranen minimaliseren

• Veel mogelijkheden om buiten te spelen.
•S
 PIL-cluster op loopafstand voor onderwijs,
sport en vrijetijdsbesteding.
• Op een steenworp afstand van het centrum

watergebruik.
• Waterbergingen en gescheiden afvoer van
regenwater zorgen voor minder vervuild water
naar de zuiveringsinstallatie.

van Eindhoven.

Duurzame tip
Duurzame tip
•H
 eilzaam Pure Air ventilatiesysteem
(optioneel bij alle woningen).

• Regenton in de tuin; zo hou je eenvoudig
rekening met het klimaat (en je planten binnen
én buiten zijn dol op hemelwater!)

Standaard onderdeel van project

Standaard onderdeel van project

• Energieneutraal.

• Overzichtelijke en ruim opgezette straten

• Energielabel A++.
•L
 agere Energie Prestatie Coëfficiënt		
dan voorgeschreven.

vergroten het veiligheidsgevoel.
• Gebouwd volgens de uitgangspunten		
van het Politiekeurmerk.

• Warmtepomp.
• Ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Veilige tip

•E
 xtra PV-panelen op het dak

• Ledverlichting met bewegingssensoren in de
tuin voor extra overzicht. De lichtinstallatie is al
voorbereid.

Standaard onderdeel van project

Standaard onderdeel van project

• De warmtepompen gebruiken de buitenlucht als

• Groene wijk met diverse groene zones.

energiebron.
• Minimaliseren van energieverbruik door goede
isolatie en moderne installaties.

• Bomen en heggen zijn mee-ontworpen.
• Duurzaam waterbeheer.
• Vogelnest stenen in gevel voorzien.

• Elektrisch koken op hernieuwbare energie.
• Fietsgebruik gestimuleerd door goed aangelegde
fietsverbindingen.
• Alle voorzieningen op fiets- en wandelafstand.

Aangeboden/suggesties
• Ontwerp je tuin met CO2-reducerende split en
bestrating.
• Vul je tuin met eetbare beplanting (moestuin,
noten en fruit).
• Geef je tuin fauna-ondersteunende beplanting
voor vlinders, bijen, vleermuizen en egels.
• Hang nestkasten voor een rijk vogelleven.
• Beplanting (vlinder, bij, vleermuis, egel).

Standaard onderdeel van project
•B
 eperken emissie van schadelijke stoffen naar
grondwater door zo min mogelijk gebruik te
maken van koper, zink of lood.

Duurzame tip
• Geef je tuin minder verharding, zodat hemelwater
makkelijk naar het grondwater trekt.
• Ontwerp je tuin met infiltratieblokken.
Kijk voor meer informatie op www.un.org/sustainabledevelopment

Standaard onderdeel van project
• Lagere EPC dan voorgeschreven.
• Woningen zonder gasaansluiting.
• Energieneutraal.
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W
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met zekerheid

Nieuwbouwproject
Berckelbosch Plan Chopin.
Uw duurzame
nieuwbouwwoning
met een hypotheek van
ABN AMRO.

De woningen zijn ontwikkeld om je optimaal woongenot te bieden. Om je een beeld te geven van de uitvoering van de woning zijn hieronder enkele onderdelen
beschreven. Het volledige afwerkingsniveau is in de technische omschrijving opgenomen, die onderdeel uitmaakt van de verkoopstukken die je bij de
makelaar kunt krijgen.

SWK garantie
Ballast Nedam Development is aangesloten bij kwaliteitsinstituut SWK.
Dat betekent dat alle woningen in Chopin worden gerealiseerd conform de
strenge SWK-normen en -voorwaarden. Bovendien geeft deze waarborg
afbouwzekerheid, wel zo zeker.

metselwerkaccenten, gekleurde/metselwerk, klassieke details zoals
overstekken en keramische dakpannen geven de woning een klassiek
en tijdloos karakter.

Wanden, plafonds en kozijnen
De wanden worden voorzien van een enkellaagse finish, gereed voor
behangwerk. De plafonds zijn geheel afgewerkt met structuurspuitwerk

Koopbegeleiding
Vanzelfsprekend zijn correcte informatie en goede begeleiding van groot
belang. Je koopbegeleider is voor jou het vertrouwde gezicht van Ballast

in de kleur wit. De kozijnen van de meeste binnendeuren zijn
plafondhoog. Er worden witte kozijnen toegepast.

