De kleurrijke aanblik van de rozen, lelies en irissen in de Engelse tuin van Kasteel Geldrop,
fleurde De Jonkvrouw haar humeur. Het frisse zonlicht verlicht de ruimte en je hoort de vogels
fluiten. Vanaf je balkon heb je uitzicht op groen. Aan de sfeervolle, groene omgeving van het Park
Beekweide net achter het station van Geldrop worden de prachtige parkappartementen van
De Jonkvrouw gerealiseerd verdeeld over drie gebouwen Rose, Iris en Lily. Hier komen twee
werelden samen: het gemak van stadse voorzieningen met de rust en ruimte van de natuurlijke
omgeving. Dat is fleurig wonen, midden in het groen.
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PRIVÉ PARKEERPLAATSEN BEWONERS
PARKEREN BEWONERS / BEZOEKERS

ENTREE
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Iris
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IRIS

LILY

•

Gebouwen deelplan 4 De Jonkvrouw

•

Per gebouw 23 appartementen met parkeerplaatsen

•

Totaal 5 verdiepingen per gebouw

•

Balkons aan parkzijde

•

Ieder appartement heeft 1 eigen parkeerplaats, 2e mogelijk in overleg met makelaar.
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KASTEEL
GELDROP
Tijdens een wandeling in de Engelse tuin van Kasteel
Geldrop genoot de Jonkvrouw van de aanblik op de
weelderige borders vol van haar lievelingsbloemen.
Op een steenworp afstand van jouw nieuwe
appartement vind je Kasteel Geldrop omringd door

DE ENGELSE
TUIN
10

een prachtige Engelse landschapstuin. Met een
wirwar van paden, afgewisseld met weiden, vijvers,
bruggetjes en bankjes is het de perfecte plek om
te genieten van de eerste zonnestralen tijdens een
fijne wandeling. De tuin van Kasteel Geldrop is
eeuwenoud en kent vele doorkijkjes. Voor het kasteel
ligt het grote langgerekte gazon, dat zich een weg
slingert door de bomen. Geniet van eeuwenoud
groen.
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LIGGING

EINDHOVEN
5 MIN

KASTEEL
GELDROP

ruimtelijk en
dorps wonen

GELDROP
CENTRUM

OPTIMALE BEREIKBAARHEID
De Jonkvrouw parkappartementen liggen in de groene loper naast

BEEKWEIDE

station Geldrop en op loopafstand van het centrum van Geldrop.
Ruimtelijk en dorps wonen met alle voorzieningen dichtbij, in de
slimste regio van Europa.
VENLO

A67

N2 EINDHOVEN
A2 AMSTERDAM - MAASTRICHT
A67

STRABRECHSTE
HEIDE

Geldrop Centrum

4 min

3 min

Kasteel Geldrop

4 min

4 min

Gijzenrooi

9 min

7 min

Strabrechtse Heide

18 min

21 min

Leenderheide

14 min

7 min

Eindhoven Centrum
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Eindhoven Airport
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8 min

20 min
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Tijd om te
genieten

Fotograaf Mitchell van Eijk

De Brabantse dorpsgezelligheid van Geldrop met heerlijke terrassen en een
sfeervol centrum of de stedelijke dynamiek in het bruisende Eindhoven?
Binnen 10 minuten is ook het enorm uitgebreide aanbod aan voorzieningen
van Eindhoven binnen bereik. Vanuit de Jonkvrouw parkappartementen heeft
u het beste van twee werelden altijd dichtbij.

foto: Visit Brabant
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bron: www.visitgeldropmierlo.nl
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INTRO

Rose, Iris en Lily
In de Engelse tuin plukte de Jonkvrouw een fleurig boeket van
rozen, lelies en irissen, haar lievelingsbloemen.
Jouw nieuwe parkappartement is onderdeel van deelplan vier
van de Jonkvrouw. Verdeeld over drie kleinschalige gebouwen,
Rose, Iris en Lily, gelegen midden in de natuur worden
prachtige parkappartementen gerealiseerd. Met een ruime,
lichte woonkamer met ramen van vloer tot aan plafond, twee
slaapkamers en een fijn balkon om te genieten van het groen.
Alle appartementen zijn gericht op het park en de zon. Welk
appartement is straks van jou?

PRACHTIGE
PARKAPPARTEMENTEn
met zonnige balkons
16
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De kracht van de natuur

de natuur

foto: Willeke Machiels

foto: Eric Bergmeester

Wonen in de Jonkvrouw is wonen met zicht op het park en een ruime keuze aan natuurgebieden om
te wandelen en fietsen. De Strabrechtse Heide, een van de mooiste natuurgebieden van Brabant
met een uitgebreid netwerk van paden en trails, het dal van de kleine Dommel of de kasteeltuin
Bloemenhof bij het Kasteel van Geldrop., de natuur is altijd dichtbij.

foto: Bergeijk de Ploeg

foto: A.Raaijmakers
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Impressie: Type A1

