Voel je

thu i s i n
de b o rn s ch e
m at en

B en je op z oek naar r ust e n ru im te ? Da n voe l j ij j e ze ke r th u is i n
Es ch wonen in Bor ne. Aan de ra n d va n h e t groe n e b u ite n ge b ie d en
in g es loten tussen het prac h tige Tw e n ts e c ou l is s e l a n ds c h a p en
het k ar akter istieke aut h e n tie ke h a rt va n B orn e , b ie dt j e w on i n g
het b e ste van twee wer e l de n .
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Jou w thuishaven
is de perfecte
u itvalsbasis
Eschwonen in Borne is de ideale uitvalsbasis om volop
te genieten van de Twentse rust. Je loopt zo naar de
Bornsche Beek of het Beekpark waar je heerlijk kunt
ontspannen in het groen of bij het water. Ook als je graag
de gezelligheid opzoekt, is Eschwonen een prima thuisbasis. Op de fiets ben je zo in het levendige centrum van
Borne waar je alles vindt wat je dagelijks nodig hebt.

de Veste

Alles lekker
dichtbij
Na een lange werkdag is het heerlijk ontspannen in jouw comfortabele
droomhuis in het prachtige nieuwe deelplan Eschwonen in Borne.
Een leuke, ruim opgezette wijk waar je helemaal tot rust komt. Ruimte, rust,
groen en gezelligheid gaan hier hand in hand met stedelijke voorzieningen.

Sport & Spel

In de Bornsche Maten zijn volop
faciliteiten. Direct naast het plan is het
multifunctioneel centrum De Veste met
daarin onder meer een sporthal, basisschool De Veste en een kinderopvang.
Vanaf Eschwonen is de Beekparkschool

Centrum Borne

op loopafstand. Via de A1 en de Bornsche
Beeklaan bereik je heel eenvoudig jouw
nieuwe woning.
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Natuur

Havezathe
biedt je
volop keu ze

In een veilige en kindvriendelijke woonwijk in de
Bornsche Maten, aan de rand van het fraaie buitengebied van Borne, wordt Havezathe gerealiseerd.
Hier realiseren we 24 twee-onder-een-kapwoningen en 11 vrijstaande woningen met een
sterke eigen identiteit en een luxe uitstraling.
Behalve tussen vrijstaand en twee-onder-een-kap
kun je ook nog kiezen tussen een woning met een
stolpkap of een zadeldak. Welke woning kies jij?
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De woningtypes
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lux e ,
ruimte

stolpkap
of zadeldak
Het eerste wat in het oog springt in
Havezathe zijn de verschillende kapvormen.
Een stolpkap geeft je woning een klassieke

en groen
8

jaren ‘30-uitstraling. Mooi om te zien en
het zadeldak blijft populair, omdat het zich
moeiteloos aanpast aan verschillende
bouwstijlen. Door de steile kappen krijgt de
zolderverdieping extra veel ruimte.
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Architect
aan h et woor d
“De uitdaging voor ons was om iets bijzonders te ontwerpen
dat op een slimme manier iets toevoegt aan de nieuwbouwwoningen
die al gerealiseerd zijn in de Bornsche Maten”.

“In het beeldkwaliteitsplan voor de wijk kun je tussen de

toepassen van stolpkappen. De woningen aan de Rozenbottel

regels door lezen dat men voor dit deel van de wijk op zoek

en Sonnebelt hebben een meer statiger uiterlijk door de

was naar een jaren ’30-achtige stijl. Met de ontwerpen

toepassing van langskappen en hoge zijgevels. De woningen

voor Havezathe zijn we daar wel in geslaagd.”

die wij ontworpen hebben, zijn uitgesprokener en hebben een
duidelijke eigen identiteit. Tegelijkertijd vormen ze een mooi

EEN DUIDELIJKE EIGEN IDENTITEIT

afwisselend geheel met de andere woningen in de wijk.”

Van een typische Twentse stijl wil architect Koert Helmes
niet spreken. Wel hebben de woningtypes een hang naar

CHIQUE UITSTRALING

nostalgie: “Het gevelteken kun je misschien associëren

De rijke details van Havezathe komen ook tot uiting in

met oudere woningen op het platteland, maar meer in

het materiaalgebruik, vindt Koert Helmes. “We hebben

het algemeen is het een knipoog naar vroeger.” En met

bewust gekozen voor baksteen, omdat baksteen de

die knipoog voegt Koert Helmes iets nieuws toe aan de

eigenschap heeft om er met het verstrijken van de jaren

woningen. “Het zijn huizen van nu, die beantwoorden aan de

alleen maar mooier op te worden. Zo krijgt de woning

hedendaagse eisen van duurzaamheid, ruimte en comfort,

langzaam aan nog meer karakter. We hebben voor extra

maar met de look & feel van vroeger. Rijk en gedetailleerd

raamhout gekozen om de woningen er meer uit te laten

in de afwerking. De woningen in de straatjes grenzend aan

springen, terwijl de grote goten en overstekken de

de Piepersveldweg hebben een intiem karakter door het

woningen een chique uitstraling geven.”
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“Een huis
van nu, met
de look & feel
van vroeger”

