Centrum De Groote Wielen

Bouw gestart!

Welkom in het nieuwe centrum van de wijk De Groote Wielen!
Hier, in het kloppend hart van de wijk kun je straks wonen, je
boodschappen doen, een rondje wandelen langs de kade en
genieten van een hapje en drankje op het terras aan het water. Ook
voor een bezoek aan je huis- en tandarts kun je er terecht in het
nieuwe gezondheidscentrum. Het plan biedt met zijn diversiteit
aan functies alles wat een centrum nodig heeft. Wonen, welzijn,
winkelen, onderwijs en recreatie: alles dichtbij!

Niet alleen de verschillende functies, maar ook de uitstraling maakt
het centrum een unieke plek in de Groote Wielen.
Een groen landschap met hoogteverschillen, glooiingen,
trappen en paden geven het samen met de kade, die als een
boulevard langs het water loopt, het gevoel alsof je je in het
buitenland waant. Een gezellige, levendige woonomgeving met veel
groen en water om je heen zorgen voor een unieke woonbeleving,
dichtbij ‘s-Hertogenbosch.

Ravelijn

Grenzend aan het park , met zicht over de Groote Wielenplas
ontstaat Ravelijn. Een sierlijk, kleinschalig appartementengebouw
van 3 lagen, met elk 3 appartementen per verdieping.
De appartementen worden door een portiek centraal in het
gebouw ontsloten en bieden met de grote glazen puien een
prachtig uitzicht naar buiten.

Op de eerste verdieping grenzen de buitenruimtes aan de parktuin
op het dak van het gezondheidscentrum en commerciële ruimten.
De appartementen op de tweede en derde verdieping beschikken
allen over brede balkons, die door hun organische vorm het
gebouw zijn sierlijke uitstraling geven.

Programma

9 koopappartementen

m² woonoppervlakte (ca.)

77 - 86 m²

Aantal verdiepingen

3

m² buitenruimte (ca.)

16 - 62 m²

Aantal kamers

3

m² inpandige berging (ca.)

5 m²

Parkeren

1 parkeerplaats onder Bastion

Bekijk de plattegronden en prijzen op
www.CentrumDeGrooteWielen.nl

Bastion

Direct tegenover de winkels, midden in het groene park wordt
Bastion gerealiseerd. Een appartemententoren van 9 verdiepingen,
die prachtige vergezichten biedt over de Groote Wielenplas,
richting ’s-Hertogenbosch en de Maas. Per verdieping treft u er 4
appartementen, met uitzondering van de bovenste verdieping; daar
hebt u royaal woongenot verdeeld over 2 penthouses.

De architectuur is vergelijkbaar met die van Ravelijn; sierlijke
organisch gevormde balkons doen denken aan de vleugels van
een vogel. Bij de bovenste drie verdiepingen zijn de balkons een
slag gedraaid, wat zorgt voor een een extra dynamisch beeld. De
woonkamers hebben aan twee zijdes uitzicht via grote glazen puien.
Deze zorgen voor de ultieme daglicht beleving, waardoor je geniet
van een prachtig licht en ruimtelijk appartement.

Programma

32 koopappartementen

Programma

2 penthouses

Aantal verdiepingen

8

Aantal verdiepingen

1

Aantal kamers

3

Aantal kamers

4

Parkeren

1 parkeerplaats onder Bastion

Parkeren

2 parkeerplaatsen onder Bastion

m² woonoppervlakte (ca.)

93 - 95 m²

m² woonoppervlakte (ca.)

169 m²

m² buitenruimte (ca.)

19 -91 m²

m² buitenruimte (ca.)

45 - 49 m²

m² inpandige berging (ca.)

5 m²

m² inpandige berging (ca.)

5 m²

Bekijk de plattegronden en prijzen op
www.CentrumDeGrooteWielen.nl

De Vesting

Boven de winkels in het Centrum van de Groote Wielen worden 47 middeldure huurappartementen met loggia gerealiseerd in het plandeel
De Vesting. Schrijf je in via de website www.centrumdegrootewielen.nl en we houden je op de hoogte zodra de verhuur start.

Programma

47 middeldure huurappartementen

m² woonoppervlakte (ca.)

71 - 97 m²

Aantal verdiepingen

2-4

m² buitenruimte (ca.)

6 - 15 m²

Aantal kamers

3

m² inpandige berging (ca.)

4 m²

Parkeren

1 parkeerplaats eigen terrein De Vesting

Vragen?
Neem contact op met Het Waare Huis

Burg. Nieuwenhuijzenstraat 2, 5241 TC Rosmalen
Tel: 073 523 64 65
WhatsApp: 06 1771 1113
nieuwbouw@hetwaarehuis.nl

www.CentrumDeGrooteWielen.nl