P L AT T E G R O N D E N

Iris
Rose

WONINGT YPE A1

In woningtype A1 kom je binnen in een ruime gang met aan de linkerkant
een berging van 6,5 vierkante meter en een badkamer van ruim 7 vierkante
meter. Er is tevens een apart toilet. Aan de rechterzijde zijn de twee
slaapkamers waaronder een masterbedroom van 14 vierkante meter en
een logeerkamer van 7 vierkante meter waar ook ruimte is voor een bureau
of kast. De grote, open leefruimte met keuken van 37 vierkante meter
bevindt zich aan het einde van de gang. Een lichte ruimte met ramen tot
aan de vloer. Vanuit daar heb je toegang tot het balkon met zicht op het
park.
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P L AT T E G R O N D E N

Iris

Rose

WONINGT YPE A1SP

Woningtype A1SP komt wat betreft indeling overeen met woningtype
A1 maar dan gespiegeld. Je komt binnen in een ruime gang met aan
de rechterkant een ruime berging van 6,5 vierkante meter waar ook de
aansluiting voor de wasmachine zich bevindt. De badkamer van 7 vierkante
heeft een douche, wastafel en toilet en daarnaast is nog een apart toilet,
handig voor de gasten. Aan de linkerzijde zijn de twee slaapkamers
waaronder een masterbedroom van 14 vierkante meter en een logeer- of
studeerkamer van 7 vierkante meter. Aan het einde van de gang vindt zich
de lichte, grote open leefkeuken van 37 vierkante meter. Vanuit daar heb
je toegang tot het balkon van ruim 4 vierkante meter met voldoende ruimte
voor een eettafelsetting.
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D E L O C AT I E

Wonen aan
de prachtig
groene
Beekweide

Het park als de plek om aan te
wonen en in te verblijven
Het nieuwe park vormt een vormt een verlengstuk van het reeds bestaande park aan de andere zijde van het
Tournooiveld. Het is ingericht als landschapspark met een doorgaande wandelroute. De wandelroute komt te
liggen in een gazon waarin eilanden met beplanting worden ingericht.
Bestaande volwassen bomen vormen het dak van het park en zorgen direct voor een structuur in het plan. In
het gazon en in de eilanden worden nieuwe bomen aangeplant met extra sierwaarde in de vorm van bloei en
intense herfstverkleuring.
De eilanden worden ingericht met wintergroene rodondendrons. Deze vormen in het voorjaar rijkbloeiende
groensculpturen. Deze wintergroene eilanden vormen het gehele jaar door een aantrekkelijk beeld.
De eilanden worden omzoomd met vaste planten. Hierbij is de opbouw zodanig dat van het vroege voorjaar
tot aan het najaar hier bloei in aanwezig is.
Door het gehele jaar bloeiende beplanting aan te bieden wordt de biodiversiteit versterkt. De dichte
begroeiing van rodondendrons zorgt hierbij tevens voor schuilgelegenheid en de volwassen bomen zijn
ecosystemen op zich.
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P L AT T E G R O N D

Iris

Rose
WONINGT YPE B1
Woningtype B1 bereik je via het trappenhuis met lift. Dit type bevindt
zich zowel op de begane grond als eerste tot en met vierde verdieping.
Dit parkappartement heeft een flinke gang met aan de rechterzijde een
berging en technische ruimte van bijna 6 vierkante meter met plek voor
de wasmachine en de droger, een apart toilet en de badkamer van 7
vierkante meter waar eventueel ook ruimte is voor een bad. Aan het einde
van de gang vind je de twee slaapkamers, de hoofdslaapkamer van 15
vierkante meter en een tweede, zeer ruime kamer van bijna 12 vierkante
meter als extra slaapkamer of wellicht thuiskantoor? De heerlijk lichte, open
leefkeuken van 40 vierkante meter heeft meer dan voldoende ruimte voor
een uitgebreide eethoek en living. Het zonnig balkon ligt op het zuidwesten,
kijkt uit over het park en is een echt verlengstuk van de woonkamer.
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Impressie: Type B1

P L AT T E G R O N D

Iris

Rose
WONINGT YPE B1SP

Woningtype B1SP is met een oppervlakte van ruim 96 vierkante meter
ook een zeer ruim appartement. Je komt binnen in een flinke gang met aan
de linkerzijder een technische ruimte en berging van 5,5 vierkante meter
met plek voor de wasmachine en de droger, een apart toilet en vervolgens
de ruime badkamer van 7 vierkante meter. Dit appartement heeft een
hoofdslaapkamer van 15 vierkante meter en een tweede kamer van bijna
12 vierkante meter, geschikt als slaapkamer, thuiskantoor of sportruimte.
De grote open leefruimte met keuken van in totaal 40,5 vierkante meter is
ruimtelijk en licht door de ramen van vloer tot aan plafond en aansluitende
balkon op het zuiden.
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P L AT T E G R O N D

Iris

Rose
WONINGT YPE C1

Dit parkappartement heeft een grote centrale gang, met aan de
rechterzijde een toilet en de berging /technische ruimte van 6 vierkante
meter en links de badkamer van bijna 7 vierkante meter. De twee
slaapkamers 15 vierkante meter en bijna 9 vierkante meter hebben beiden
ook uitzicht op het park. De woonkamer met open leefkeuken is zeer ruim
met 42 vierkante meter en heeft direct toegang tot het zonnige balkon met
een prachtig uitzicht op de groene omgeving.
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DE BEWONERS

