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Hoekwoningen en tussenwoning
Twee-onder-één-kapwoningen
Vrijstaande woning
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Fase 3B van de veelzijdige nieuwe 
woonwijk Victoria in Haarsteeg
De nieuwe woonwijk Victoria Haarsteeg krijgt steeds meer 

vorm. Fase 1 , 2 en 3A zijn een succes. Leuker nog, de wijk 

leeft al. En dat belooft wat. Veel gezinnen bouwen er 

aan hun toekomst. Het plan geeft hen alle ingrediënten 

daartoe. In fase 3B van deze veelzijdige nieuwe wijk

kies je als koper uit diverse compleet afgewerkte

luxe eengezinswoningen, te weten een tussenwoning

en hoekwoningen met en zonder garage, diverse 

twee-onder-één-kapwoningen en een vrijstaande woning. 

En net als in de eerdere fasen van het project, zien we 

ook nu dat speelse, groene en afwisselende straatbeeld 

terug. Noem het gerust typisch Victoria Haarsteeg! 

Aansprekende architectuur
Bij het ontwerp van Victoria Haarsteeg is rekening 

gehouden met de behoeften van de nieuwe bewoners. 

Er is gekozen voor een aansprekende en aantrekkelijke 

architectuur, in een wisselend straatbeeld met veel 

groen en ruimte voor kinderen om heerlijk te kunnen 

spelen. Kortom, een woonwijk waar het f ijn is om te 

zijn en waar kinderen alle ruimte hebben om met 

vriendjes buiten te spelen. 

Je herkent het meteen, de unieke variatie van Victoria 

Haarsteeg. Zowel in het materiaal- en kleurgebruik, in 

het metselwerk als in de detaillering van de gevels. 

Een hoek- en tussenwoning met een zadeldak en 

een hoekwoning met een dwarskap; afwisselend en 

allesbehalve saai. Nog meer fraais? De afwerking is 

hoogwaardig en alle woningen zijn energiezuinig. 

In deze brochure ontdek je welke woning het beste 

aansluit bij jouw gezinssituatie. Veel lees- en 

kijkplezier! Benieuwd? Maak snel een afspraak 

met onze makelaar. Grote kans dat jouw perfecte 

droomwoning in Victoria Haarsteeg staat. 

Alle voorzieningen in de buurt 
Rust, ruimte, natuur en toch alle voorzieningen op 

steenworp afstand; we noemen dat aangenaam wonen 

in Haarsteeg. Zo ben je bijvoorbeeld in 5 minuten in het 

winkelhart van Vlijmen en rijd je via de A59 zo richting 

's-Hertogenbosch, Tilburg en Breda. 

HEERLIJK WONEN
IN EEN RUSTIGE EN GROENE OMGEVING,
VLAKBIJ DE STAD

54
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Victoria Haarsteeg wordt alleen 
maar mooier 
Victoria Haarsteeg krijgt steeds meer vorm. 

Dat is goed nieuws voor alle nieuwe bewoners 

van fase 3. De woningen van fase 1 en fase 2 

zijn grotendeels al bewoond. Fase 3 van Victoria 

Haarsteeg is een waardevolle uitbreiding van 

het gemoedelijke Brabantse dorp Haarsteeg. 

Een dorp dat zich kenmerkt door idyllische en 

karakteristieke woningen, boerderijen en 

gebouwen die de dorpskern een pittoreske uitstraling 

geven. Kinderen hebben er alle ruimte om veilig 

buiten te spelen. En dan is er nog het prachtige 

polderlandschap, die uitgestrekte weilanden en al die 

recreatieplassen die het leven in Victoria Haarsteeg 

aangenaam maken. En laten we de ligging ten opzichte 

van de Bossche binnenstad en het pittoreske Heusden-

Vesting niet vergeten. Die is namelijk ideaal. Het zijn 

allemaal kenmerken die maken dat het dorp een 

populaire woonbestemming is. 

BIJZONDER WONEN IN HAARSTEEG

"Vrij en groen wonen 
nabij de stad"
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ALLES WAT JE NODIG HEBT LIGT COMFORTABEL IN DE BUURT

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Bijzonder fijn wonen in Haarsteeg
Wonen in Haarsteeg heeft aantrekkelijke voordelen. 

De omvang van het dorp maakt dat er een knusse, 

vertrouwde en vooral gemoedelijke sfeer heerst. 

Haarsteeg is typisch een dorp waar bewoners elkaar 

op straat begroeten. Iedere dag weer is het genieten 

van de rust, ruimte en de natuur. En het is al genoemd; 

de vele veilige speelplekken! Ze zorgen ervoor dat het 

in Haarsteeg ook f ijn opgroeien is. 

Bossche binnenstad, Heusden-Vesting
en De Loonse en Drunense Duinen
Ook de directe omgeving van Haarsteeg heeft veel te 

bieden. Uitgebreide winkelmogelijkheden en gezellig 

genieten op één van de vele terrassen in de Bossche 

binnenstad. Wat denk je van een bezoek aan de 

historische vestingstad Heusden? Of houd je juist van 

lange wandelingen in de natuur? In dat geval vind je 

snel je weg naar de Loonse en Drunense duinen.

