
20 sfeervolle luxe appartementen en 

1 unieke stadsvilla in de Heilig Hartkerk in Boxtel 
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Een kerk met 20 luxe appartementen en een 
stadsvilla in de sacristie

In de Boxtelse wijk Breukelen, nabij de dorpskern, staat de 

voormalige Heilig Hartkerk. Dit imposante Rijksmonument wordt 

getransformeerd tot een exclusieve woonlocatie: Sacre Coeur.

Sacre Coeur combineert de charme van een kerk met het 

wooncomfort van nieuwbouw.

•  Ieder appartement is uniek

•  De binnenhoogtes zijn riant

•  De historische details zijn oogstrelend

•  De gewelven, ornamenten, zuilen en glas in lood zijn behouden

•  De locatie geeft uw woning veel allure

•  Voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers voor de deur

•  Authentiek buitenterrein met behoud van groen

NAAR 

HARTENLUST 

WONEN.

EEN ZELDZAME 

KANS OP UNIEK 

WOONGENOT! 
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“Ja, 
ik wil”
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Te voet ben je in 8 min in het centrum 

( 700 meter).

Op de fiets ben je in 3 min in het centrum 

( 700 meter).

De afstand tot station Boxtel is

500 meter 

Toegang tot de snelweg A2 ligt op 

4 km afstand.

Eindhoven

Tilburg

Boxtel

's-Hertogenbosch

IDEALE LIGGING IN DE DRIEHOEK 

EINDHOVEN, TILBURG EN ’S-HERTOGENBOSCH

Met een prachtige historie, een rijk cultureel erfgoed, 

bijzondere natuur en een bruisend centrum heeft Boxtel 

veel te bieden. Vanuit een klein dorpje aan de Dommel 

groeide Boxtel uit tot een gemeente met ruim dertigdui-

zend inwoners. Boxtel heeft een ideale ligging naast de 

A2 tussen de stedendriehoek van Eindhoven, Tilburg en 

’s-Hertogenbosch.

Het centrum van Boxtel bruist!
Per jaar worden in Boxtel meer dan 500 evenementen 

georganiseerd. Het winkelaanbod is gevarieerd en uniek. 

Boxtel staat ook bekend om het enorme aanbod aan 

horeca. Kortom; er is voor ieder wat wils.

Prachtige natuur
Boxtel ligt midden in het Nationaal Landschap Het 

Groene Woud en heeft voor de échte natuurliefhebbers 

veel te bieden!

De slingerende beken in het Dommeldal, de naaldbomen 

in Sparrenrijk en de paarse heidevelden in de Kampina.  

Het zal je verbazen hoeveel moois je te zien krijgt. Pak de 

�ets of trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen 

door het sterk afwisselende landschap rondom Boxtel.

Shoppen in Boxtel
Naast landelijke winkelketens zijn er veel lokale 

ondernemers die Boxtel een eigen identiteit geven en 

het bourgondische dorp aantrekkelijk maken. In en 

rondom het centrum vind je leuke winkels en 

speciaalzaken. Op vrijdagochtend is er een gezellige 

weekmarkt

“Beleef 
Boxtel”
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De oorspronkelijke kerkdeuren in de voorgevel blijven behouden. 

De entreehal, met zijn tochtportalen en kroonluchters, biedt toegang 

tot de appartementen. De stadsvilla in de sacristie heeft een eigen 

entree. De binnenkomst is een ware beleving. Indrukwekkende glas 

in lood ramen van de elf apostelen begeleiden u door de midden-

gang naar de voordeuren van de eerste negen appartementen op de 

begane grond.

De symmetrische opzet van de kerk blijft. Over de centrale as loopt 

een ruime trap naar de gezamenlijke ruimte, die de gallerijen van de 

verdiepingen met elkaar verbindt. Bovenaan de trap wordt de 

centrale ruimte omringd door gebrandschilderde ramen met de 

zeven sacramenten, en kunt u deze kunstwerken van dichtbij 

bewonderen.

Om het monument in zijn kracht te laten, hebben de toegevoegde 

elementen een eigentijdse uitstraling. Er is bewust niet gekozen voor 

het namaken van klassieke elementen.  Zo blijft duidelijk wat 

monumentaal is of een latere ingreep. De materialen van eventuele 

toevoegingen zijn uitgevoerd in het kleurenpalet van de kerk. 

Zo voegen ze een eigentijdse, nieuwe waarde toe. Sacre Coeur 

combineert de authentieke sfeer van de kerk met modern 

wooncomfort en creëert zo een stijl- en sfeervolle woonlocatie. 

Duurzaamheid
Een huis voor nu én de toekomst. Sacre Coeur gebruikt intelligente 

materialen en installaties. Denk hierbij o.a. aan vloerverwarming, 

ventilatie met warmteterugwinning, HR++ glas en warmtewerend glas.
 

