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historie komt tot leven
De Acht Hertogen brengen historie tot

Naast vakmanschap in nieuwbouw, zijn zij

verfijnde aandacht voor authentieke

vides. Ook buiten heeft iedere Hertog

leven. Zij vormen samen een nieuw stukje

meester in onderhoud en herstel. En dat is

details, de bravoure in het ontwerp en

een heerlijk plekje om te genieten.

Gasthuiskwartier: de drie appartementen

nodig, want bouwen tussen eeuwenoude

de uitgekiende materiaalkeuze maken

Groen, zonnig en in alle privacy.

in het rijksmonument, de drie statige

monumenten vraagt om het allerhoogste

Acht Hertogen tot een verrijking van de

urban villa’s en twee parkvilla’s

niveau van professionaliteit. De bouwruimte

historische binnenstad. Een blijvertje.

daarachter. Een indrukwekkend

is immers krap en dan moet je duidelijk

ensemble, bijzonder vormgegeven.

afstemmen, helder communiceren en

Wonen op de Acht Hertogen is voor de

sluiten aan op de klimaatdoelen van de

Midden in die kenmerkende Bossche

naadloos samenwerken met alle betrokken

ultieme levensgenieter. Een droom die

stad en gebruiken de technologie van

stegenstructuur met een open,

partijen. En dat doen ze.

uitkomt. Want of je nu de binnenstad in

deze tijd. Het binnenklimaat is prettig,

wilt om een terrasje te pakken of je gaat

de energierekening laag. Zo zijn de Acht

Het bouwontwerp is een knap staaltje

je hond uitlaten in het nieuwe Zuid-

Hertogen helemaal van deze tijd!

werk van Houben / Van Mierlo architecten.

Willemspark, je bent er binnen een paar

Het restaureren van een rijksmonument

Met de juiste ‘look and feel’ weten zij

minuten. Van binnen zijn de Hertogen

is een vak apart. Dat laten we met een

eigentijds wonen naadloos in te passen

ruim opgezet. Met een riante living, een

gerust hart over aan aannemer Bodavi.

in het monumentale Gasthuiskwartier. De

royale leefkeuken en hoge plafonds of

vanzelfsprekende relatie naar de
openbare ruimte daarbuiten.

Natuurlijk zijn de Acht Hertogen ook
toekomstbestendig en duurzaam. We

Impressie gevelaanzicht woning 6, 7 & 8
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’s-hertogenbosch,
verliefd op de stad

De Bossche Bol, de monumentale Sint-Jan,
de levendige Markt. Pittoreske winkelstraatjes met inspirerende conceptstores en hippe koffietentjes. En wat
dacht je van charmante wijnbarretjes,
gezellige kroegen en de bourgondische
restaurants met hun Brabantse
gastvrijheid? Den Bosch is een stad om
verliefd op te worden.
Een Bosschenaar heeft alles binnen
handbereik. Shoppen, gezellige terrasjes,
lekker eten en drinken. Maar ook alle
ruimte om te wandelen in de natuur. Of
je te laten inspireren door kunst en cultuur.
Bijvoorbeeld in het Museumkwartier
’s-Hertogenbosch. Het gerenoveerde
Noordbrabants Museum en het Design
Museum Den Bosch hebben samen
een ongekend veelzijdig aanbod. Van
archeologie, cultuurhistorie en oude
meesters tot aan hedendaagse kunst en
modern design.
Ook Jheronimus Bosch, de kunstschilder
uit de Renaissance, heeft overal zijn
sporen nagelaten. Je komt zijn werk
tegen tijdens een boottochtje over de
Dieze, bij een stadswandeling langs de
kleurrijke beelden en muurschilderijen of
als je de rust opzoekt in de Jeroen Bosch
Tuin: een schattig parkje als groene oase
in de drukke binnenstad.
Wie echt de natuur wil opzoeken, kan
zijn hart ophalen in natuurgebied het
Bossche Broek. Een prachtig uitgestrekt
groen gebied aan de Dommel, waar ook
veel bijzondere planten en vogels zich
thuis voelen.
En werk je in de Randstad, heb je
concertkaartjes of wil je een dagje naar
het strand? Ook dan woon je hier prima.
’s-Hertogenbosch ligt centraal en is
uitstekend bereikbaar.
10
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de transformatie van
het gasthuiskwartier

In de zomer van 2011 verliet het
Groot Ziekengasthuis (het GZG) het
centrum. Maar liefst vijf hectare ruimte
is vrijgekomen. Dat is de start van de
indrukwekkende transformatie van het
Gasthuiskwartier. Een verborgen stukje
binnenstad wordt zichtbaar. Het ene na
het andere historische pareltje bloeit op.
Sommige monumentale panden
springen al snel in het oog. Het
Stergebouw, met zijn aparte vorm, dat
sinds begin 20e eeuw een belangrijke
ziekenhuisfunctie vervulde. Maar ook de
Mariakapel en het daarnaast gelegen
paviljoen zijn fraaie monumenten met elk
hun eigen verhaal. De verhalen blijven,
de bestemming verandert.
Naast de rijksmonumenten die
direct in het oog springen, kent het
Gasthuiskwartier ook een aantal
prachtige, meer ingetogen gebouwen.
Historisch soms nog rijker, maar meer
organisch meegegroeid met de
binnenstad. Zoals de indrukwekkende
panden aan de Nieuwstraat. Of het
Regentenhuis met aangegroeid Oude
Apotheekgebouw en hun ligging aan de
Dieze. Dat karakter houden we graag in
ere. Want de kracht van het gebied ligt
in de verborgenheid. In de luwte. In de
charme die je vindt in de smalle straatjes
met die imposante architectuur van de
eeuwenoude historische gebouwen.
14

15

8HERTOGEN

duurzaam wonen in
de binnenstad

Het project Acht Hertogen is behalve
ruim en comfortabel ook duurzaam
en energiezuinig. Met de urban villa’s
en parkvilla’s sluiten we volledig aan
op de duurzaamheidsambitie van de
gemeente ’s-Hertogenbosch: een
klimaatneutrale gebouwde omgeving
in 2050. Voor de rijksmonumentale
appartementen is de duurzaamheid
geoptimaliseerd binnen de mogelijkheden van het monument en maken
we een maatwerk hybridesysteem.
Rijksmonumentale appartementen
met hybridesysteem
De drie appartementen krijgen een
duurzaam installatiesysteem. Met
behoud van de authentieke elementen
van het pand komen we tot een hybride
vorm van energieopwekking voor
warmte en koeling. Zo komt er een
luchtwarmtepomp, welke voor het
extra comfort op koude dagen wordt
ondersteund door een gasaansluiting.
Dat is niet alleen energiezuinig, maar ook
toekomstbestendig.
Urban villa’s en parkvilla’s, gasloos
en energielabel A
Voor de drie urban villa’s en twee
parkvilla’s komt er een innovatief
bodemwaterwarmtepompinstallatiesysteem. De pomp haalt de
warmte uit de bodem en verwarmt het
water voor de centrale verwarming. Een
boilervat zorgt voor warm tapwater. De
urban villa’s en parkvilla’s zijn gasloos en
voorzien van energielabel A. Als er in de
toekomst energieprestatieverbeteringen
komen, kunnen we die eenvoudig
doorvoeren.
Het begint bij de basis
Het ontwerpen van een duurzame
woning begint bij het minimaliseren van
energieverbruik. Vandaar dat alle Acht
Hertogen standaard zijn voorzien van
goede thermische isolatie in vloeren,