"'s-Hertogenbosch, Heusden-Vesting 
en De Loonse en Drunense 

Duinen als goede buren"
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VOOR HET HELE GEZIN

RUST EN RUIMTE
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FASE 3B IN VOGELVLUCHT

VICTORIA HAARSTEEG
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VICTORIA HAARSTEEG

De aard en ligging van de toekomstige woningen in
bovenstaande situatietekening zijn slechts ter illustratie
en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

SITUATIE FASE 3B 

ES | TYPE A
TYPE A - BOUWNUMMER 132 EN 133

HOEK- EN TUSSENWONING

MAGNOLIA | TYPE C
TYPE C - BOUWNUMMER 134

HOEKWONING

ROBINIA | TYPE D
TYPE D1 - BOUWNUMMER 129, 131, 136 EN 140
TYPE D2 - BOUWNUMMER 128, 130, 135 EN 139

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

LINDE | TYPE E
TYPE E1 - BOUWNUMMER 138, 156, 158 EN 160
TYPE E2 - BOUWNUMMER 137, 155 EN 159
TYPE E3 - BOUWNUMMER 157

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ELSRIJK | TYPE F
TYPE F1 - BOUWNUMMER 161

VRIJSTAANDE WONING

"Een ruim opgezette 
en groene wijk"
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• Ruime hoekwoningen en tussenwoning

• Keuze in ligging nabij speelvoorziening 

 of aan een rustig straatje

• Keuken aan de voorzijde van de woning

• Ruime woonkamer aan de achterzijde 

 van de woning

• Beukmaat van 5,4 meter (type C) en 

 4,5 meter (type A)

• Type A krijgt een praktische houten 

berging

• Type C is voorzien van een garage  

met oprit en parkeermogelijkheid  

voor één auto

• Type A heeft een langskap

• Type C heeft een dwarskap

• Standaard drie slaapkamers op  

de eerste verdieping

• Ruime zolder met optionele 

indelingsmogelijkheden

• Ruime tuinen

• Modern afwerkingsniveau

• Inclusief complete badkamer en keuken

• Diverse keuzeopties en 

uitbreidingsvarianten beschikbaar 

waaronder het uitbouwen van de woning

• Gasloos wonen middels een 

luchtwarmtepomp

• Zonnepane(e)l(en) voor het opwekken  

van energie (optioneel uit te breiden)

• Voorzien van vloerverwarming op de 

begane grond en eerste verdieping

• Balansventilatie voor een comfortabel  

en gezond binnenklimaat

"Ideaal gelegen tussen 
's-Hertogenbosch 

en Waalwijk"
ES | TYPE A
TYPE A - BOUWNUMMER 132 EN 133

HOEK- EN TUSSENWONING

MAGNOLIA | TYPE C
TYPE C - BOUWNUMMER 134

HOEKWONING
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"Comfortabele en modern 
afgewerkte woningen"

ES | TYPE A
TYPE A - BOUWNUMMER 132 EN 133

HOEK- EN TUSSENWONING

1918



BEGANE GROND
SCHAAL 1:50

ES | TYPE A
TYPE A - BOUWNUMMER 132 EN 133

HOEK- EN TUSSENWONING

Inhoud: ca. 356-375 m3

Oppervlakte GBO: ca. 91 m2

Perceel: ca. 117-124 m2

Woonkamer/keuken: ca. 28,9 m2

Slaapkamer 1: ca. 10,3 m2

Slaapkamer 2: ca. 6,7 m2

Slaapkamer 3: ca. 5,5 m2

Badkamer: ca. 3,7 m2

Zolder: ca. 20,0 m2

2120



EERSTE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

ES | TYPE A
TYPE A - BOUWNUMMER 132 EN 133

HOEK- EN TUSSENWONING
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"Statige hoekwoningen 
om in te genieten"

MAGNOLIA | TYPE C
TYPE C - BOUWNUMMER 134

HOEKWONING
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BEGANE GROND
SCHAAL 1:50

MAGNOLIA | TYPE C
TYPE C - BOUWNUMMER 134

HOEKWONING

Inhoud: ca. 571 m3

Oppervlakte GBO: ca. 123 m2

Perceel: ca. 228 m2

Woonkamer/keuken: ca. 34,3 m2

Slaapkamer 1: ca. 12,7 m2

Slaapkamer 2: ca. 11,1 m2

Slaapkamer 3: ca. 6,0 m2

Badkamer: ca. 6,4 m2

Zolder: ca. 29,9 m2
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EERSTE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

MAGNOLIA | TYPE C
TYPE C - BOUWNUMMER 134

HOEKWONING

2928



OPTIES EN VARIANTEN
ES | TYPE A
MAGNOLIA | TYPE C
HOEK- EN TUSSENWONINGEN

Type A - Begane grond
01 Uitbouw 1,20 en 2,40 meter

02 Trapkast

03 Dubbele tuindeuren

Type A - Eerste verdieping
04 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3