Van heilig hart naar Sacre Coeur
De metamorfose van een rijksmonument 

“Authentieke 

sfeer, modern 

wooncomfort”
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Royaal 

wooncomfort
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De Roermondse architect C. Fransen ontwierp deze 

prachtige neogotische kerk. De eerste steen van de 

Heilig Hartkerk werd gelegd op het feest van 

Sint-Jozef in 1900. De inwijding vond plaats op 10 

juni 1901, waarna het tot 2015 dienst heeft gedaan 

als rooms-katholieke kerk. Sinds het 100-jarig 

bestaan, in 2001, is het gebouw een Rijksmonument. 

De Heilig Hartkerk is per 1 januari 2015 aan de 

eredienst onttrokken en dreigde in verval te raken. 

Dankzij Sacre Coeur wordt dit Rijksmonument 

behouden.  

Sacre Coeur combineert de charme van een kerk met 

de luxe en comfort van een nieuwbouwwoning.  Veel 

van de behouden details representeren de 

geschiedenis van dit bijzondere gebouw. Het 

ontwerp is gerealiseerd door Rik Adriaans van 

BOUWKUNST architecten. 

In de diverse ontwerpfases waren er drie centrale 

uitgangspunten:

•  Blijvende waarde voor de omgeving

•  Monumentale ervaarbaarheid

•  Verduurzaming 

“Uiteraard zijn voor de realisatie enkele ingrepen noodzakelijk, 

maar we hebben altijd streng toegezien op het behoud van het 

markante silhouet, geveldetails, glas in lood en de prachtige 

gewelven en ornamenten”, aldus de architect. 

Alle ingrepen zijn uitvoerig overlegd met zowel de 

gemeentelijke Monumentencommissie Boxtel als de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed.

Geen twee appartementen zijn identiek en elke plattegrond is 

op maat gemaakt. Door de binnenhoogte en open indeling van 

dit historische pand krijgt iedere woning een monumentale 

uitstraling.  Dit is een unieke plek voor uw thuis.

Een bijzonder thuis
De charme van een kerk met de luxe en comfort 
van een nieuwbouwwoning
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Stadsvilla 26.00
Unieke stadsvilla in de voormalige sacristie. 

Deze stadswoning bestaat uit twee lagen 

boven de grond en een kelderlaag half onder 

de grond. De stadsvilla is bereikbaar via een 

trapje aan de Baroniestraat zijde. Naast veel 

ruimte op de begane grond bevat de woning 

op de 1ste verdieping twee royale 

slaapvertrekken, ieder met een eigen 

doucheruimte en dubbele wastafel. Vanuit de 

voordeur heeft men via de hal toegang tot de 

ruime begane grond. Met maar liefst 66m² 

aan leefruimte biedt deze woonlaag diverse 

indelingsmogelijkheden.

Centraal in de ruimte ligt de trapopgang van 

zwart staal welke het zitgedeelte van de 

keuken scheidt. De keuken biedt plaats aan 

een rechte opstelling en ruime eethoek. 

Openslaande deuren bieden toegang tot het 

ruime terras van ca. 27m². 

Speelse openingen geven de ruimte een 

uniek karakter en creëren diverse 

gebruiksmogelijkheden voor de aansluitende 

ruimte. U kunt hierbij denken aan 

bijvoorbeeld werkruimte of speelhoek. Door 

de toepassing van een lange lichtstraat is de 

lichtinval hier optimaal. 

Vanuit deze ruimte is de toiletruimte alsmede 

berging toegankelijk. En wat een extra ruimte 

biedt de half verdiepte kelder! Met de maar 

liefst ruim 50m² oppervlak zijn talloze 

gebruiksideeën denkbaar. De royale 1ste 

verdieping kenmerkt zich o.a. door de 

prachtige spanten welke bewust in het zicht 

worden gehouden. Daarnaast bieden twee 

dakkapellen in de oorspronkelijke stijl van de 

kerk de slaapkamers licht en ventilatie. 

De hoge plafonds, originele spanten en de 

kelder zijn allen bijzondere elementen die 

samenkomen in één unieke woning.

KERNGEGEVENS  STADSVILLA 26.00

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

3 woonlagen

202 m²

 717 m³

5 m²

27 m²

Terras

2
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18 19

Stadsvilla 
26.00
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Appartement 26.01 
Dit hoekappartement is gelegen aan de 

rechterzijde van de centrale entree. Met 

115m² verdeeld over twee woonlagen is het 

appartement ruim te noemen. Vanaf de 

centrale hal bereikt men via de voordeur de 

hal met meterkast en toiletruimte.  De ruime 

en lichte woonkamer heeft een royale open 

keuken met mogelijkheid voor een 

kookeiland. 