Maak kennis met onze Acht Hertogen

levensgenieters die groots willen wonen,

gevels en daken. Een optimale lucht- en

Een indrukwekkend ensemble.

maar dan wél in de stad. Of je nu met

kierdichting zorgt ervoor dat er zo min

Een ontmoeting tussen oud en nieuw.

z’n tweeën bent of met een heel gezin,

mogelijk ongewenste koude (of warme)

Een historisch, nieuw stukje binnenstad.

op zoek bent naar een gelijkvloers

lucht in de woning komt. Waar mogelijk,

appartement of een huis met een tuin?
In de luwte van de bruisende binnenstad

worden zonnepanelen geïntegreerd.

Acht Hertogen heeft het!

Je kent ze wel. Die plekjes in de stad waar
Natuurlijk ventileren

je zelden komt, alleen als je er echt moet

Eén van de acht

Om een comfortabel binnenklimaat

zijn. De verscholen hofjes en straatjes waar

Er is een woning met statige

te garanderen, moet er natuurlijk wel

het ineens heel stil en groen is. Zo idyllisch

raampartijen en plafonds van ruim vier

geventileerd worden. Daarom kiezen

en mooi dat je denkt ‘Wow… Je zult hier

meter. Een variant is een loft met een

we voor een duurzaam ventilatiesysteem

maar wonen!’ Precies zó’n plekje is de Acht

vide van wel zes meter hoog! Of wat

dat de frisse buitenlucht eerst opwarmt,

Hertogen.

dacht je van een zonnig dakterras met

voordat deze zich verspreidt in de

uitzicht op de Sint-Jan? Of toch liever

ruimte. Dat gebeurt vraaggestuurd,

Genieten op de Acht Hertogen

die grote leefkeuken met wijnkelder?

afhankelijk van de kwaliteit van de

In de luwte van de stad, aan de rand van het

Maak kennis met onze acht varianten

binnenlucht. Uiteraard is natuurlijk

historische Gasthuiskwartier, geeft de Acht

en droom weg. Jouw langgekoesterde

ventileren, door ramen te openen,

Hertogen je net die ademruimte waaraan

wens kan zomaar in vervulling gaan… Op

ook gewoon mogelijk.

je in de bruisende binnenstad behoefte

de komende pagina’s stellen we graag

hebt. En dat terwijl je in een mum van tijd op

alle Acht Hertogen aan je voor.

Een aangenaam klimaat

de Markt of bij het Theater aan de Parade

Een warmtepomp werkt het beste als

bent. Of bij Jazz in Duketown of tijdens

Fiets en auto?

het verschil in temperatuur tussen de

Bourgondisch ’s-Hertogenbosch van je

In de binnenstad ligt alles op

bron en het afgiftesysteem niet te groot

hapje en drankje geniet.

loopafstand. Wil je erop uit? Even een

is. Dat maakt vloerverwarming het

ommetje of misschien wel uitwaaien

meest geschikt. Dat is niet alleen een

Statig en monumentaal

in het Bossche Broek? Neem dan je

comfortabele manier van verwarmen,

Bij het statige monumentale pand

(elektrische) fiets. Veilig te parkeren in

het voorkomt ook ongewenste

aan de Nieuwstraat 24 verrijzen acht

je berging in de parkeerkelder van het

stofcirculatie, wat weer gunstig is voor

luxe stadswoningen. Drie exclusieve

Gasthuiskwartier. Ook voor je auto is

mensen die gevoelige luchtwegen

appartementen in het rijksmonument.

er een eigen parkeerplek in de garage

hebben of allergisch zijn. In de zomer

Daarachter verscholen komen drie luxe

van het Gasthuiskwartier. De parkvilla’s

nieuwbouw urban villa’s en twee riante

hebben zelfs een extra (fietsen)berging

nieuwbouw parkvilla’s. Dé kans voor

in de kelder onder de woning.

kan de warmtepomp bovendien

Impressie woning 4

gebruikt worden als koeling.
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woningen 1, 2 & 3

Over de drie stadsappartementen
Het Rijksmonument aan de Nieuwstraat
24 is in de 19e eeuw gebouwd als
woning. De aanbouw aan de achterzijde
dateert uit de 20e eeuw. Vanaf die
tijd werd het monument in gebruik
genomen als kantoor. Nu krijgt het haar
oorspronkelijke woonfunctie terug.
Er komen drie appartementen, waarbij
we de bestaande structuren zoveel
mogelijk respecteren. De moderne
kap van de dakopbouw wordt
moeiteloos opgenomen in het Bossche
kappenlandschap.
Optimaal toegankelijk
De Nieuwstraat zelf wordt ingrijpend
heringericht. In het pand op nummer
22, waar nu nog twee grote grijze
deuren zijn, komt een doorgang naar
het Gasthuiskwartier. Zo wordt dit stukje
binnenstad optimaal toegankelijk voor
fietsers en voetgangers. Het nieuwe
bruggetje over de Groote Stroom in
het verlengde van Achter het Vuurstaal
maken de ontsluiting straks helemaal af.
Indrukwekkend entree
De gemeenschappelijke entree
van de appartementen is meer dan
indrukwekkend. Bij binnenkomst door de
grote dubbele voordeur, word je direct
geïnspireerd door de monumentale
sfeer van de bordestrap en de hal van
bijna vier meter hoog. Uiteraard is er ook
ruimte voor een comfortabele lift.
Spectaculair licht en ruim.
Met eigen tuin!
Bouwnummer 1, het appartement op
de begane grond, is met zijn hoogte
van bijna vier meter echt spectaculair te
noemen. Ook de ramen zijn enorm, wat
de sfeer bijzonder licht en ruimtelijk maakt.
Niet alleen de monumentale schuiframen
zorgen voor veel lichtinval, ook de
schuifpui naar de tuin laat lekker veel
daglicht binnen. Door de glazen pui met
slank profiel komt de zon aangenaam
binnen in de eetkamer en in de keuken.
Te warm in de zomer? De topkoeling
regelt het voor je!
Via de openslaande deuren in de keuken

Impressie woning 1, 2 & 3

heb je toegang tot de loungeruimte.
Een perfecte plek voor een piano of een
‘herenkamer’ met grote leren stoelen en

deuren naar je eigen badkamer ensuite.