05 Badkamer vergroten, alleen mogelijk 

 i.c.m. optie samenvoegen slaapkamer 2

 en 3

Type A - Tweede verdieping
06 Indeling zolder

07 Dakkapel

08 Dakraam

Type C - Begane grond
01 Uitbouw 1,20 en 2,40 meter

02 Uitbouw garage 1,20 en 2,40 meter

03 Geïsoleerde garage

04 Trapkast

05 Carport

06 Dubbele tuindeuren

Type C - Eerste verdieping
07 Samenvoegen slaapkamer 1 en 3

08 Inloopkast, alleen mogelijk 

 i.c.m. optie samenvoegen 

 slaapkamer 1 en 3

09 Badkamer vergroten

Type C - Tweede verdieping
10 Indeling zolder

11 Dakkapel

12 Dakraam

BEGANE GROND A
SCHAAL 1:100

BEGANE GROND C
SCHAAL 1:100

EERSTE VERDIEPING A
SCHAAL 1:100

EERSTE VERDIEPING C
SCHAAL 1:100

TWEEDE VERDIEPING A
SCHAAL 1:100

TWEEDE VERDIEPING C
SCHAAL 1:100
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"Dit zijn slechts een aantal voorbeelden 
van de vele mogelijkheden. Informeer 

voor meer mogelijkheden bij de makelaar"
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IN DE NATUURRIJKE OMGEVING VAN HAARSTEEG

HEERLIJK WANDELEN
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• Twee typen twee-onder-één-kapwoningen 

keuze in ligging en grootte

• Mooie U-vormige plattegrond

• Woonkeuken aan de achterzijde van de woning

• Ruime woonkamer aan de voorzijde van  

de woning

• Optioneel zijn de woonkeuken en de  

woonkamer te wisselen

• Type D heeft een beukmaat van 5,7 meter

• Type E heeft een beukmaat van 6,3 meter

• Separaat toilet op de eerste verdieping  

(Type E)

• Voorzien van een garage met oprit en de 

mogelijkheid voor het parkeren van twee auto's

• Type D heeft een mooie langskap

• Type E heeft een langs- of dwarskap

• De types D2 en E2 zijn voorzien van  

een fraaie sprong in de gevel

• Standaard drie slaapkamers op  

de eerste verdieping

• Ruime zolder met optionele 

indelingsmogelijkheden

• Ruime tuinen

• Modern afwerkingsniveau

• Inclusief complete badkamer en keuken

• Diverse keuzeopties en uitbreidingsvarianten 

beschikbaar waaronder het betrekken van  

de garage bij de woning

• Gasloos wonen middels een luchtwarmtepomp

• Zonnepane(e)l(en) voor het opwekken  

van energie (optioneel uit te breiden)

• Voorzien van vloerverwarming op de  

begane grond en eerste verdieping

• Balansventilatie voor een comfortabel  

en gezond binnenklimaat

"Alles wat je zoekt 
in een woning"

ROBINIA | TYPE D
TYPE D1 - BOUWNUMMER 129, 131, 136 EN 140
TYPE D2 - BOUWNUMMER 128, 130, 135 EN 139

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

LINDE | TYPE E
TYPE E1 - BOUWNUMMER 138, 156, 158 EN 160
TYPE E2 - BOUWNUMMER 137, 155 EN 159
TYPE E3 - BOUWNUMMER 157

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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"Rijke gevels
met veel detail"

ROBINIA | TYPE D
TYPE D1 - BOUWNUMMER 129, 131, 136 EN 140
TYPE D2 - BOUWNUMMER 128, 130, 135 EN 139

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

3736



"Alle ruimte om de  
kinderen veilig te  

zien opgroeien"
ROBINIA | TYPE D
TYPE D1 - BOUWNUMMER 129, 131, 136 EN 140
TYPE D2 - BOUWNUMMER 128, 130, 135 EN 139

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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BEGANE GROND
SCHAAL 1:50

TYPE D1

TYPE D2

ROBINIA | TYPE D
TYPE D1 - BOUWNUMMER 129, 131, 136 EN 140
TYPE D2 - BOUWNUMMER 128, 130, 135 EN 139

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Afgebeelde plattegronden woning:
Bouwnummer 129, 131, 136 en 140

Gespiegelde plattegronden woning:
Bouwnummer 128, 130, 135 en 139 

Inhoud: ca. 647-653 m3

Oppervlakte GBO: ca. 145-146 m2

Perceel: ca. 235-267 m2

Woonkamer/keuken: ca. 44,0-44,6 m2

Slaapkamer 1: ca. 18,1-18,7 m2

Slaapkamer 2: ca. 10,6 m2

Slaapkamer 3: ca. 8,3 m2

Badkamer: ca. 5,9 m2

Zolder: ca. 31,6 m2
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ROBINIA | TYPE D
TYPE D1 - BOUWNUMMER 129, 131, 136 EN 140
TYPE D2 - BOUWNUMMER 128, 130, 135 EN 139

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

EERSTE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

TYPE D1

TYPE D2

4342



"Dit zijn slechts een aantal voorbeelden 
van de vele mogelijkheden. Informeer 

voor meer mogelijkheden bij de makelaar"