Twee hardstenen zuilen met bladgouden 

kroon geven de ruimte een statige uitstraling. 

Openslaande deuren bieden toegang tot het 

terras. Daarnaast geven twee loopdeuren een 

directe doorgang naar de buitenruimte 

gelegen aan de voorzijde van het gebouw. 

Via een mooie stalen trapopgang 

gecombineerd met houten treden bereikt 

men de vide. 

Deze biedt voldoende ruimte als slaapvertrek 

en staat in open verbinding met de badkamer. 

Een tweede, eventueel middels glazen wand en 

deur afsluitbare ruimte, is uitermate geschikt 

als werk- of logeerkamer. Direct naast de 

badkamer is er een mogelijkheid voor het 

creëren van een walk-in-closet of.

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.01 

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

115 m²

299 m³

5 m²

18+10 = 28 m²

2 terrassen

1

< 8550 >

< 5090 >

< 3140 >
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< 1870 > < 1890 >
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Appartement 26.02
Dit mooie appartement is gelegen op de 

hoek aan de linkerzijde van de hoofdentree 

en biedt een oase aan rust. Vanuit de centrale 

hal heeft men via de eigen voordeur toegang 

tot het appartement. Een hal met meterkast 

en toiletruimte biedt toegang tot de ruim 

opgezette woonkamer. Een zitkamer, 

eetgedeelte en werkhoek bieden volop 

indelingsmogelijkheden. 

De open keuken biedt plaats aan een rechte 

muuropstelling en kookeiland. Twee 

hardstenen zuilen met bladgouden kroon 

geven de ruimte een statige uitstraling. De 

diverse raampartijen geven zeeën aan licht. 

Vanuit de zitkamer heeft men een directe 

toegang naar het terras welke is gelegen aan 

de voorzijde van het gebouw. Een moderne 

trappartij brengt u naar de vide welke is in te 

richten als slaapvertrek. 

Er is vanuit hier een open verbinding met de 

badkamer voorzien van inloopdouche, toilet 

en dubbele wastafel. Een (eventueel middels 

glazen wand en deur af te sluiten) tweede 

kamer is uitermate geschikt als slaap-/werk- 

of logeerkamer. Direct naast de badkamer is 

er ruimte voor de wasapparatuur en een 

mogelijkheid voor een kleedkamer.

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.02

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

115 m²

299 m³

5 m²

18 m²

terras

1

< 1875 >

< 3140 >

< 1890 >

< 2310 >

< 8550 >
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Begane grond 1ste verdieping
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Appartement 26.03
Een prachtige wenteltrap rond een massieve 

hardstenen zuil, riant buitenterras en hoge 

plafonds. Een kleine greep uit de bijzondere 

kenmerken van dit heerlijke appartement. Bij 

binnenkomst via de centrale hal komt u in de 

ruime entree welke door middel van een glazen 

afscheiding een transparant karakter heeft. 

Hier bevindt zich de toiletruimte en de 

meterkast. U betreedt de woonruimte via 

de royale open keuken. Wilt u een hoek- 

opstelling, rechte opstelling of toch liever 

een kookeiland? Het is in dit appartement 

allemaal mogelijk. 

Aansluitend de ruime zit- en eetkamer met 

volop lichtinval en openslaande deuren naar 

het ruime terras. Via de wenteltrap heeft men 

toegang tot de royale vide ingedeeld met 

badkamer, separate toiletruimte, wasruimte 

en mogelijkheid voor twee slaapvertrekken.

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.03

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

131 m²

399 m³

4,9 m²

10 m²

terras

1
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Begane grond 1ste verdieping
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Appartement 26.04
Bouwnummer 4 is gelegen op de begane 

grond. Het appartement verdeeld over drie 

woonlagen biedt o.a. een ruime woonkamer, 

open leefkeuken en balkon op de eerste 

verdieping. Bij binnenkomst treft men eerst een 

hal met garderobehoek en meterkast en heeft 

men toegang tot de toiletruimte. Een glazen 

tussendeur biedt toegang tot de woonkamer 

en leefkeuken. De keuken biedt volop ruimte 

voor het plaatsen van een grote eethoek en kan 

naar eigen wens worden ingericht met een 

hoekopstelling of kookeiland. 

Door de hoge plafonds en vide met twee 

grote raampartijen is er een zee van lichtinval. 

Centraal in de ruimte staat de wenteltrap 

rondom een massieve hardstenen zuil als een 

ware eyecatcher. Het moderne zwarte frame 

gecombineerd met houten treden wordt 

geheel opgenomen in de ruimte. Het 

gezellige zitgedeelte maakt de begane grond 

van dit �jne appartement compleet. 