,,

De grote ramen tot
aan de vloer, de ruime
buitenruimte, alles in het
ontwerp is er op gericht om
maximaal van het park en
,,
de zon te kunnen genieten
Timo Keulen - Diederendirrix Architecten
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DE AFWERKING

Hoge kwaliteit afwerking
De parkappartementen krijgen een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Alle
vloeren hebben vloerverwarming en in badkamer en toilet zijn tegels voorzien.
Wanden worden behangklaar geleverd, plafonds bespoten met fijne structuur
spuitpleisterwerk. U kunt zo beginnen met decoratie en inrichting.
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KEUKEN
De keuken wordt voorzien van een vaatwasser die na het eten het werk van u overneemt. En voor het
bakken van een cake zorgt de combi-oven magnetron voor het mooiste resultaat.

badkamer
De badkamer wordt tot aan het plafond betegeld en voorzien van een wastafel en
douchecombinatie met thermostatische mengkraan en sanitair van Villeroy & Boch.

44

45

Ruimte

Vloeren

Wanden

Plafonds

Appartementen:

Element

Materiaal

Kleur

gevel metselwerk

baksteen handvorm

geel / wit

Hal

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

voegwerk

voegmortel

grijs / geel

Meterkast

geen afwerking

geen afwerking

geen afwerking

geveldrager boven kozijnen

staal

geel / wit

Toilet

vloertegels 30 x 30 cm

wandtegels 25 x 33 cm
tot 150 cm hoog /
structuurspuitwerk

structuurspuitwerk

buitenplafonds tpv balkons

stucwerk

geel / wit

Keuken

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

kozijnen / ramen / deuren

aluminium

middengrijs

Woonkamer

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

balkonhekken

staal of aluminium

middengrijs

Berging

afwerkvloer

geen afwerking

structuurspuitwerk

waterslagen

aluminium

middengrijs

Badkamer

vloertegels 30 x 30 cm

wandtegels 25 x 33 cm tot
plafond

structuurspuitwerk

dakranden

aluminium

middengrijs

Slaapkamers

afwerkvloer

behangklaar

structuurspuitwerk

hemelwaterafvoeren

zink

naturel

Entreehal

vloertegels

structuurspuitwerk

structuurspuitwerk
akoestische panelen

Trappenhuis

tapijt

structuurspuitwerk

structuurspuitwerk

Bergingsgangen

afwerkvloer

schoonwerk vellingblokken

houtwolcementplaten

Bergingen

afwerkvloer

schoonwerk vellingblokken behangklaar

houtwolcementplaten

Algemene gangen

tapijt

structuurspuitwerk

structuurspuitwerk
akoestische panelen

Algemene ruimten:

46

Rose, Iris en Lily

47

DUURZAAMHEID OP JONKVROUW
DUURZAAMHEID

De parkappartementen van de Jonkvrouw zijn energiezuinig,
duurzaam en worden gebouwd volgens de laatste Energie
Prestatie Norm. Dat betekent dat er tijdens de bouw en het
gebruik van het gebouw zo weinig mogelijk milieuproblemen
ontstaan. We gaan duurzaam om met bouwmaterialen en
zijn zuinig op energie en omgeving.
ENERGIE
Per gebouw zijn er ongeveer 70 zonnepanelen geïnstalleerd
die energie leveren aan de algemene meterkast van
het complex. Ook worden de appartementen gebouwd
zonder gasaansluiting én met warmtepomp. Deze neemt
beschikbare energie op uit de buitenlucht en zet dit om in
verkoeling of verwarming voor een optimaal binnenklimaat.
Daarnaast krijgt elke koper de optie om een laadpaal te
laten plaatsen voor elektrische voortuigen.
NATUURWAARDE
De inrichting van het landschap rondom de appartementen
levert bijdrage aan de natuurwaarde van de omgeving.

GROENE
ENERGIE
48

De groene omgeving sluit goed aan op park Beekweide
en de aanliggende wijk. De grotere biodiversiteit geeft
planten en dieren de kans zich te verspreiden en nodigt
uit tot wandelen en diverse buiten activiteiten. Een mooie
aanvulling op het eerste deelplan van de Jonkvrouw waarbij
ook zorg ruimte krijgt.
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VERKOPENDE MAKELAAR
Van Santvoort Makelaars
T +31 (0) 40 269 253 0
www.vansantvoort.nl
AANNEMER
Bouwcombinatie Jonkvrouw VOF
Huybregts Relou Bouw
T +31 (0) 499 483 483
www.huybregts-relou.nl
Strukton Worksphere
ONTWIKKELAAR
CRA Vastgoed
T +31 (0)40 213 51 22
www.cravastgoed.nl
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DISCLAIMER
Aan deze met zorg samengestelde brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De verkoopdocumentatie is met de
grootste zorg samengesteld, aan de hand van de gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure
bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen
uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de
juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