OPTIES EN VARIANTEN
ROBINIA | TYPE D

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

BEGANE GROND
SCHAAL 1:100

EERSTE VERDIEPING
SCHAAL 1:100

EERSTE VERDIEPING
SCHAAL 1:100

TWEEDE VERDIEPING
SCHAAL 1:100

Type D - Begane grond
01 Uitbouw 1,20 en 2,40 meter

02 Uitbouw garage 1,20 en 2,40 meter

03 Geïsoleerde garage

04 Wisselen keuken en woonkamer

05 Carport

06 Deur tussen woonkamer en garage

07 Dubbele tuindeuren

Type D - Eerste verdieping
08 Badkamer verplaatsen 

 naar achtergevel

09 Inloopkast, alleen mogelijk 

 i.c.m. optie badkamer verplaatsen 

 naar achtergevel

10 Separaat toilet

11 Vergroten badkamer

12 Inloopkast

Type D - Tweede verdieping
13 Indeling zolder

14 Dakkapel

15 Dakraam

01
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OPTIMAAL GENIETEN
ELKE DAG GENIETEN VAN JOUW NIEUWE WONING
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"Luxe en compleet  
afgewerkte woningen"

LINDE | TYPE E1-E2
TYPE E1 - BOUWNUMMER 138, 156, 158 EN 160
TYPE E2 - BOUWNUMMER 137, 155 EN 159

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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BEGANE GROND
SCHAAL 1:50

LINDE | TYPE E1-E2
TYPE E1 - BOUWNUMMER 138, 156, 158 EN 160
TYPE E2 - BOUWNUMMER 137, 155 EN 159

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TYPE E1

TYPE E2

Afgebeelde plattegronden woning:
Bouwnummer 138, 156, 158 en 160

Gespiegelde plattegronden woning:
Bouwnummer 137, 155 en 159

Inhoud: ca. 736-741 m3

Oppervlakte GBO: ca. 168-170 m2

Perceel: ca. 280-329 m2

Woonkamer/keuken: ca. 52,4-53,0 m2

Slaapkamer 1: ca. 18,7-19,3 m2

Slaapkamer 2: ca. 14,2 m2

Slaapkamer 3: ca. 9,3 m2

Badkamer: ca. 8,9 m2

Zolder: ca. 37,1 m2
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EERSTE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

TYPE E1

TYPE E2

LINDE | TYPE E1-E2
TYPE E1 - BOUWNUMMER 138, 156, 158 EN 160
TYPE E2 - BOUWNUMMER 137, 155 EN 159

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
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"Ruimte in en
om het huis"

LINDE | TYPE E3
TYPE E3 - BOUWNUMMER 157

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING
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LINDE | TYPE E3
TYPE E3 - BOUWNUMMER 157

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

Inhoud: ca. 808 m3

Oppervlakte GBO: ca. 182 m2

Perceel: ca. 329 m2

Woonkamer/keuken: ca. 55,0 m2

Slaapkamer 1: ca. 21,4 m2

Slaapkamer 2: ca. 14,2 m2

Slaapkamer 3: ca. 9,3 m2

Badkamer: ca. 8,9 m2

Zolder: ca. 48,0 m2

BEGANE GROND
SCHAAL 1:50
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EERSTE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

LINDE | TYPE E3
TYPE E3 - BOUWNUMMER 157

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

5958



"Dit zijn slechts een aantal voorbeelden 
van de vele mogelijkheden. Informeer 

voor meer mogelijkheden bij de makelaar"

OPTIES EN VARIANTEN
LINDE | TYPE E

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

Type E1/E2 - Begane grond
01 Uitbouw 1,20, 2,40 en 3,00 meter

02 Uitbouw garage 1,20 en 2,40 meter

03 Geïsoleerde garage

04 Wisselen keuken en woonkamer

05 Carport

06 Deur tussen woonkamer en garage

07 Dubbele tuindeuren

Type E1/E2 - 
Eerste verdieping
08 Badkamer verplaatsen 

 naar achtergevel

09 Inloopkast, alleen mogelijk

 i.c.m. optie badkamer verplaatsen

 naar achtergevel

Type E1/E2 - 
Tweede verdieping
10 Indeling zolder

11 Dakkapel

12 Dakraam

Type E3 - Begane grond
01 Uitbouw 1,20, 2,40 en 3,00 meter

02 Uitbouw garage 1,20 en 2,40 meter

03 Geïsoleerde garage

04 Wisselen keuken en woonkamer

05 Carport

06 Deur tussen woonkamer en garage

07 Dubbele tuindeuren

Type E3 - Eerste verdieping
08 Badkamer verplaatsen 

 naar achtergevel

09 Inloopkast slaapkamer 1, alleen 

 mogelijk i.c.m. optie badkamer 

 verplaatsen naar achtergevel

Type E3 - Tweede verdieping
10 Indeling zolder

11 Dakkapel

12 Dakraam

BEGANE GROND E1 - E2
SCHAAL 1:100

BEGANE GROND E3
SCHAAL 1:100

EERSTE VERDIEPING E1 - E2
SCHAAL 1:100

EERSTE VERDIEPING E3
SCHAAL 1:100

TWEEDE VERDIEPING E1 - E2
SCHAAL 1:100

TWEEDE VERDIEPING E3
SCHAAL 1:100
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   ZORGELOOS WONEN
ALLE RUIMTE VOOR JE KINDEREN
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• Luxe vrijstaande woning