Bovenaan de moderne wenteltrap komt men 

op de vide met slaapgelegenheid, badkamer, 

wasruimte en separaat toilet. Een tweede 

trapopgang geeft toegang tot zowel het 

balkon als een tweede vide van ca. 10m², 

welke is gelegen onder een prachtig gewelf, 

met ruimte voor bijvoorbeeld werken of 

hobby. Dit appartement het een hoogte van 

maar liefst 8 meter. Wat een ruimte!

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.04

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

3 woonlagen

136 m²

327 m³

5 m²

5 m²

terras

1
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Appartement 26.05
Bouwnummer 5 is gelegen aan de 

Baroniestraat wat de zuidzijde van de kerk is. 

Met een breedte van ruim 7 meter en een 

diepte van ca. 10 meter heeft dit 

appartement niet alleen een functionele 

indeling maar ook volop lichtinval door de 

hoge ramen en openslaande deuren. 

Er is een unieke combinatie gemaakt tussen 

oud en nieuw waarbij de oude details zoals 

pilaren en gevelelementen stijlvol opgaan in 

het nieuwe eigentijdse interieur. Een mooi 

vormgegeven wenteltrap, rondom een 

massieve hardstenen zuil, leidt naar de 

eerste verdieping.

Vanuit de woonkamer heeft men via 

openslaande deuren toegang tot een ruim en 

zonnig terras. De begane grond is ingedeeld 

met een hal, toilet, woonkamer en open 

keuken. De eerste verdieping heeft een vide 

met slaapruimte, een grote slaap-/werk-

kamer, een badkamer en wasruimte.

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.05

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

135 m²

351 m³

5 m²

7 m²

terras

1

2000 5000mm
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Begane grond 1ste  verdieping
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1000 2000 5000mm

schaal 1 : 75

Appartement 26.06
Mooie vormen met sfeervolle hoekjes, het 

originele altaar van de Heilige familie en 

diverse indelingsmogelijkheden. Dit zijn een 

paar van de bijzondere kenmerken van 

appartement 06. Vanuit de ontvangsthal met 

meterkast, toiletruimte en wasruimte, heeft 

men door het transparante karakter direct 

zicht over het woongedeelte. 

Een ruime zitkamer, riante keuken, 

openslaande deuren en volop ruimte voor een 

meer- persoons eethoek, dit appartement 

biedt het allemaal. Onder de trappartij, welke 

naar de vide leidt, bevindt zich het originele 

altaar. Prachtige afbeeldingen vullen de ruimte 

en bieden een perfecte verbinding tussen het 

heden en verleden. 

Tevens is de originele hardstenen zuil met 

bladgouden kroon in zijn totaliteit te zien. 

Eenmaal boven is er genoeg ruimte voor twee 

slaapvertrekken of ruimte om te werken / 

studeren en opbergen. Een badkamer met 

inloopdouche, toilet en dubbele wastafel 

maakt het geheel compleet.

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.06

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

140 m²

368 m³

5 m²

7 m²

balkon

1
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Begane grond 1ste  verdieping

< 2830 >

< 7345 >

< 2315 >

< 6500 >

< 
85

20
 >

< 
56

40
 >

1000 2000 5000mm

schaal 1 : 75



34 35
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Appartement 26.07
Qua vorm lijkt appartement 07 op appartement 

06, maar dit bouwnummer is gelegen aan de 

zuidzijde van de kerk aan de levendige 

Baroniestraat. Ook hier wordt het appartement 

gekenmerkt door zijn fraaie vorm, een 

metershoog plafond en bijzondere elementen. 

Denk bijvoorbeeld aan de prachtige hardstenen 

zuilen met bladgouden kroon welke zowel op de 

begane grond als vide zichtbaar zijn. 

Op de begane grond is het appartement 

ingedeeld met een hal, toiletruimte, 

wasruimte, riante open keuken, royaal 

zitgedeelte en aansluitend eetgedeelte. Via 

de openslaande deuren komt men op het 

heerlijke terras waar men heerlijk van de 

middagzon kan genieten. 

De prachtige trappartij, waaronder zich het 

altaar met prachtige steensnijwerken 

bevindt, biedt toegang tot de vide welke 

naar wens is in te delen. Hier beschikt men 

over een badkamer voorzien van 

inloopdouche, toilet en dubbele wastafel. 

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.07

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

141 m²

368 m³

5,2 m²

7 m²

terras

1
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< 3870 >
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Begane grond 1ste  verdieping
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Appartement 26.08
Bent u op zoek naar ruimte, licht en uitzicht? 

Dan bent u bij dit appartement aan het juiste 

adres. Vanuit de keuken en eetkamer heeft u 

een prachtig zicht op de pastorie-tuin. Door 

de ligging aan de noord/oostkant van de kerk 

geniet men hier van rust en van de vroege 

ochtendzon. 