11

TWEE-ONDER-EENKAPWONING

Eenm e techte
klassieker
e e n z e e a a n rui mt e
Een mooie, ruime woning met een klassieke uitstraling. Dat is de twee-onder-eenkapwoning met stolpkap. De rijkdom van deze woning zie je terug in het fraaie roodbruin
met wit gecombineerde metselwerk en ruime overstekken. Zowel van binnen als van
buiten biedt deze woning ruimte in overvloed. Net als bij de tweekappers met een zadeldak zorgen ook hier de grote ramen met roedeverdeling voor een herkenbare stijl.

met Stolpkap
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Compleet
wonen
leven in luxe

T WEE-OND E R-E E NKAPWONI NG m et st o l p kap

Inclusief luxe keuken

Optionele uitbouw
keuken van 1200 mm

Voorzien van sanitair

Inclusief vloerverwarming

MET TOPGEVEL

(Villeroy & Boch) en

op gehele verdieping

Getekend: Bouwnummers

tegelwerk

102, 104, 109 & 113
Gespiegeld: Bouwnummers
108 & 116

Optionele
uitbouw
berging van
1200 mm

Inclusief vloerverwarming
op gehele verdieping

Standaard voorzien van

Standaard voorzien

extra daglicht op de

van extra kastruimte

overloop

Veel licht en ruimte

Drie ruime
slaapkamers

MET TOPGEVEL
Getekend: Bouwnummers
102, 104, 109 & 113
Gespiegeld: Bouwnummers
108 & 116

Begane grond
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Inclusief topgevel voor extra
ruimte en uitstraling

Verdieping
15

Inclusief topgevel voor extra
ruimte en uitstraling

T WEE-OND E R-E E NKAPWONI NG m et st o l p kap

Ruimte voor
extra kamers
Optioneel vloerverwarming
mogelijk

Ultiem
woongenot
rui m te i n ove rvl oed

MET TOPGEVEL
Getekend: Bouwnummers
102, 104, 109 & 113
Gespiegeld: Bouwnummers
108 & 116

Zolder

Inclusief topgevel voor extra
ruimte en uitstraling
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Heerlijk
ontspannen
i n j e s fe e rvol l e e e tk eu k en
Vrijdag 17.00 uur: Je werkweek zit erop. Tijd om even lekker bij te komen in je
stijlvolle nieuwe woning in Havezathe. Nog even en je huisgenoten komen ook
thuis. Straks gezellig met zijn allen koken in jullie ruime eetkeuken. Aan tafel
nemen jullie nog even de week door. En komen er onverwacht vrienden langs?
Maakt niet uit, er is plek genoeg. Standaard zijn de woningen voorzien van een
luxe keuken met schiereiland en diverse inbouwapparatuur.

Koken

op een
eiland
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Heerlijk
ruime
woning
m e t O F Z O N D E R T O PG E V E L?
Het zadeldak is met afstand de meest voorkomende kapvorm in Nederland. Eenvoudig
en makkelijk herkenbaar als een huis. De woning is heerlijk ruim en compleet en
staat op een royale kavel met veel ruimte in en om het huis. De grote raampartijen
garanderen een optimale lichtinval. De roedeverdeling met extra raamhout zorgt voor
een authentieke jaren ’30-uitstraling en veel gezelligheid. Waar de ene helft van de

TWEE-ONDER-EENKAPWONING

tweekapper een topgevel heeft, is de ander uitgerust met een zadeldak.

met Zadeldak
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Volop ruimte
en comfort
op de verdieping

T WEE-OND E R-E E NKAPWONI NG m et zade l dak

Optionele uitbouw keuken
van 2400 mm

Inclusief luxe keuken

Voorzien van sanitair
(Villeroy & Boch) en
tegelwerk

Standaard
voorzien

Standaard voorzien van

van extra

extra daglicht op de

kastruimte

overloop

Inclusief vloerverwarming
op gehele verdieping

Inclusief vloerverwarming
op gehele verdieping

ZONDER TOPGEVEL

ZONDER TOPGEVEL

Getekend: Bouwnummers

Optionele erker voor meer ruimte

Getekend: Bouwnummers

124, 126, 130, 132 & 134

124, 126, 130, 132 & 134

Gespiegeld: Bouwnummer 127

Gespiegeld: Bouwnummer 127

Begane grond

Verdieping
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T WEE-OND E R-E E NKAPWONI NG m et zade l dak

wat een

weelde

Licht, luxe en ruimte, dat zijn zomaar een aantal
ingrediënten die je woning in Havezathe te bieden
heeft. De vele raampartijen zorgen voor heel veel licht
van buiten. De luxe uitstraling beperkt zich niet alleen
tot de buitenkant. Ook binnen in de woning ervaar je
de weelde die past bij een woning van deze klasse.
Wat dacht je van comfortabele vloerverwarming op
de begane grond en de eerste verdieping? Of een luxe
afgewerkte badkamer? En dan de ruimte, die is enorm.
Je woning is standaard al heel erg ruim, maar je hebt
ook nog eens de mogelijkheid om uit te bouwen.
Ruimte voor
extra kamers