• Gelegen op royale perceel op prachtige

 locatie in Victoria Haarsteeg

• Fraaie indeling met een grote living  

en woonkeuken

• Woonkeuken aan de achterzijde van de woning

• Ruime living aan de voorzijde van de woning

• Zeer brede woning

• Woning heeft een zeer fraaie doorlopende kap 

en een grote erker in de woonkeuken

• Separaat toilet op de eerste verdieping

• Voorzien van garage met oprit en ruime 

parkeermogelijkheid voor twee auto's

• Luxe masterbedroom op de eerste  

verdieping

• Ruime zolder met optionele 

indelingsmogelijkheden

• Hoogwaardig afwerkingsniveau

• Inclusief luxe en complete badkamer  

en keuken

• Diverse keuzeopties en uitbreidingsvarianten 

beschikbaar waaronder het realiseren  

van een tweede badkamer op de tweede  

verdieping

• Gasloos wonen middels een  

luchtwarmtepomp

• Zonnepane(e)l(en) voor het opwekken  

van energie (optioneel uit te breiden)

• Voorzien van vloerverwarming op  

de begane grond en eerste verdieping

• Balansventilatie voor een comfortabel  

en gezond binnenklimaat

"Vrijstaand en vrij wonen"
ELSRIJK | TYPE F
TYPE F1 - BOUWNUMMER 161

VRIJSTAANDE WONING
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"Alle ruimte voor 
je woonwensen"

ELSRIJK | TYPE F1
TYPE F1 - BOUWNUMMER 161

VRIJSTAANDE WONING
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ELSRIJK | TYPE F1
TYPE F1 - BOUWNUMMER 161

VRIJSTAANDE WONING

BEGANE GROND
SCHAAL 1:50

Inhoud: ca. 866 m3

Oppervlakte GBO: ca. 194 m2

Perceel: ca. 529 m2

Woonkamer/keuken: ca. 65,2 m2

Slaapkamer 1: ca. 20,7 m2

Slaapkamer 2: ca. 19,2 m2

Slaapkamer 3: ca. 9,7 m2

Badkamer: ca. 9,6 m2

Zolder: ca. 43,2 m2
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TWEEDE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

ELSRIJK | TYPE F1
TYPE F1 - BOUWNUMMER 161

VRIJSTAANDE WONING

EERSTE VERDIEPING
SCHAAL 1:50

7170



"Dit zijn slechts een aantal voorbeelden 
van de vele mogelijkheden. Informeer 

voor meer mogelijkheden bij de makelaar"

OPTIES EN VARIANTEN
ELSRIJK | TYPE F

VRIJSTAANDE WONING

Begane grond
01 Uitbouw 1,20, 2,40 en 3,00 meter

02 Uitbouw garage 1,20 en 2,40 meter

03 Geïsoleerde garage

04 Wisselen keuken en woonkamer

05 Carport

06 Deur tussen woonkamer en garage

07 Dubbele tuindeuren

Eerste verdieping
08 Inloopkast slaapkamer 1

Tweede verdieping
09 Indeling zolder

10 Dakkapel

11 Dakraam

EERSTE VERDIEPING F1
SCHAAL 1:100

08

TWEEDE VERDIEPING F1
SCHAAL 1:100

09

10

11

1111

BEGANE GROND F1
SCHAAL 1:100

01

07
02

03

05

06

04
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  DUURZAAM GEBOUWD
DUS ENERGIEZUINIG
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   DUURZAAMHEID
WONINGEN VICTORIA HAARSTEEG FASE 3B

HR++ beglazing

Goede thermische schil

Vloerverwarming op
de eerste verdieping
Optioneel vloerkoeling 
mogelijk

Vloerverwarming op
de begane grond
Optioneel vloer-
koeling mogelijk

Gasloos
All electric

PV-paneel 
Extra panelen optioneel mogelijk

Hoge luchtdichtheid
door o.a. dubbele

kierdichting

Balansventilatie met 
warmteterugwinning (WTW)

"Onderhoudsarm en
energiezuinig wonen"
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Liv informeert, adviseert en inspireert 
Een nieuwe woning. Fantastisch! Met je droomhuis bezig zijn geeft

voldoening, maar kan ook best spannend zijn. Je gaat een heleboel

belangrijke zaken regelen en krijgt met veel verschillende partijen te

maken. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe maak je de beste keuzes? 

En net zo belangrijk: hoe verminder je de kans op fouten in de uitvoering? 

Gelukkig sta je er niet alleen voor: LIV helpt je, op uiteenlopende manieren.

OPTIMAAL WONEN

HART VOOR

Bij Woon-
belevingscentrum

LIV in Nijmegen vind
je alles onder één 
(groot!) dak.En dat

is geweldig. 
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inrichting en bouwopties. Je weet meteen of jouw 

droomwoning realiteit kan worden!