Vanuit de hal met garderobehoek, meterkast, 

toiletruimte en wasruimte heeft u toegang tot 

het royale woongedeelte. Aan de ene zijde 

genoeg ruimte voor een riant opgezette 

keukeninrichting en aan de andere zijde de 

mogelijkheid voor een ruime zithoek en 

eetkameropstelling. Ook in dit appartement 

treft u maar liefst 3 prachtige hardstenen zuilen 

met gouden kroon tussen vloer en plafond. 

Openslaande deuren bieden een mooi zicht 

naar buiten en een directe toegang tot een 

ruim terras. Via een trapopgang heeft men 

toegang tot de vide met slaapruimte, ruime 

werkruimte en badkamer. Daarnaast is er 

voldoende extra ruimte aanwezig voor het 

plaatsen van garderobekasten. 

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.08

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

145 m²

379 m³

5 m²

11 m²

terras

1
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1000 2000 5000mm
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Appartement 26.09
Met ca. 145m² verdeeld over twee woonlagen 

is dit appartement heerlijk ruim. Door de 

ligging in het voormalige koor van de kerk 

heeft dit appartement een bijzondere vorm. 

Men komt binnen via hal met meterkast, 

toiletruimte en toegang tot de natte ruimte 

met aansluitingen voor de wasapparatuur.

De royale woonkamer biedt diverse indelings- 

mogelijkheden en krijgt veel lichtinval door de 

hoge raampartijen in de oost/zuid gevel. 

Prominent in de ruimte staan twee prachtige 

massief hardstenen zuilen waardoor de 

kamerhoogte van maar liefst 5 meter extra 

wordt benadrukt. De open keuken kan naar 

wens worden ingericht en wordt door een 

derde zuil op natuurlijke wijze gescheiden 

van het zitgedeelte. 

Middels een houten trapopgang heeft men 

toegang tot de entresol welke vrij indeelbaar is 

en voldoende ruimte biedt voor bijvoorbeeld 

twee slaapkamers, garderoberuimte en een 

werkhoek. Hier beschikt men tevens over de 

badkamer voorzien van inloopdouche, dubbele 

wastafel en toilet. 

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.09

Begane grond

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

145 m²

379 m³

5 m²

10 m²

terras

1
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Appartement 26.10
Bouwnummer 10 is gelegen op de eerste 

verdieping aan de zuidzijde van de kerk. Met 

een leefruimte van 9.15 breed en 6.79 meter 

diep is dit appartement niet alleen heel ruim 

maar ook functioneel ingedeeld. De royale 

woonkamer en leefkeuken zorgen voor een 

prachtig ruimtelijk e�ect met veel lichtinval 

door de diverse raampartijen. 

Vanuit hier heeft u middels twee deuren 

toegang tot een ruim balkon met zicht over 

de Baroniestraat. Aan weerszijden van de 

woonkamer ziet u de prachtige gewelven 

waaronder u enerzijds een knusse zithoek 

kunt creëren en anderzijds de badkamer is 

gesitueerd. 

De woonkamer biedt toegang tot twee 

slaapkamers en de badkamer. Beide kamers 

hebben de mogelijkheid voor het creëren van 

een aansluitende garderoberuimte. Vanuit de 

ontvangsthal heeft u toegang tot een ruime 

technische / wasruimte en een royale 

toiletruimte.

KERNGEGEVENS  APPARTEMENT 26.10

1ste verdieping

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

1 woonlaag

122 m²

395 m³

5 m²

7 m²

balkon

1
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Appartement 26.11
In dit prachtige appartement komen oud en 

nieuw echt samen. En wat een ruimte! Met 

maar liefst 189m² waant u zich hier de koning 

te rijk. Bijzondere gewelven en de mogelijkheid 

voor glas in lood gecombineerd met zwart 

aluminium kozijnen, de ideale combinatie. 

Vanuit de centrale hal komt u via de voordeur 

de hal van het appartement binnen

Vanuit hier heeft u toegang tot de toiletruimte 

en technische ruimte o.a. voorzien van de 

aansluitingen voor de wasapparatuur. 

U betreedt het appartement via de royale open 

keuken. Hier kan men naar eigen inzicht en 

smaak een inrichting laten plaatsen. Aan de 

voorzijde, wat tevens de zuidzijde is, ligt het 

leefgedeelte van maar liefst ruim 53m² met 

zicht op 4 gewelven. 

Door de vele lancetvensters, geniet deze ruimte 

volop lichtinval. In open verbinding met de 

woonkamer beschikt dit appartement over een 

extra ruimte welke bijvoorbeeld als extra 

zithoek of werkhoek kan worden ingericht. 

Deze lager gelegen ruimte, onder een mooi 

gewelf, biedt middels deur toegang tot een 

ruim balkon op het westen.  Vanuit de 

woonkamer zijn twee riante slaapkamers 

bereikbaar. Beide kamers beschikken over een 

eigen badkamer met inloopdouche, toilet en 

dubbele wastafel, waarvan één met een hemel 

van schoonmetselwerk. Kortom een compleet, 

maar vooral prachtig appartement.