Optioneel vloerverwarming
mogelijk

Standaard voorzien van
extra daglicht op de zolder

Licht

luxe &
ruimte

ZONDER TOPGEVEL
Getekend: Bouwnummers
124, 126, 130, 132 & 134
Gespiegeld: Bouwnummer 127

Zolder
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vrijstaande
woning

De helooks
van
vroeger
t c om fort va n nu
Zie jij jezelf hier al wonen? De klassieke oogopslag van deze woning smelt moeiteloos samen met het luxe comfort dat je binnenin ervaart. Door de hoogte van de
woning heb je op de verdiepingen even veel ruimte als op de begane grond. Zo is
de zolder zo groot dat je er makkelijk extra kamers kunt realiseren. Er zijn diverse
opties om de woningen aan te passen en uit te breiden. Voor nóg meer ruimte en
nóg meer licht. Je hebt de keuze uit een stolpkap of een zadeldak.

met Stolpkap
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met Zadeldak
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Zoveel
ruimte
wat een luxe

vr ijstaan de
WONING

Optionele uitbouw
berging 1200 mm

Optionele uitbouw
keuken 1200 mm

Inclusief vloerverwarming

Inclusief luxe keuken

op gehele verdieping

Inclusief sanitair (Villeroy & Boch)
en tegelwerk

Inclusief royale erker

Standaard voorzien van
extra daglicht op de

Inclusief bijkeuken

overloop

Standaard
voorzien van
inloopkast
Inclusief
vloerverwarming
op gehele
verdieping

Inclusief topgevel voor extra
ruimte en uitstraling

Begane grond
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MET TOPGEVEL

MET TOPGEVEL

Getekend: Bouwnummers

Getekend: Bouwnummers

101, 112 & 117

Inclusief topgevel voor extra

101, 112, 117, 119 & 120

Gespiegeld: Bouwnummers

ruimte en uitstraling

Gespiegeld: Bouwnummers

106, 111 & 121

Verdieping
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106, 111, 118 & 121

vr ijstaan de
WONING met st o l p kap

v ri js ta a n d e
W ON I N G m e t z a d e lda k

Standaard voorzien van 2 kozijnen voor

Ruimte voor extra kamers

extra veel daglicht op de 2e verdieping

Ruimte voor extra kamers

Optioneel vloerverwarming

Optioneel vloerverwarming

mogelijk

mogelijk

Inclusief topgevel voor extra
ruimte en uitstraling

MET TOPGEVEL

MET TOPGEVEL

Getekend: Bouwnummers

Getekend: Bouwnummer 122

101, 112, 117, 119 & 120
Gespiegeld: Bouwnummers
106, 111, 118 & 121

Zolder

Inclusief topgevel voor extra

Zolder

ruimte en uitstraling
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Gespiegeld: Bouwnummer 135

voel je

helemaal
thuis
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De woningen in Eschwonen zijn compleet en hoogwaardig afgewerkt.
En dan zijn er nog de nodige voorzieningen die je nieuwe thuis nog

Jij

comfortabeler maken. In Havezathe bespaar je op je energielasten
en draag je jouw steentje bij aan een beter milieu.

v e r d ie n t
meer

energiezuinig
wonen in
havezathe
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Gasloos

vloerverwarming

De woningen zijn volledig gasloos. Dit betekent

De woningen zijn voorzien van vloerverwarming

dat de woning geen gasaansluiting heeft en dat

op de begane grond en 1e verdieping. Doordat de vloer

je elektrisch moet koken. Gasloos wonen is beter

met een lage temperatuur wordt verwarmd en een

voor het milieu en bespaart fossiele brandstoffen.

egaal oppervlak heeft, is de warmte-afgifte overal in

Je bent niet afhankelijk van schommelende

de ruimte gelijk. Hierdoor ontstaat een zeer

gasprijzen en belastingen op gas.

aangename temperatuur en comfort.

pv panelen

lucht-water warmtepomp

PV panelen bestaan uit verschillende zonnecellen

Een lucht-water warmtepomp zet de buitenlucht

die daglicht opvangen en dit omzetten naar stroom.

op een energiezuinige manier om in warm water.

De stroom die door de panelen wordt opgewekt,

Een gedeelte van je benodigde energie haal je uit

wordt gekoppeld aan het bestaande energienet,

de natuur. Voor het andere deel heb je elektriciteit

zodat jouw apparatuur en verlichting kunnen

nodig. Met een lucht-water- warmtepomp verwarm

werken op zonne-energie.

je de woning heel energiezuinig.
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ont w ik keling & r eal i s ati e

i n fo rmati e & v er koop

Disclaimer
De perspectieftekeningen in deze brochure geven een impressie. Het

Grotestraat 144
7622 GP Borne
074 266 2300
www.euvermannuyts.nl
nieuwbouw@euvermannuyts.nl

is met recht een 'artist impression' waarin de illustrator zich soms wat
artistieke vrijheden gunt. De inrichting van de openbare ruimte is naar
de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle zorgvuldigheid die we
hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden
ontleend. Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.

www.bornschematen.nl