Heerlijk sfeertje.

Die ligt een stukje lager, waardoor je een

de Nieuwstraatzijde heb je nog een

relaxt alternatief voor de bruisende

In dit Rijksmonument vinden oud en

badkamer. Voor als de kinderen

een whisky bar. Vanuit de lounge krijg

Aan de voorzijde van het appartement,

Om samen van te genieten.

intieme ‘zitkuil’ sfeer krijgt. Dé perfecte

royale extra kamer van circa 35 m². De

Korte Putstraat om de hoek.

nieuw elkaar in perfecte harmonie. De

komen logeren?

je een doorkijkje naar de woonkamer.

grenzend aan de keuken, met uitzicht op

Bij bouwnummer 2, het appartement

ambiance voor een gezellig avondje met

plafondhoogte is ruim 3 meter en ook

Omdat de plafondhoogte verspringt

de Nieuwstraat, is nog een ruimte van

op de eerste verdieping, loop je via de

vrienden of familie. En wil je nog meer

de ramen zijn majestueus. Perfect om

Penthouse on top.

slanke raamkozijnen en eeuwenoude

Het terras van ruim 14 m² ligt op het

naar circa 2,85 meter geeft dat de

27 m². Ideaal in te richten als rustige

lift direct je appartement in. De keuken

sfeer? Dan heb je de mogelijkheid voor

in te richten als werkkamer. Of toch als

Het neusje van de zalm

houten balken vormen een bijzondere

zuidwesten. Hier geniet je onder het

woonkamer meteen een knusse indruk.

werk- of studeerplek.

en eetkamer zijn imposant. De hoogte

een open haard en het weglaten van het

garderobekamer met walk in closet?

Als de liftdeur naar bouwnummer 3

eenheid. De loftsfeer aan de achterzijde

genot van een verse kop koffie of een

is meer dan 3 meter, de oppervlakte

plafond, waardoor je zicht krijgt op de

Van hieruit loop je immers direct de

open gaat, dan sta je gegarandeerd

is open en licht, aan de voorzijde onder

heerlijk wijntje in de avondzon van je

De tuin van ruim 50 m² ligt op het

ruim 45 m². Alle ruimte dus voor een

eeuwenoude houten spanten in de nok.

masterbedroom met privé badkamer in.

perplex! Deze loftachtige living met

het dak voelt het behaaglijk en authentiek.

eigen uitzicht over het Gasthuiskwartier.

zuidwesten. Dat maakt de buitenruimte

kookeiland en een grote eettafel met

Vanuit de woonkamer kun je naar het

heerlijk zonnig en ideaal voor een

uitzicht op het terras.

gastenverblijf met aparte slaap- en

zomeravond met vrienden. Te bereiken

badkamer. Ook heb je toegang tot

vanuit het Gasthuiskwartier, via je

de masterbedroom met openslaande

eigen achterom.

Hier rust je na een drukke dag heerlijk uit
op de bank.

hypermoderne dakconstructie met

houten spanten en uitzicht op de
Grenzend aan de woonkamer ligt de

Het terras van bijna 20 m² ligt op het

monumentale panden is werkelijk

Dit appartement heeft een luxe

logeerkamer met aparte badkamer.

zonnige zuidwesten. Hier kun je heerlijk

adembenemend. Met niets te

masterbedroom met losstaand bad,

Aan de achterzijde van de eetkamer heb

Ideaal voor als je gasten hebt tijdens

genieten van het buitenleven, zonder

vergelijken, een architectonisch

eigen wastafel en douche. Ook is er

je een doorkijkje naar de woonkamer.

carnaval of Jazz in Duketown. Ook aan

tuinonderhoud. Een comfortabel en

paradepaardje voor ’s-Hertogenbosch.

een tweede slaapkamer met aparte
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Schaal 1:50

woning 1 appartement

n

n

Nieuwstra

at

Doorsnede 3

Doorsnede 2

schaal 1:50

< 5.0 >

< 5.0 >

3.9

2.8

Doorsnede 1

Voorgevel
G E V E LAA N Z I C H T O O S T

G E V E LAA N Z I C H T Z U I D

G E V E LAA N Z I C H T O O S T

G E V E LAA N Z I C H T Z U I D

Doorsnede 1

2.8

< 5.0 >

< 5.0 >

< 5.0 >

3.2

3.9

Doorsnede 2

Achtergevel
G E V E LAA N Z I C H T W E S T

G E V E LAA N Z I C H T N O O R D

G E V E LAA N Z I C H T W E S T

G E V E LAA N Z I C H T N O O R D

Woningspecificaties:
Totale oppervlakte

ca. 238 m2

Tuin

ca. 52 m2

Living

ca. 116 m2

Slaapkamer 1

ca. 19 m2

Was- en technische ruimte

ca. 8 m2

Slaapkamer 2

ca. 15 m2

Badkamer 2

ca. 4 m2

3.9

1 eigen parkeerplaats en fietsenberging in (niet openbare) parkeergarage Gasthuiskwartier

< 5.0 >

ca. 9 m2
< 5.0 >

Badkamer 1

3.2

Doorsnede 3
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woning 2 appartement
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n
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Doorsnede 2

< 5.0 >

< 5.0 >

5.8

Voorgevel

3.2

Doorsnede 1

G E V E LAA N Z I C H T O O S T

G E V E LAA N Z I C H T Z U I D

G E V E LAA N Z I C H T O O S T

G E V E LAA N Z I C H T Z U I D

Doorsnede 1

< 5.0 >

< 5.0 >

3.0

5.8

Doorsnede 2

Achtergevel
G E V E LAA N Z I C H T W E S T

G E V E LAA N Z I C H T N O O R D

G E V E LAA N Z I C H T W E S T

G E V E LAA N Z I C H T N O O R D

Woningspecificaties:
Dakterras
Living
Slaapkamer 1

ca. 198 m2

3.1

ca. 19 m2
ca. 103 m

2

ca. 20 m2

Badkamer 1

ca. 9 m2

Was- en technische ruimte

ca. 8 m2

Slaapkamer 2

ca. 14 m2

Badkamer 2

< 5.0 >

Totale oppervlakte

ca. 3 m2

1 eigen parkeerplaats en fietsenberging in (niet openbare) parkeergarage Gasthuiskwartier

Doorsnede 3
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woning 3 appartement

n
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Acht Hertogen | Appartement 03 | Tweede verdieping