Stap voor stap begeleiding
Zodra je de financiering geregeld hebt en de koop- en 

de aannemingsovereenkomst hebt getekend, krijg je een 

wooncoach toegewezen die jou in woonbelevingscentrum 

LIV gaat helpen bij het maken van je woonkeuzes. Is een 

uitbouw verstandig? Een grotere badkamer gewenst? 

En welke binnendeuren wil je? Waar komen de 

stopcontacten? Wil je een kamer op zolder?

Je wooncoach inventariseert je wensen, beantwoordt 

je vragen en denkt graag met je mee. Zo maak je 

stap voor stap keuzes die het beste passen bij jouw 

persoonlijke situatie en waar je gedurende lange tijd

veel plezier en woongeluk aan zult beleven. 

Beleef je nieuwe thuis 
Bouwtekeningen zijn op papier lastig te interpreteren. 

Dat maakt het kopen van een nieuwbouwwoning voor 

sommige mensen een ingewikkelde opgave. Hoe maak je 

de beste beslissingen, als je woning nog gebouwd moet 

worden? In LIV is dat een stuk makkelijker. En leuker! 

In woonbelevingscentrum LIV kun je je nieuwe woning 

op ware grootte beleven en volop inspiratie en ideeën 

opdoen. Loop door de modelwoningen en ervaar hoeveel 

extra ruimte je creëert met een uitbouw of wat deuren 

ensuite doen met de woonkamer. 

Beleef wat je krijgt, en maak betere woonkeuzes. LIV staat 

niet voor niets voor Leven, Inspireren en Verleiden. Neem 

met een gerust hart beslissingen en creëer een thuis 

waar je nog jarenlang met veel plezier woont!

Fijn wonen
Op weg naar jouw droomwoning ben je veel bezig met 

inrichting en interieur. Misschien weet je wat je wilt, 

misschien niet. Het is hoe dan ook prikkelend om je 

uitgebreid te oriënteren en te laten inspireren. In de 

showroom van LIV vind je een groot aanbod aan keukens, 

badkamers, vloeren, meubels, gordijnen en nog veel meer 

in alle mogelijke stijlen, zoals trendy, klassiek, design en 

landelijk.

Persoonlijk advies van experts
Als koper krijg je in LIV vakkundig advies van 

verschillende enthousiaste professionals. Zo heb je de 

gelegenheid om je financiële vragen en ideeën voor te 

leggen aan een hypotheekadviseur. Je krijgt snel een 

helder beeld van je mogelijkheden en financiële ruimte 

voor zaken als het woonklaar afwerken van je woning, 

Beleef je nieuwe 
thuis bij LIV. Meer 
informatie over
LIV vind je op 
livwonen.nl 
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Met gemak en plezier op weg 
naar je nieuwe woning
In LIV vind je alle betrokken partijen onder één (groot!) 

dak. Handig, want je hoeft niet afzonderlijk naar de 

makelaar, aannemer, hypotheekadviseur, keuken- en 

badkamershowroom. Dat scheelt je veel tijd. De lijnen bij 

LIV zijn kort en alle afdelingen weten precies hoe jouw 

woning is opgebouwd. Dat praat een stuk makkelijker.

Bij LIV hoef je niet tussen de verschillende partijen te 

communiceren. Wat de kans op fouten in de uitvoering 

vermindert en jou mogelijke ergernis bespaart. Samen 

zorgen de partijen in LIV ervoor dat je nieuwe woning 

aansluit bij je wensen, behoeften en verwachtingen. In LIV 

wordt het hele nieuwbouwproces voor jou makkelijker, 

overzichtelijker en plezieriger.

Ervaar je keuken al voor je kiest
De keuken vormt bij veel mensen het hart van de woning. 

Belangrijk dus om goed na te denken bij de keuzes die je 

maakt. Loop alvast door de verschillende keukens in de 

modelwoningen en stijlappartementen en ervaar wat de 

ruimtes met je doen. De showroom van LIV biedt een zee 

aan inspiratie en ideeën. Mogelijkheden genoeg!

Je kunt een gesprek met de keukenadviseur in LIV 

inplannen om te kijken wat mogelijk is in jouw woning. 

Tevens is er de keukenbrochure die je mee kunt nemen, 

met voorbeelden en waaruit je inspiratie  

kunt putten.

Ook voor je nieuwe badkamer heb je diverse keuzes te 

maken. In LIV kun je alvast in je toekomstige badkamer 

staan om een goed idee te krijgen van de ruimte. De 

sanitair adviseur laat je zien welk sanitair en welke 

tegels opgenomen zijn in de koopsom van je woning 

en vertelt je wat er nog meer mogelijk is.

Voel de structuur van de tegels en neem plaats voor je 

nieuwe spiegel. Heb ik kastjes nodig? En hoeveel? Wil 

ik een design radiator? Dubbele wastafel? In LIV doe je 

volop inspiratie op en krijg je een beter gevoel bij alle 

mogelijkheden van je badkamer en toiletruimte. Ervaar je 

nieuwe badkamer in LIV en maak betere keuzes om een 

fijne plek te creëren voor je persoonlijke verzorging.