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.11

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

189 m²

613 m³

4,9 m²

6 m²

balkon

2

1ste verdieping 1 woonlaag
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Appartement 26.12
Bouwnummer 12 is gelegen op de eerste 

verdieping op de noord/westhoek van de kerk. 

Hierdoor kan men op het balkon heerlijk genieten 

van de avondzon en heeft men zicht over het 

parkeerterrein en de Annastraat.  Het ruim 

ingedeelde appartement is o.a. voorzien van een 

ruime woonkeuken, gezellige zitkamer met een 

speels verlaagd gedeelte en twee slaapvertrekken.

Daarnaast beschikt dit appartement uiteraard 

over een badkamer en technische ruimte met 

aansluitingen voor de wasapparatuur. 

De verschillende ruimtes worden door de 

prachtige gewelven van elkaar gescheiden. 

Doordat de lancetvensters tot aan de vloer 

lopen heeft het geheel een open en 

transparant karakter en heeft men uitzicht over 

het achtergelegen beekje de Beerze, met 

daarvoor de overwegend groene begraafplaats.

KERNGEGEVENS  APPARTEMENT 26.12

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

153 m²

495 m³

4,2 m²

6 m²

balkon

1

1ste verdieping 1 woonlaag
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Appartement 26.13
Een bijzondere vorm, veel licht, speelse hoekjes 

en een heerlijk balkon. Dat biedt appartement 

bouwnummer 13. Gelegen aan de achterzijde 

van de kerk met zicht over het achtergelegen 

beekje de Beerze en de daarvoor gelegen 

overwegend groene begraafplaats en nog een 

deel van de pastorie-tuin. Een oase van rust. 

Ook hier treft men de prachtige gewelven 

waaronder bijvoorbeeld de badkamer of 

extra zithoek met toegang tot het balkon zich 

bevindt. De deels ronde woonkamer van 9.15 

breed en 6.79 meter diep, is vrij in te delen en 

heeft prachtige kamerhoge raampartijen. 

Aansluitend een open leefkeuken met mogelijkheid 

voor bijvoorbeeld een hoekopstelling of kookeiland.  

Twee ruime slaapvertrekken, waarvan één met 

inloop garderobenis en een hemel van schoonmet-

selwerk (gewelf ), bieden beide ruimte voor een 

tweepersoonsbed. De badkamer is ingericht met 

een inloopdouche, dubbele wastafel en wandcloset.

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.13

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

133 m²

430 m³

4,2 m²

7 m²

balkon

1

1ste verdieping 1 woonlaag
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Loft 26.14
Bent u op zoek naar iets speciaals waarin ruimte, licht en 

unieke elementen samen komen? In dit prachtige loft worden 

al uw wensen werkelijkheid. In de halfronde koorruimte van 

de kerk op de eerste verdieping wordt dit royale loft gereali-

seerd. Direct naast de centrale trappartij betreedt men de loft 

via een hal met meterkast, technische ruimte en toilet. 

Een riante leefkeuken gecombineerd met een ruim opgezette 

zithoek van samen maar liefst 68m² ligt centraal in de ruimte. 

Hier komt alles samen. Daaromheen kan men tussen de 7 

spitsboognissen en de gevel leuke hoekjes creëren. Doordat er 

geheel rondom zich diverse raampartijen bevinden heeft men 

van alle kanten lichtinval.

 Het ruime balkon is gelegen op het noord/oosten en biedt 

een uitzicht richting de pastorie en tuin. Geheel links en rechts 

liggen twee royale slaapvertrekken, onder indrukwekkend 

grote gewelfpartijen, waarvan één met een douche en 

dubbele wastafel en de ander met toegang tot een afgesloten 

badkamer met inloopdouche, toilet en dubbele wastafel.

KERNGEGEVENS  LOFT 26.14

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

193 m²

626 m³

6,3 m²

9 m²

balkon

2

1ste verdieping 1 woonlaag

< 5650 >

< 5670 >

< 7420 >

< 2325>

< 5560 >

< 5760 >

< 2965 >< 3000 > < 3250 >

< 2325 >

< 2325 >
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Appartement 26.20
Een fantastisch tweekamer appartement 

gelegen op de tweede verdieping aan de 

rechter vleugel van de kerk. Vanuit de hal 

toegang tot de toiletruimte, technische 

ruimte en riante woonkamer en open 

keuken van maar liefst 61m². 

De keuken biedt voldoende ruimte voor het 

plaatsen van een inrichting naar keuze 

alsmede een grote eethoek.  