Nieuwstra

Schaal 1:50

Doorsnede 3

< 5.0 >

3.9

Voorgevel

Doorsnede 1

G E V E LAA N Z I C H T O O S T

G E V E LAA N Z I C H T Z U I D

G E V E LAA N Z I C H T O O S T

G E V E LAA N Z I C H T Z U I D

Doorsnede 2

Achtergevel

< 5.0 >

< 5.0 >

3.9

schaal 1:50

3.3

Doorsnede 2

G E V E LAA N Z I C H T W E S T

G E V E LAA N Z I C H T N O O R D

G E V E LAA N Z I C H T W E S T

G E V E LAA N Z I C H T N O O R D

Doorsnede 1

< 5.0 >

< 5.0 >

3.9

3.3

Woningspecificaties:
Totale oppervlakte

ca. 148 m2

Dakterras

ca. 14 m2

Living

ca. 74 m2

Slaapkamer 1 met badkamer ensuite

ca. 27 m2

Slaapkamer 2

ca. 14 m2

Badkamer 2

ca. 5 m2

Was- en technische ruimte

ca. 3 m2

Technische ruimte

ca. 4 m2

1 eigen parkeerplaats en fietsenberging in (niet openbare) parkeergarage Gasthuiskwartier

Doorsnede 3
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woningen 4, 5 & 6

Over de drie urban villa’s
In de tuin achter het Rijksmonument waar de

ruim 34 m² in. Omdat de woonkeuken

woonkamer, speelkamer of werkkamer.

stadsappartementen komen, bouwen we

grenst aan de achtertuin en via de vide

Een mooie en handige combi.

drie urban villa’s. Deze urban villa’s krijgen

van wel 5,5 meter hoog direct naar

een nieuwe straat, de Zusters van Trierstraat.

de woonkamer leidt, is deze ruimte

Op de eerste verdieping ligt de grote

Als eerbetoon aan de geschiedenis van

fenomenaal. De strakke steektrappen

woonkamer. Ook hier heb je de

dit gebied. In 1876 kwamen immers de

naar de kelder en de woonkamer, geven

mogelijkheid om een werkkamer of een

eerste vijf ‘Zusters van Trier’ op het Bossche

de woonkeuken nog meer cachet.

extra slaapkamer te maken. Een andere
optie is om een kamer ensuite te creëren

station aan om de ziekenzorg in de stad
naar een hoger plan te tillen. Zij startten

De loft zelf is volledig onderkelderd. In

door een schuifpui of groot stalen kozijn

met de verpleging in wat later het Carolus

de kelder vind je de masterbedroom

met glas. De woonkamer blijft, via een

Ziekenhuis ging heten. Een aantal Zusters

met een losstaand bad. Dat maakt

grote vide, altijd in open verbinding

van Trier nam later het Groot Ziekengasthuis

de sfeer in de slaapkamer heel

met de woonkamer en de leefkeuken

over. De laatste zuster ging in 1990 met pensioen.

bijzonder. Omdat het bad direct onder

beneden. Dat is wel zo gezellig!

de lichtstraat staat, valt het daglicht
Nieuwe leefruimte met een oud verhaal.

speels en subtiel binnen. Werkelijk een

Ook in het ontwerp vind je een duidelijke

romantisch plaatje.

verwijzing naar vroeger: de tijd waarin

De stadsvilla’s zijn volledig onderkelderd.
In de kelder is een masterbedroom met
eigen badkamer en een losstaand bad.

het Rijksmonument nog beschikte over

De woonkamer ligt op de eerste

De sfeer in de slaapkamer is bijzonder

een achterhuis, ook wel dienstwoning,

verdieping. Van hieruit heb je gezellig

door de speelse manier waarop het

genaamd. Dit is inspiratie geweest voor

uitzicht op straat, terwijl je zelf in

daglicht binnenvalt. Voor de liefhebber

de architect. Zo ziet het geheel eruit als

alle privacy op de bank zit. Op de

rechtstreeks op je losstaande bad.

één grote woning, maar zijn erin 3 luxe

bovenverdieping is het gastenverblijf

urban villa’s verscholen. De voordeuren

met een extra slaap- en badkamer.

Sowieso komt er daglicht aan de voor-

van bouwnummers 4 en 5 zijn verborgen

Handig voor logees tijdens carnaval,

en achterzijde binnen. Dus ook hier kan

achter een poortachtige deur, terwijl

Bourgondisch ’s-Hertogenbosch of Jazz

een extra kamer voor was- en strijkwerk,

bouwnummer 6 de voordeur aan de

in Duketown! En die gezellige barbecue

voor gamen en chillen, of als kantoor

zijkant van het gebouw heeft. Precies zoals

met vrienden? Die organiseer je gewoon

eenvoudig geregeld worden.

dat vroeger ook ging. De strakke gevels,

in je eigen stadstuin.

naast de monumentale panden in het

Op de tweede verdieping vind je nog

Gasthuiskwartier, maken het straatbeeld

Spectaculaire stadsvilla’s.

eens een volledige slaapverdieping met

sensationeel. Een schitterend contrast!

Voor het hele gezin!

twee slaapkamers en een badkamer met

Bouwnummer 5 en 6 zijn geknipt voor

toilet. Dus een eigen verdieping voor

De urban villa’s worden volledig nieuw

wie mét het hele gezin midden in de

de kinderen? Ja, dat kan. Hoe gaaf zou

gebouwd. We maken maar liefst vier

stad wil wonen. Deze stadsvilla’s hebben

dat zijn!

woonlagen, waardoor er een zee aan

minimaal drie slaapkamers en twee

leefruimte ontstaat. Een ongekend interieur,

badkamers. Meer kan ook! Bovendien…

Heb je aanvullend nog wensen?

naar eigen smaak en stijl in te richten.

je hebt een heuse stadstuin. Hartje

Een wellness- en relaxruimte of een

centrum!

wijnkelder? De keuken op een andere

Stadse loft. Open, stoer en helemaal jij

plek of een bioscoop in de kelder? De

Bouwnummer 4 wordt een loft waar

De indeling van het huis past perfect

koopprijs voor de basisindeling staat in

de verschillende leefruimten in open

bij het drukke leven van een eigentijds

deze brochure. Voor andere ideeën en

verbinding met elkaar staan. Geen

gezin. Op de begane grond, aan de

maatwerk gaan we graag in gesprek.

traditionele indeling dus, maar volledig naar

achterzijde, vind je de keuken. De keuken

eigen smaak en inzicht in te delen. Ook met

grenst aan de tuin, dus als jij staat te

het interieur kun je helemaal los gaan.

koken, kun je de kinderen buiten zien
spelen. De tuin is daarnaast ook bereikbaar

Verrassend is de entree. Zonder voorportaal

via de achterom. Aan de voorzijde van

of hal loopt je direct de woonkeuken van

het huis heb je alle ruimte voor een

Impressie gevelaanzicht woning 4, 5 & 6
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woning 4 kelder

woning 4 urban villa

n

n

Acht Hertogen | Urban Villa 03
Nieuwstra

at

Schaal 1:50

Kelder
Doorsnede

<
2.6
>
<
2.6
>

V09

<

H02

2.6
>
H04

<

V08

2.6

>

Voorgevel

Doorsnede

B
P+9485

b.k. dakrand

P+8360

b.k. dakrand

P+6455

b.k. goot

HIER KUNNEN WE ONS
HELEMAAL UITLEVEN.
EEN MOOIE THUISWERKPLEK,
EEN FIJN KOOKEILAND,
DIE HEERLIJKE LOUNGEBANK.
ALLES OPEN, DAT VOELT VRIJ!