IN JOUW PERSOONLIJKE WOONSTIJL

KEUKEN EN BADKAMER

Beleef je nieuwe 
thuis bij LIV. Meer 
informatie over
LIV vind je op 
livwonen.nl 
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Relaxte sfeer
Ontspan tussen de adviesgesprekken door 

in de brasserie van LIV. In de LIV-brasserie

heerst een relaxte sfeer en heb je de kans

om alles te laten bezinken en te bespreken,

onder het genot van een lekker hapje en drankje.

Voor meer informatie over LIV

kijk op www.livwonen.nl

Woonbelevingscentrum LIV

Verlengde Energieweg 50

6541 XX Nijmegen

Openingstijden
Maandag:  10:00 – 17:30 uur

Dinsdag:  10:00 – 17:30 uur

Woensdag:  10:00 – 21:00 uur

Donderdag:  10:00 – 21:00 uur

Vrijdag:  10:00 – 17:30 uur

Zaterdag:  10:00 – 17:00 uur

Zondag:  gesloten

Beleef je nieuwe 
thuis bij LIV. Meer 
informatie over
LIV vind je op 
livwonen.nl 
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Wij zijn LIV Hypotheken en wij helpen je met het realiseren van je 

droomhuis. Wij weten namelijk als geen ander wat er allemaal

komt kijken bij een hypotheek. Daarom geven we je helder advies

en nemen we het volledige hypotheekproces uit handen.

Kies zelf wanneer je ons wilt bereiken. 

Dat kan ook buiten kantooruren en in het 

weekend. Wij zijn 100% flexibel! Kom

je langs op ons kantoor of spreek je liever 

op locatie af? De keuze is aan jou! Zo wordt 

een hypotheek afsluiten een stuk leuker én 

eenvoudiger. En zo realiseren wij dromen. 

Hypotheekadvies voor elke situatie!
Ben je starter of toe aan een volgende woning? 

Ondernemer of op zoek naar een beleggingspand? Wens 

je een bestaande woning of een nieuwbouw woning aan te 

kopen? Wat je situatie ook is: LIV Hypotheken is er voor jou 

en adviseert je over de hypotheek die het beste bij je past.

Liv Financierings Belofte
Het is niet altijd even makkelijk om een woning te kopen. 

Vaak zijn er vele gegadigden of is de woning al verkocht. 

Daarom is er de Financierings Belofte van LIV Hypotheken. 

Met de Financierings Belofte blijf je de concurrentie 

voor en heb je vooraf zekerheid over je hypotheek. Wel 

zo handig. Met de Financierings Belofte is je droomhuis 

binnen handbereik!

• Gegarandeerd de laagste hypotheekrente!

• 100% flexibel - óók 's avonds en in het weekend!

• Altijd bereikbaar en korte lijnen

• Gebundelde ervaring met extreme klantgerichtheid!

LIV Hypotheken regelt het voor je! 

Vraag nu jouw belofte aan. 

LIV PARTNER
LIV Hypotheken B.V.

Verlengde Energieweg 50

6541 XX Nijmegen

T:  024-2066274

E:  hypotheken@livwonen.nl 

LIV HYPOTHEKEN

HALLO, WIJ ZIJN
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IR. DANIËL MARTINA VAN SCHIPPERS ARCHITECTEN BNA

ARCHITECT AAN HET WOORD

Als architect geef je vorm aan de dagelijkse 

woonomgeving van toekomstige bewoners. De 

woonkwaliteit wordt bepaald door het huis waarin 

u onbelemmerd gaat leven, maar evengoed door de 

directe omgeving van uw eigen voordeur en tuin: de 

straat, de buurt waarin u gaat wonen. Met veel plezier 

heeft ons bureau een nieuw deel van deze prachtige 

wijk in Haarsteeg vormgegeven. In het geval van Victoria 

– een vriendelijke, groene wijk met riante woningen – 

gaat het ontwerpen van een comfortabel en praktisch 

ingedeeld huis en een prettige woonwijk hand in hand 

met de duurzaamheidseisen die het Bouwbesluit 

vandaag de dag eist bij nieuwbouw. U bent klaar voor 

de toekomst.

Fase 3
Fase 3 vormt een nieuwe jaarring aan deze bijzondere 

uitbreiding van Haarsteeg. Dit deel sluit op een 

passende manier aan bij de eerdere fases, maar 

krijgt een eigen identiteit. Het biedt onderdak aan 

uiteenlopende groepen op de kopersmarkt: er is een 

sterke mix van uiteenlopende woningtypes die op 

een kleinschalige manier zijn verspreid over de buurt. 

In totaal komen er 58 woningen, verdeeld over zes 

hoofdtypen: van hoek- en tussenwoningen, twee-

onder-één-kapwoningen in twee varianten, vrijstaande 

woningen tot een aantal levensloopbestendige 

‘semi-bungalows’. Dit deel van Victoria bestaat uit 

enkele korte straatjes. Een groot plantsoen met een 

zogenaamde wadi vormt het centrale punt – de groene 

long – van de nieuwe buurt. Aan de onderrand van de 

wijk vormen brede twee-kappers en vrijstaande huizen 

een afwisselde huizenrij met diepe, zongerichte tuinen.