Via openslaande deuren heeft men toegang 

tot een ruim balkon op het zuid/westen waar 

men heerlijk privé buiten kan geniet en van 

waar men een leuk zicht heeft over de 

Baroniestraat en “het torentje” van de kerk.

De zitkamer is aan de gevelzijde gesitueerd 

waardoor deze volop lichtinval geniet. 

Tussen diverse ramen zijn de originele 

sierornamenten van bladgoud zichtbaar. 

Een middels wand afgescheiden slaapkamer 

van ca. 29 m² biedt vanzelfsprekend diverse 

indelingsmogelijkheden. Hier is ruimte 

genoeg voor het eventueel verwerken van 

een garderoberuimte, werkruimte of extra 

leeshoek. In open verbinding beschikt men 

hier over een doucheruimte met 

inloopdouche en dubbele wastafel.

KERNGEGEVENS APPARTEMENT 26.20

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

101 m²

293 m³

5 m²

11 m²

balkon

1

2de verdieping 1 woonlaag
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KERNGEGEVENS  PENTHOUSE 26.21

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

190 m²

553 m³

5 m²

9 + 9 = 18 m²

2 balkons

2

2de verdieping 1 woonlaag

Appartement 26.21
Houdt u van een iets traditionelere indeling maar wilt u de charme van de 

kerk niet missen. Dit royale appartement van 190m² is gelegen op de 

tweede verdieping en biedt o.a. twee inpandige buitenruimtes op het 

zuiden (logia’s), twee ruime slaapkamers en volop leefruimte. Bij binnen-

komst kunt u vanaf de hal naar een riante werk/hobby ruimte, separate 

toiletruimte en de badkamer. De badkamer is ingericht met een inloop-

douche, dubbele wastafel en tweede toilet. 

Een glazen binnendeur biedt toegang tot de zeer royale leefruimte 

met open leefkeuken, eethoek, zithoek en toegang tot de twee grote 

balkons gelegen aan de Baroniestraat. Door de prettige indeling met 

rechte wanden biedt de ruimte diverse indelingsmogelijkheden. Een 

vijftal kamerhoge raampartijen aan de voorzijde van de kerk en 

bloemornamenten in bladgoud geven de zitkamer naast een zee van 

lichtinval een bijzonder uiterlijk. 

Desgewenst bestaat hier de mogelijkheid voor het laten 

terugplaatsen van een deel van het originele glas in lood.  

De twee slaapkamers zijn gelegen aan de rustige en koele zijde 

van de kerk. Grote dakramen bieden hier natuurlijke ventilatie 

en licht. Een aparte technische ruimte biedt plaats aan o.a. de 

wasapparatuur.
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KERNGEGEVENS  APPARTEMENT 26.22

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

101 m²

293 m³

5 m²

11 m²

balkon

1

2de verdieping 1 woonlaag

Appartement 26.22
Bouwnummer 22 is qua indeling en afmeting 

vergelijkbaar met bouwnummer 20 met het 

verschil dat dit nummer is gelegen aan de 

rustige linkerzijde van de kerk. Hierdoor heeft 

men vanuit zowel de woonkamer als het 

balkon uitzicht over de pastorietuin en 

begraafplaats. 

Dit tweekamer appartement is ingedeeld met 

een ruime woonkamer met open keuken. 

Bloemornameneten van bladgoud op de 

oorspronkelijke steunberen van de kerk, 

geven de woning een bijzonder karakter.  

Vanuit de woonkamer heeft men via 

openslaande deuren toegang tot het balkon. 

De royale slaapkamer biedt diverse 

indelingsmogelijkheden en staat in open 

verbinding met de doucheruimte voorzien 

van inloopdouche en dubbele wastafel. 

Vanuit en hal is een technische ruimte met 

aansluitingen voor de wasapparatuur 

bereikbaar alsmede de toiletruimte.
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Loft 26.30
Royale en lichte loft gelegen op de derde 

verdieping in de zuid vleugel van de kerk 

inclusief vide. Vanaf de hal met toiletruimte 

betreedt men het loft via de royale keuken 

waar plaats is voor een ruime opstelling met 

mogelijkheid voor bijvoorbeeld een 

kookeiland. Aansluitend aan de keuken ligt 

een ruime inpandige berging met toegang 

tot de technische / wasruimte.

In de ronding van de gevel bevinden zich de 

zit- en eetkamer welke door de bijzondere 

raampartijen volop licht genieten. Onder 

andere de ronde vormen en kamerhoge 

ramen gecombineerd met zwarte kozijnen 

geven de ruimte een sfeervolle uitstraling.  

Vanuit de eetkamer is via een loopdeur een 

royaal balkon bereikbaar waar u geruime tijd 

van de zon kunt genieten.