PEIL=0

Achtergevel
schaal 1:50

Woningspecificaties:
Totale oppervlakte

ca. 165 m2

Inhoud

ca. 540 m3

Perceeloppervlakte

ca. 77 m2

Kelder		
Slaapkamer 1

ca. 21 m2

Badkamer 1

ca. 6 m2

Was- en technische ruimte

ca. 6 m2

Begane grond
Woonkeuken

ca. 34 m2

Tuin

ca. 32 m2

Eerste verdieping
Woonkamer

ca. 33 m2

Tweede verdieping
Slaapkamer 2
Badkamer 2

ca. 13 m2
ca. 5 m2

1 eigen parkeerplaats en fietsenberging in (niet openbare) parkeergarage Gasthuiskwartier
36
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woning 4 begane grond

woning 4 1e verdieping

n

n

Acht Hertogen | Urban Villa 03
Schaal 1:50

Kelder

Begane grond

Eerste verdieping

Begane grond

Tweede verdieping

Doorsnede

Eerste verdieping
Doorsnede

schaal 1:50

schaal 1:50

Impressie gevelaanzicht woning 4
38
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woning 4 2e verdieping
n

Tweede verdieping
Doorsnede

schaal 1:50

Impressie woning 4
40

41

woning 5 kelder

woning 5 urban villa

n

n

Acht Hertogen | Urban Villa 02
Nieuwstra

at

Schaal 1:50

Kelder
Doorsnede

<
2.6
>
<
2.6
>

V09

<

H02

2.6
>
H04

<

V08

2.6

>

Voorgevel

Doorsnede

B
P+9485

b.k. dakrand

P+8360

b.k. dakrand

P+6455

b.k. goot

PEIL=0

Achtergevel

ZONDAGMIDDAG.
TERWIJL JE IN DE
KEUKEN EEN GEZONDE
LUNCH MAAKT, ZIE JE
DE KINDEREN IN DE
TUIN SPELEN. OM DRIE
UUR SAMEN NAAR HET
THEATER. NU AL ZIN IN!

schaal 1:50

Woningspecificaties:
Totale oppervlakte

ca. 202 m2

Inhoud

ca. 631 m3

Perceeloppervlakte

ca. 91 m2

Kelder
Hobbyruimte

ca. 14 m2

Slaapkamer 1

ca. 21 m2

Badkamer 1

ca. 5 m2

Was- en technische ruimte

ca. 5 m2

Begane grond
Woonkeuken

ca. 34 m2

Tuin

ca. 39 m2

Eerste verdieping
Woonkamer

ca. 36 m2

Tweede verdieping
Slaapkamer 2

ca. 13 m2

Slaapkamer 3

ca. 10 m2

Badkamer 2

ca. 4 m2

1 eigen parkeerplaats en fietsenberging in (niet openbare) parkeergarage Gasthuiskwartier
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woning 5 begane grond

woning 5 1e verdieping

n

n

Acht Hertogen | Urban Villa 02
Schaal 1:50

Begane grond

Eerste verdieping

Kelder

Begane grond

Tweede verdieping

Doorsnede

Eerste verdieping

Doorsnede

schaal 1:50

schaal 1:50

Impressie gevelaanzicht woning 5
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woning 5 2e verdieping
n

Tweede verdieping
Doorsnede

schaal 1:50

Impressie woning 5

46

47

woning 6 kelder

woning 6 urban villa

n

n

Acht Hertogen | Urban Villa 01
Nieuwstra

at

Schaal 1:50

Kelder
Doorsnede

<
2.6
>
<
2.6
>

V09

<

H02

2.6
>
H04

<

V08

2.6

>

Voorgevel

Doorsnede

B
P+9485

b.k. dakrand

P+8360

b.k. dakrand

P+6455

b.k. goot

DE MEEST ROMANTISCHE
SLAAPKAMER OOIT, JE
WAANT JE IN EEN 5-STERREN
HOTEL MET ALLE LUXE!
EN DAT IEDERE DAG...

PEIL=0

Achtergevel

Woningspecificaties:
Totale oppervlakte

ca. 209 m2

Inhoud

ca. 692 m3

Perceeloppervlakte

ca. 86 m2

Kelder
Hobbyruimte

ca. 16 m2

Slaapkamer 1

ca. 24 m2

Badkamer 1

ca. 4 m2

Was- en technische ruimte

ca. 5 m2

schaal 1:50

Begane grond
Woonkeuken

ca. 39 m2

Tuin

ca. 28 m2

Eerste verdieping
Woonkamer

ca. 41 m2

Tweede verdieping
Slaapkamer 2

ca. 11 m2

Slaapkamer 3

ca. 10 m2

Badkamer 2

ca. 5 m2

1 eigen parkeerplaats en fietsenberging in (niet openbare) parkeergarage Gasthuiskwartier
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woning 6 begane grond

woning 6 1e verdieping

n

n

Acht Hertogen | Urban Villa 01
Schaal 1:50

Begane grond

Eerste verdieping

Kelder

Begane grond

Eerste verdieping variant Eerste verdieping

Twee

Doorsnede

Doorsnede

schaal 1:50

schaal 1:50

Impressie gevelaanzicht woning 6
50
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woning 6 2e verdieping
n

Tweede verdieping
Doorsnede

schaal 1:50

Impressie woning 4, 5 & 6
52
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Impressie woning 6
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woningen 7 & 8

Over de twee parkvilla’s
Aan de rand van het park tussen de
Gasthuispoort en het oude
St. Josephpaviljoen komen twee
parkvilla’s. Dit ontwerp is sculpturaal. In
materiaal en detaillering perfect passend
bij de omliggende monumenten.
Ook het park sluit er naadloos op aan
en kruipt via de terrassen en balkons
langzaam omhoog naar de royale
daktuin. Daar heb je een grandioos
uitzicht op de stad én op de Sint-Jan.
Dit ‘groene’ gebouw wordt een
uitnodigend entree van het vernieuwde
Gasthuiskwartier. Bouwnummers 7 en
8 zijn de toppers van Acht Hertogen:
twee compleet nieuwe villa’s met
circa 252 en 255 m² woonoppervlakte.
Volledig onderkelderd, met een eigen
parkeerplaats en een spectaculair
daktuin met tuinkamer op de derde
verdieping. En dat in de binnenstad.
Mooier wordt het niet!
Toppers. Met ‘eigen’ park.
En uitzicht op de Sint-Jan

Impressie woning 7 & 8

Het lijkt één grote villa, het zijn twee
woningen. Met aan elke zijde een
eigen voordeur. De fiets parkeer je in
de fietskelder. Daarnaast heb je in de

de vide blijf je in open verbinding met

koffie of een klein hapje. En altijd zon,

kelder nog eens 70 m² aan ruimte met

de keuken. Voordeel van de eerste

alle privacy en een weergaloos uitzicht!

legio mogelijkheden. De installaties staan

verdieping is dat je daar een ongekende

er, voor de verdere inrichting kun je je

rust en privacy ervaart. Midden in de

Nog andere dromen? Schroom niet!

fantasie de vrije loop laten. Daglicht is er

stad. En bij lekker weer zet je de deur

Alles is bespreekbaar. Die wellness-

voldoende. Zowel via de koekoek als via

naar het balkon gewoon open.

en relaxruimte, een extra badkamer

de vide met trap naar de begane grond.