Rijke architectuur
Bij het maken van de eerste schetsen had ik een buurt 

voor ogen in de geest van de wijken zoals architect 

Berlage die in de jaren '20 en '30 maakte voor de burger 

die buiten de stad wilde wonen te midden van ruimte 

en groen: een wijk met één herkenbare stijl waarbij 

de bouwblokken binnen een zorgvuldig vormgegeven 

stedenbouw een mooie eenheid vormen. Tegelijkertijd 

zijn de individuele huizen goed herkenbaar. Het 

is deze 'eenheid in verscheidenheid' en de rijke 

baksteenarchitectuur die deze wijken zo geliefd maken.

Levendige accenten en details 
Victoria fase 3 kenmerkt zich door het kappenlandschap 

waarbij de forse dwarskappen op diverse plekken 

zorgen voor een gevarieerd straatbeeld. De gemetselde 

gevels in twee roodachtige kleuren die elkaar 

afwisselen zijn per huis of blokje aanvullend voorzien 

van onderhoudsarme lichtgrijze planken die het buurtje 

een chique-landelijk karakter geven. De flinke houten 

goten, overstekken en kozijnen vormen een sterke 

verwijzing naar de dertiger jaren. Diverse accenten en 

daarnaast de optionele koperswensen verlevendigen de 

architectuur. Traditioneel krijgen bij het gevelontwerp 

de zijgevels veel aandacht en zorgen de mee-

ontworpen groene erfafscheidingen voor een uniforme 

en prettige overgang van de openbare ruimte naar de 

entree van uw eigen woning.

Ik wens u heel veel woonplezier!

ir. Daniël Martina | Schippers Architecten BNA
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HEERLIJKE WONEN
IN EEN GROENE OMGEVING
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Comfort
De woning is optimaal geïsoleerd tegen kou, hitte 

en geluid. Dat zorgt voor een comfortabel gevoel. 

Duurzaamheid
De woning is geïsoleerd met hoogwaardige materialen, 

wordt duurzaam verwarmd en is voorzien van een 

luchtwarmtepomp en één of meerdere zonnepanelen. 

De CO2-uitstoot is lager dan bij een bestaande woning. 

Besparing
De woning is goed geïsoleerd, daardoor

bespaar je aanzienlijk op je energierekening. 

Flexibiliteit
Je kunt je woning geheel naar eigen inzicht aankleden 

en wijzigen. Er zijn diverse indelingsvarianten en 

keuzeopties samengesteld die van je nieuwe woning 

een thuis maken.

Voordeel
Je betaalt namelijk geen overdrachtskosten, 

makelaarskosten, taxatiekosten en kosten 

voor de transportakte.

Gemak
Alles aan jouw woning is nieuw; de eerste jaren

heb je dus geen of nauwelijks onderhoud en 

lage onderhoudskosten. 

Veiligheid
Het moderne hang- en sluitwerk en de eisen 

van het politiekeurmerk zorgen ervoor dat 

de kans op inbraak kleiner is.

Ruimte
De woning voldoet aan de eisen van het 

huidige Bouwbesluit. Zo zijn de plafonds 

en deuren bijvoorbeeld hoger en zijn de 

trappen minder steil. 

Een waardevaste toekomst
Een nieuwbouwhuis is een duurzame 

investering en daarmee toekomstbestendig.

ALS JE VOOR NIEUWBOUW KIEST... 
DAN KIES JE VOOR EEN WONING DIE HELEMAAL BIJ JE PAST EN JE VOORDEEL OPLEVERT IN KOSTEN EN MAANDLASTEN
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Nieuwbouwplan Victoria Haarsteeg wordt gerealiseerd door v.o.f. Victoria-Haarsteeg, 

een samenwerkingsverband tussen Jansen Bouwontwikkeling B.V. uit Wijchen 

en KlokGroep B.V. uit Nijmegen.

www.victoriahaarsteeg.nl

Ontwikkeling

Staete Makelaars Vlijmen

Plein 7A

5251 AS Vlijmen

073 - 511 70 00

nieuwbouw@staete.nl

www.staete.nl

Verkoopinformatie

Boumij Makelaars

Hekellaan 6

5211 LX ’s-Hertogenbosch

073 - 612 23 44

info@boumij.nl

www.boumij.nl

AANGENAAM WONEN
IN EEN RUSTIGE EN GROENE OMGEVING,
VLAKBIJ DE STAD

DISCLAIMER
Deze brochure is met zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen voortvloeiend uit overheidsvoorschriften of 
wijzigingen in maatvoering, materiaalkeuze die tijdens de voorbereiding en/of de uitvoering noodzakelijk blijken 
worden uitdrukkelijk voorbehouden. De weergegeven afbeeldingen, kleuren en inrichting van plattegronden, 
exterieur- en interieurimpressies al dan niet getoond met keuzeopties zoals bijvoorbeeld een dakkapel, een 
carport of gewijzigde binnendeuren zijn uitsluitend bedoeld om een impressie van het project te geven. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten, druk- en zetfouten voorbehouden.
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