 Een houten trapopgang geeft toegang tot de 

vide. Deze prachtige ruimte is direct onder de 

gewelven gelegen en biedt voldoende ruimte 

voor twee slaapvertrekken. De aanwezige 

badkamer heeft een douche, wastafel en 

toilet. Ook hier komen de fraai gevormde 

raampartijen in combinatie met de gewelven 

geheel tot zijn recht.

KERNGEGEVENS  LOFT 26.30

3de verdieping

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

2 woonlagen

150 m²

346 m³

5 m²

7 m²

balkon

2
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Penthouse 26.31
Ruimte, luxe, exclusief en uniek! Dit zijn termen 

die bij dit prachtige penthouse passen. Met maar 

liefst 226m² kom je zeker geen ruimte tekort. 

Alles wat je je maar kan wensen is in dit penthouse 

te vinden. Een zeer royale woonkamer, riante 

leefkeuken, kantoor of werkkamer, twee balkons, 

twee ruime slaapvertrekken én twee badkamers. 

Dit is een korte opsomming van hetgeen dit 

penthouse je te bieden heeft.  Dit alles gecombi-

neerd met unieke details, prachtige karakteristieke 

elementen van de kerk en een zee van licht, onder 

een “hemels” plafond van 4 gigantische gewelven 

over de totale oppervlakte van het penthouse. 

Vanuit de voordeur komt u in de hal met 

toegang tot een ruime slaap-/werkkamer, de 

separate wasruimte, toilet en badkamer met 

douche en wastafel. 

Aan het einde van de hal betreedt u het zeer 

royale leefgedeelte van maar liefst ruim 

130m² verdeelt in zitkamer, eetgedeelte en 

keuken. Deze ruimte heeft volop indelings- 

mogelijkheden en heeft door de diverse 

raampartijen rondom een zee van lichtinval.

Aan zowel de voor- als achterzijde heeft u 

toegang tot ruime balkons. Hierdoor kunt 

u genieten van zowel zon als schaduw. 

De centraal gesitueerde trappartij biedt 

toegang tot de entresol verdieping met 

een prachtig zicht over de woonkamer en 

twee ruime slaapvertrekken van ca. 39m² 

en 22m². De tweede badkamer wordt 

ingericht met een inloopdouche, dubbele 

wastafel en toilet.

KERNGEGEVENS PENTHOUSE 26.31

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

226 m²

577 m³

6,7 m²

10 + 10 = 20 m² 
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Loft 26.32
Royale en lichte loft gelegen op de vierde 

verdieping in de noordvleugel van de kerk 

inclusief entresol verdieping. Vanaf de hal 

betreedt men het loft via de royale keuken 

waar plaats is voor een ruime opstelling met 

mogelijkheid voor bijvoorbeeld een 

kookeiland. In de ronding van de gevel liggen 

de zit- en eetkamer welke door de bijzondere 

raampartijen volop licht genieten.

Onder andere de ronde vormen en kamer-

hoge ramen gecombineerd met zwarte 

kozijnen geven de ruimte een sfeervolle 

uitstraling. Vanuit de eetkamer is via een 

loopdeur een royaal balkon bereikbaar waar 

u in de vroege ochtendzon van uw ontbijtje 

kunt genieten. 

Een houten trapopgang geeft toegang tot de 

vide. Deze prachtige ruimte is direct onder de 

gewelven gelegen en biedt voldoende 

ruimte voor twee slaapvertrekken. 

De aanwezige badkamer heeft een douche, 

wastafel en toilet. Ook hier komen de fraai 

gevormde raampartijen in combinatie met de 

gewelven geheel tot zijn recht.

KERNGEGEVENS  LOFT 26.32

Verdieping3de verdieping 2 woonlagen

Gebruiksoppervlakte woning

Inhoud woning

Gebruiksoppervlakte berging

Oppervlakte buitenruimte

Type buitenruimte

Parkeerplaatsen

150 m²

346 m³

5 m²

7 m² 
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1

< 9355 >

< 3675 >

< 2625 > < 950 > < 3165 >

< 5585 >

<1
32

5>

<1
70

0>

< 
71

90
 >

< 
11

90
0 

>

< 6180 >

< 4620 >

< 3455 >

< 
20

50
 >

< 
73

05
 >

< 
45

55
 >

< 
47

00
 >

Begane grond 1ste  verdieping
1000 2000 5000mm

schaal 1 : 75



72 59

DISCLAIMER
De in dit document getoonde artist impressions, tekenin-

gen en plattegronden zijn een artistieke weergave van 

het project en de omgeving. 

De bij de plattegronden en in de brochure genoemde 

maten en hoeveelheden zijn “circa- maten”, gebaseerd op 

de gebruiksoppervlakte van de ruimten en kunnen in 

werkelijkheid afwijken. Deze brochure is nauwkeurig en 

met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare 

gegevens van de architect en de adviseurs van dit plan. 

Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan de 

inhoud van de brochure. 

Ontwerp Softmedia