Op deze verdieping is ook ruimte voor

of langgekoesterde wijnkelder? De

een slaap- en badkamer. Mocht je die

keuken op een andere plek, een mooi

Op de begane grond ligt de

niet nodig hebben, dan kun je kiezen

groot kantoor of een bioscoop in de

woonkeuken, ruim genoeg voor een

voor een kamer ensuite met aparte

kelder? De basisindeling staat voor

kookeiland én een grote eettafel. De

werk- of studeerplek. Op de tweede

de koopsomprijs in deze brochure.

keuken biedt rechtstreeks toegang tot

verdieping heb je immers nog een

Bij andere ideeën en aanvullende

het park dat voor het monumentale

royale slaapverdieping met badkamer

woonwensen gaan we graag in gesprek!

Zusterhuis ligt. Stel je eens voor, loop je

en een fijn balkon.

straks via de schuifpui of openslaande
deuren vanuit je keuken zo het park in!

De kers op de taart? Die vind je
bovenop. Daar heb je je eigen daktuin

De riante woonkamers van circa 40 m²

met tuinkamer én mogelijkheid van een

vind je op de eerste verdieping. Door

pantry. Voor een koel drankje, verse
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woning 7 parkvilla

Nieuwstra

at

n

Noordgevel

Impressie woning 7

Woningspecificaties:
Totale oppervlakte
Inhoud
Perceeloppervlakte

ca. 327 m²
ca. 1207 m³
ca. 93 m²

Westgevel
Kelder
Hobbyruimte

ca. 23 m²

Slaapkamer 1

ca. 23 m²

Badkamer 1
Was- en technische ruimte

<

Begane grond
Woonkeuken

2.6
>

Terras

ca. 11 m²

<

Woonkamer

ca. 44 m²

>

Slaap-/werkkamer 2

ca. 19 m²

>

<

Eerste verdieping

2.6

<

<

2.6

2.6

ca. 3 m²

>

>

Tweede verdieping
ca. 30 m²

Slaapkamer 4

ca. 16 m²
ca. 5 m²

>

Balkon

ca. 4 m²

<

<

Masterbedroom met badkamer ensuite
Badkamer 3

Derde verdieping

3.0

2.6
>

Tuinkamer

ca. 10 m²

Daktuin

ca. 35 m²

1 eigen parkeerplaats en fietsenberging in (niet openbare) parkeergarage Gasthuiskwartier

Doorsnede
58

ca. 38 m²

2.6

Balkon

Oostgevel

ca. 9 m²
ca. 20 m²

59

woning 7 kelder

woning 7 begane grond

Hertogen
Park
Villa’s Acht
| Woning
links | Park Villa’s | Woning links
n

n

Schaal 1:50

Kelder

Begane grond

Begane grond
Doorsnede

Doorsnede

schaal 1:50

schaal 1:50
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woning 7 1e verdieping

woning 7 2e verdieping

n

dieping

n

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Tweede verdieping

Doorsnede

Doorsnede

schaal 1:50

62

schaal 1:50

63

woning 7 3e verdieping
n

Derde verdieping

Doorsnede

schaal 1:50

Impressie woning 8
64

65

woning 8 parkvilla

Nieuwstra

at

n

Zuidgevel

Impressie gevelaanzicht woning 6, 7 & 8

Woningspecificaties:
Totale oppervlakte
Inhoud
Perceeloppervlakte

ca. 321 m²
ca. 1107 m³
ca. 94 m²

Kelder
Westgevel

Hobbyruimte

ca. 23 m²

Slaapkamer 1

ca. 19 m²

Badkamer 1

ca. 6 m²

Technische ruimte

ca. 11 m²

Wasruimte

ca. 11 m²

Begane grond
Woonkeuken

ca. 44 m²
ca. 9 m²

>

<

Werkkamer
Terras

ca. 11 m2

2.6

<

Eerste verdieping

2.6

Woonkamer

ca. 37 m²

>

Masterbedroom met badkamer ensuite

ca. 22 m²

Balkon

ca. 2 m²

<
2.6
>

Tweede verdieping

<
3.0
>

Slaapkamer 3

ca. 18 m²

Slaapkamer 4

ca. 12 m²

Badkamer 3

ca. 8 m²

Balkon

ca. 9 m²

Derde verdieping
<

Tuinkamer

2.6
>

Daktuin

Oostgevel

1 eigen parkeerplaats en fietsenberging in (niet openbare) parkeergarage Gasthuiskwartier

Doorsnede
66

ca. 8 m²
ca. 44 m²

67

woning 8 kelder

woning 8 begane grond

Hertogen
la’sAcht
links | Park Villa’s | Woning links
n | Woning

n

Schaal 1:50

Kelder

Begane grond

Begane grond
Doorsnede

Doorsnede

schaal 1:50

68

schaal 1:50

69

woning 8 1e verdieping
n

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Doorsnede

schaal 1:50

Impressie woning 8
70

71

g

woning 8 2e verdieping

woning 8 3e verdieping

n

n

Derde verdieping

Tweede verdieping

Doorsnede

Derde verdieping

Doorsnede

schaal 1:50

schaal 1:50
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Impressie woning 8
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badkamer, keuken
en woonkamer
Omdat smaken verschillen
TKI ontwerpt keukens, badkamers
en woonkamers met stijl en comfort.
We achterhalen jouw persoonlijke
wensen en bieden daarop een
praktisch en esthetisch antwoord. Jouw
persoonlijkheid en smaak zijn onze
inspiratiebron. Zo creëren we een uniek
geheel dat écht bij je past.
De kwaliteit in huis
TKI heeft jarenlange ervaring in highend interieurinrichting. We pakken een
project met volle aandacht en expertise
aan. Vanaf het initiële ontwerp tot aan de
finishing touch bij de installatie. En omdat
we alles zelf maken, in onze eigen
fabriek, kunnen we als geen ander de
kwaliteit garanderen.