Nedam: je wordt persoonlijk ontvangen, op de hoogte gehouden en soepel
door alle bouwkeuzes geleid. Door goed te luisteren naar je persoonlijke

Sanitair

wensen kunnen we je woning inclusief eigen keuzes en naar jouw smaak

De toilet- en badruimte worden met kwalitatieve materialen uitgevoerd.

realiseren. Op de diverse kijkdagen ben je van harte welkom op de bouwplaats.
Hiervoor krijg je tijdig een uitnodiging.

Zo wordt sanitair van Villeroy en Boch toegepast, kranen van Grohe en
zijn de wanden geheel betegeld. Vanzelfsprekend kun je deze ruimten
helemaal aan je wensen laten aanpassen.

De koop- en aannemingsovereenkomst
Bij het kopen van je woning in Chopin sluit je een koop- en aannemings-

Keuken

overeenkomst met Ballast Nedam Development. Je verplicht je hiermee

Een keuken is niet voorzien, de aansluitingen daarvoor zijn wel voorzien.

tot het betalen van de koopsom, terwijl Ballast Nedam Development zich

Door Bruynzeel wordt een speciale projectkeuken aangeboden, op maat

verplicht tot het leveren van de grond en de bouw van de woning conform de

voor dit plan. Een andere keuken is uiteraard ook mogelijk. Bruynzeel

contractstukken.

coördineert dan alle voorzieningen en aansluitingen- geen gedoe dus.

Voor zover nog niet bekend, is het na tekenen van de overeenkomst verstandig

Verkoopstukken

om uiterlijk binnen twee maanden zekerheid te hebben over de financiering

Deze brochure is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden van dit

van je woning. De bouw(voorbereiding) wordt gestart op het moment dat alle

project te laten zien. Tijdens het verkoopgesprek met de makelaar

opschortende voorwaarden uit de overeenkomst zijn vervallen; dat gebeurt

ontvang je de verkoopstukken die als contractstuk dienen. Hierin zijn

dus wanneer onder meer de onherroepelijk bouwvergunning er is en er

alle ‘spelregels’, procedures en voorwaarden zo duidelijk mogelijk

voldoende woningen in deelplan Chopin zijn verkocht.

opgenomen.

Energiezuinigheid

Mensenwerk

Iedere woning levert een zeer hoge energieprestatie door goede isolatie,

Ontwikkelen en bouwen is én blijft mensenwerk. Deze brochure is met

zuinige installaties en zonnepanelen. De woning wordt uitgerust met

veel zorg samengesteld en voorzien van de meest actuele beschikbare

vloerverwarming op begane grond een eerste verdieping. Met de

informatie. Wij maken een voorbehoud ten aanzien van architectonische,

toegepaste luchtwarmtepomp is de woning energieneutraal (EPC van

bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals eventuele

0). Het boilervat van 200 liter zorgt voor comfortabel douchen.

afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden,
welstand en/of nutsbedrijven. Eventuele wijzigingen doen echter nooit

Gevels en daken
De

gevels

zijn

Huis kopen in dit
nieuwbouwproject?
Goed nieuws: met een ABN AMRO hypotheek krijgt
u 0,2% Duurzaamheidskorting op de hypotheekrente.
En nogmaals 0,2% korting als uw salaris binnenkomt op
uw ABN AMRO rekening.

afbreuk aan de waarde van de woning en geven daarom geen aanleiding
opgetrokken

in

baksteen

met

verschillende

tot verrekening. We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan

kleuraccenten, voorzien van hardhouten kozijnen en onderhoudsarme

te brengen in materialen en/of afwerking. Aan de beelden, illustraties,

gevelpanelen die zorgen voor warme accenten. Dankzij inbraakwerkend

plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden

hang- en sluitwerk is je woning goed beschermd. Verschillende

ontleend.

Interesse?
We staan 7 dagen per week klaar om u te helpen, waar en wanneer u wilt.
Bijvoorbeeld via Beeldbankieren.
Ga naar abnamro.nl/hypotheken en maak direct een afspraak.
Of bel met 020 - 446 67 00.

V O O R M E E R I N F O R M AT I E
VA N S A N T V O O RT M A K E L A A R S
B O U T E N S L A A N 195 A
5654 AN EINDHOVEN
T + 3 1 (0)40 269 2530
E N I E U W B O U W @ E I N D H O V E N .VA N S A N T V O O RT. N L
W W W. B E R C K E L B O S C H . N L
Disclaimer:
Deze brochure is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden van dit project te laten zien. De in de brochure aangegeven
keuken, huishoudelijke apparaten en inrichting geven een impressie van de mogelijkheden en behoren niet tot de
standaard uitrusting van de woning. Alle vermelde maten zijn indicatief. Wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de beelden,
illustraties en plattegronden in de brochure kunnen geen rechten ontleend worden.
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