baden in luxe
en comfort

Je trekt de deur achter je dicht, de drukte
van de dag glijdt van je af. Hier heb je
aandacht voor jezelf…... Tegelijkertijd
moet een badkamer ook gewoon slim
ingericht en praktisch zijn, toch?
Voor het gemak zijn we zo vrij geweest
om de badkamer alvast voor je in
te richten. Klaar bij oplevering en
inbegrepen in de prijs. Een badkamer
die rust en een warmte uitstraalt.
Met mooie materialen, een luxe
afwerking en een praktisch oog voor
functionaliteit. Natuurlijk is er ook ruimte
voor personalisatie van je sanitair en
aanvullende wensen. Voor een indruk
van mogelijke stijlen hebben we alvast
een aantal sfeerbeelden opgenomen
in deze brochure. Mocht je aanvullende
wensen hebben, dan gaan we daarover
graag in gesprek.
76
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de verfijnde keuken

Gezellig kokkerellen terwijl je kinderen
huiswerk maken aan het kookeiland.
Bijpraten over de week tijdens een
heerlijke zondagsbrunch. Of met een
goed glas wijn verhalen ophalen met
vrienden….
Je brengt er heel wat tijd in door: de
keuken speelt een hoofdrol in je leven.
En hoe dát er precies uit ziet, daarover
gaan we graag in gesprek. Omdat
smaken verschillen, laten we alle vrijheid
bij jou als koper om je ideale keuken
samen te stellen. De keuken zit niet bij
de koopsom inbegrepen. Ons team
staat je bij met inspiratie en advies om
jouw ideale keuken te visualiseren, en
vervolgens te realiseren.
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het ultieme
thuisgevoel
Hier ben je thuis. Dit is wie jij bent.
Jouw smaak, jouw stijl. In kleur en in het
ontwerp. Met comfort en functionaliteit.
Het interieur van de woonkamer is een
weerspiegeling van jezelf.
Wij helpen je graag om in jouw
woonkamer het ultieme thuisgevoel te
creëren. Met een origineel ontwerp, een
fijne mix van materialen en zorgvuldig
gekozen elementen. Met een TKI
interieur ga jij voor design op maat.
Dus kom langs in onze showroom. Voor
een goed gesprek over het invullen
van je wensen. Of het nu gaat om je
badkamer, droomkeuken of het perfecte
interieur van jouw woonkamer, heel
graag tot ziens!
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de ontwikkelaars:
mwpo en kaaphoorn
MWPO en Kaaphoorn delen
dezelfde passie: het ontwikkelen
van hoogwaardige (historische)
bouwprojecten. Wij kiezen voor
toplocaties, markante panden en
beeldbepalende hotspots. Daar maken
we mooie woonprogramma’s en
innovatieve werk- en horecaconcepten.
We zijn is initiator en regisseur. “We gaan
pragmatisch te werk, in een slagvaardig
team. Zo ligt de besluitvorming laag en
houden we de vaart erin. Tegelijkertijd
blijven we continu in overleg met alle
betrokken partijen. De architect, de
bouwers, de overheid en de kopers:
Iedereen krijgt ruimte en elke inbreng
telt. Dan kom je tot het beste resultaat.”
Samen lossen we een relevant
maatschappelijk vraagstuk op. Of
we creëren iets wat er nog niet is.
Vernieuwend en met een tikje bravoure.
In gezonde balans met de nodige
nuchterheid en realiteitszin. Zodat
wát we maken, naadloos aansluit
bij de omgeving.

Negen Heren, ’s-Hertogenbosch

BD Lofts, ’s-Hertogenbosch

Acht Hertogen
Bij de Acht Hertogen komt alles samen.
Het is een uitdagende opdracht,
op een toplocatie. Aan de rand van
het Gasthuiskwartier, hartje stad.
We maken acht unieke woningen,
van splinternieuwe villa’s tot luxe en
toekomstbestendige appartementen,
midden in een klassieke historische
context. Mét ruimte voor eigen wensen.
Het ontwerp is buitengewoon
spraakmakend. Licht, ruim en statig.
Passend bij de duurzaamheids ambitie
van de gemeente en met behoud van
cultureel erfgoed.
Na een constructieve voorbereiding,
gaat nu de verkoop van start. Wij
wensen de toekomstige eigenaren
alvast heel veel woonplezier. En we
bedanken alle partners voor hun
tomeloze expertise, daadkracht en
enthousiasme bij de ‘making of’.
Jettie Hazelzet

ZUID073, ’s-Hertogenbosch

Kees Rijs
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de architect:
houben / van mierlo

de makelaar:
staete makelaars

Na de succesvolle verkoop van de
Negen Heren aan de Zuid Willemsvaart is
Staete Makelaars opnieuw door MWPO
gevraagd. Dit keer om de verkoop van
de Acht Hertogen te begeleiden.
“Fantastisch! Een unieke locatie in het
Geen luchtkastelen, maar conceptueel

hartje van de stad. Uiteraard leveren

denken met organiserend en bouwend

wij graag weer onze bijdrage aan de

vermogen.

realisatie van een prachtig nieuw stukje
binnenstad.”

Jelle Houben en Bas van Mierlo
studeerden allebei aan de TU in

Het beste van twee werelden

Eindhoven, in de afstudeerrichtingen

Omdat Shelley Schellekens zelf in de

architectuur én bouwtechniek. En dat zie

Vughterstraat woont en Hugo Finkers

je terug in het bureau dat zij in 2002 zijn

aan de Hekellaan, kunnen zij als Bossche

gestart: grote ambities met een sterke

binnenstadbewoners uit eigen ervaring

‘hands-on’ mentaliteit.

vertellen over hoe plezierig het is om
daar te leven.

Het accent ligt bij Houben / Van
Mierlo op vormgeving én realisatie.

“Je ervaart dagelijks het beste van twee

Hoogwaardige architectuur, voor

werelden. Aan de ene kant de dynamiek

nieuwbouw en transformatie. Te zien

en het Bourgondische van de stad en

door heel Nederland. Met maatwerk als

aan de andere kant de rust van deze

sleutelwoord.

locatie. Je kent ’t wel, ziet ze vaak ook in
andere steden. Die plekjes waar je alleen

“Wij kennen geen dogmatische ‘huisstijl’,

komt als je de stadswandeling doet. De

algemene labels of concepten, maar

verscholen hofjes en straatjes waar het

kijken kritisch naar de specifieke context

ineens heel stil en groen is. Zo idyllisch

van de opgave. Zo krijgt elk object een

en zo mooi dat je denkt ‘Wow… Je zult

eigen karakteristieke uitstraling. Passend

hier maar wonen!’ Precies zo’n plekje is

bij de wensen van opdrachtgevers en

de Acht Hertogen.”

gebruikers. En bij de locatie.” Aldus Bas
“Naast de voortreffelijke locatie hebben

van Mierlo.

deze woningen ook allemaal een eigen
“De Acht Hertogen is een opdracht

parkeerplaats én voor stadse begrippen

waarbij dit allemaal samenkomt. Deze

riante buitenruimtes. Alle woningen zijn

bijzondere locatie vraagt om een goed

voorbereid op de toekomst. Dit maakt

oog voor de historie en de typische

dat wij extra enthousiast zijn over deze

Bossche context.” Voegt architect Joost

acht heerlijke woningen!”

de Boer daar aan toe.
Wij weten van de hoed en de rand
Bijzondere stegenstructuur versterken

Doordat we heel veel jaren ervaring

Het masterplan voor het Gasthuiskwartier

hebben met advies en verkoop van

is ontworpen door West 8. Achter

nieuwbouwwoningen, weten we als

de monumenten is ruimte voor

geen ander wat erbij komt kijken als je

nieuwbouw. In dit ‘zwerfgebied’, het

eindelijk die woning vindt waar je zo

stukje tussen oud en nieuw, worden

graag wilt wonen. Of het nu gaat om de

bezoekers elke keer opnieuw verrast. De

uitleg over het project of de verkoop

straten lopen niet door, de bouwblokken

van je huidige woning, je hypotheek, we

verspringen. En juist dát gebruikt

helpen je perfect. Zo kun je altijd goed

Houben / Van Mierlo bij de vormgeving

voorbereid en zonder zorgen kopen.

van de nieuwe woonblokken. De Acht

Vanuit onze vestigingen in

Hertogen worden zo geplaatst, gedraaid

’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel,

en gevormd dat je na elk gebouw moet

Vlijmen, Drunen en Waalwijk staan wij en

afbuigen om je route te vervolgen, zodat

onze 25 medewerkers klaar om jou op

je blijft ontdekken.

en top van dienst te zijn.

Bas van Mierlo

Shelley Schellekens

Joost de Boer

Hugo Finkers
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de aannemer:
bodavi

de bank:
rabobank

Voor levensgenieters die groots willen
wonen, maar dan wél in de stad.
Altijd al willen wonen tussen de
monumenten, met de binnenstad als
achtertuin? Acht Hertogen heeft het!
En of je nu droomt van een exclusief
appartement of een heuse urban villa,
wij helpen je graag om financieel
gezond te wonen. Hoef jij je daar geen
zorgen over te maken.
Onze financieel adviseurs Patrick de
Wit en Philippe van Alphen zijn nauw
betrokken bij de Acht Hertogen. Zij
gaan graag met je in gesprek over
jouw woonwensen en plannen
voor de toekomst. Met hun kennis
en betrokkenheid schetsen zij alle
mogelijkheden, zodat jij weloverwogen
en zelfbewust de juiste keuze kunt maken.
Ontzorgen staat centraal

Alvast voorbereiden of informatie lezen?

Of het nu gaat om het restaureren van

Met het Rabo Hypotheekdossier kun

een monumentaal pand of het realiseren

je online een persoonlijke berekening

van nieuwbouw met parkeergarage.

maken en alvast de documenten voor

De vakmensen van Bouwbedrijf Bodavi

het adviesgesprek uploaden. Het online

weten er wel raad mee.

hypotheekdossier (ook als je nog
geen klant bent bij Rabobank) en alle

‘Ook als we hartje stad aan het werk zijn

informatie over ons hypotheekadvies

en de bouwplaatsinrichting beperkt is.

vind je op: www.rabobank.nl/hypotheek.

Met onze hands-on mentaliteit, de juiste

Wist je trouwens dat Rabobank al

expertise en correcte communicatie

jaren de hoogste waardering krijgt

leiden wij de bouw in goede banen.

van MoneyView? De gesprekken met

Geen ambitie te hoog, geen uitdaging

onze adviseurs worden door klanten

te groot. Sterker nog: dit is voor ons een

gewaardeerd met een 8,5. Aarzel dan

thuiswedstrijd.’

ook niet en meld je aan voor een gratis
en vrijblijvend oriëntatiegesprek. Je vind

Door hun enorme bouwkundige

onze contactgegevens in de colofon

kennis, geven de medewerkers van

achterin de brochure.

Bodavi gedegen advies. Zij vormen
een enthousiast team en stellen de

We ontvangen je graag met een goede

wensen van de klant centraal. De passie

kop koffie op ons kantoor. Heb je weinig

voor het werk straalt ervan af! Bodavi is

tijd, woon je op afstand of wil je de

aangesloten bij Bouwend Nederland en

deur niet uit? Ook geen probleem. Dan

Bouwgarant en is ook VCA gecertificeerd.

organiseren we een videogesprek. Kun

Dat zegt wat, maar wat Bodavi vooral wat

jij gewoon thuis op de bank, aan de

zegt, zijn de goede referenties die het

keukentafel of vanuit kantoor met ons in

bedrijf krijgt van de klanten.

gesprek. Tot dan!

John Pootjes
Nick van Vianen

Philippe van Alphen
Patrick de Wit
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colofon en contactgegevens

Verkoop
Staete Makelaars
073 – 206 00 03
achthertogen@staete.nl

Ontwikkelaars
Kaaphoorn

MWPO, Mensenborgh \ Wijkerzand
Projectontwikkeling
www.mwpo.nl

Architect
Houben / Van Mierlo Architecten
www.houbenvanmierlo.nl

Realisatie
Bouwbedrijf Bodavi
www.bodavi.nl

Sanitair, keuken en woonkamer
TKI
Bevrijdingsweg 2
Kaatsheuvel
www.tki.nl

Constructieadvies
BolwerkWeekers
www.bolwerkweekers.nl

Adviseur bouwfysica en
brandveiligheid
moBius consult
www.mobiusconsult.nl

Installatieadvies
Klictet
www.klictet.nl

Projectnotaris
Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen
http://notariskantoorheusden.nl/

Grafisch ontwerp
Osage
www.osage.nl

Tekst
Beekman Communicatie
www.beekmancommunicatie.nl

Bank
Rabobank ’s-Hertogenbosch en
Omstreken
073 - 699 50 00
FinancieelAdvies.s-hertogenbosch@

Impressie gevelaanzicht woning 1, 2 & 3

rabobank.nl
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Aan de samenstelling van deze brochure
is de grootste zorg besteed door een
zo nauwkeurig mogelijk verwerking van
de beschikbare informatie. Toch maken
wij een voorbehoud voor wijzigingen
in uitvoering, maatvoering en/of
kleurstelling van de woningen. Aan de
inhoud (inclusief teksten, plattegronden
en beelden) van deze brochure kunnen
geen rechten worden ontleend. Dit
document dient als inspiratiebrochure,
het is geen contractstuk.
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8Hertogen is een project van:

