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Deze brochure is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden van dit project te
laten zien. De aankleding geeft een impressie van de mogelijkheden en behoort
niet tot de standaard uitrusting van de woning. De juiste positie van convectoren,
elektra/schakelmateriaal, rookmelders, afzuigpunten t.b.v. ventilatie e.d. staan op
de verkooptekeningen vermeld en zijn niet in de plattegronden opgenomen. Aan
de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen
rechten ontleend worden.
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welkom in

Oosterhout
Na de succesvolle eerste fase van
nieuwbouwproject Hoge Wei is het
nu tijd voor het tweede deel van deze
prachtige nieuwe wijk in Oosterhout!
Met Hoge Wei II komt er een grote
variatie in woningtypes bij, van tussenen hoekwoningen tot twee-ondereen-kapwoningen, drie-onder-eenkapwoningen en vrijstaande woningen.
Hoge Wei II wordt groen en ruimtelijk
van opzet en ligt gunstig ten opzichte
van het bruisende centrum van
Nijmegen.

Prachtig
landelijk
wonen.

Je leest in deze brochure alles over de 40

Naast de mooie omgeving waar je helemaal tot

prachtige woningen van Hoge Wei II. Ook de

rust komt, heeft Hoge Wei II veel meer te bieden.

ligging van het plan en de natuurrijke omgeving

Het rustieke dorpje Oosterhout heeft een hechte

komen aan bod. Welkom in Hoge Wei II!

gemeenschap waar iedereen welkom is. Je
vindt hier een rijk verenigingsleven met cultuur-

EEN FIJNE PLEK
OM TE WONEN

en sportclubs (zoals een voetbalclub), een
basisschool, supermarkt, gemeenschapshuis,

Hoge Wei II is gelegen in Oosterhout, een
charmant dorpje in de gemeente Overbetuwe.
Het grenst direct aan het Nijmeegse stadsdeel
Oosterhout van Nijmegen-Noord (Waalsprong).
De naam Hoge Wei klinkt misschien al bekend,

wijngaard en een gezellige brasserie.

SNEL OP JE PLEK
VAN BESTEMMING

Hoge Wei II is gunstig gelegen op slechts

want verderop aan de Peperstraat realiseerden

7 minuten van de A15, met uitvalswegen naar

wij al Hoge Wei I. Een heerlijke buurt waar de

Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam.

bewoners volop genieten van de ruimte. Ook

Zo ben je met de auto snel op de plek van

Hoge Wei II zal zich ontwikkelen tot een populaire

bestemming. Goed om te weten is dat er

en kindvriendelijke woonwijk. Aan de noordzijde

voldoende parkeerruimte in de wijk is, dus

van de wijk ligt een speeltuin waar kinderen zich

parkeren is nooit een probleem. Zoals gezegd:

helemaal kunnen uitleven.

het gezellige Nijmegen ligt dichtbij als je in Hoge
Wei woont. Vanaf je voordeur sta je binnen 15
minuten je al in de Nijmeegse binnenstad. Liever
met het openbaar vervoer? De bus stopt om de
hoek. Of je fietst in 12 minuten naar treinstation
Nijmegen-Lent.

De ligging: ruimte,
natuur én de stad
dichtbij!

Centrale ligging
In Hoge Wei geniet je van Betuwe-wonen op
zijn mooist. Maar dan met alle faciliteiten van
Nijmegen-Noord in handbereik. Vanaf je eigen
voordeur ben je óók binnen no-time in de
bruisende stad. Binnen 15 minuten sta je al in de
Nijmeegse binnenstad. Liever met het openbaar
vervoer? De bus stopt voor je deur. Of je fietst in 12
minuten naar treinstation Nijmegen Lent.

OOSTERHOUT

LENT
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Hoge Wei

Een groene omgeving
als je achtertuin

Heerlijk
landelijk
wonen in
een groene
omgeving!

Wonen in Hoge Wei II voelt heel intiem, met de
gezellige dorpskern van Oosterhout dichtbij.
Het Betuwe-wonen komt hier echt tot leven.
Van de prachtige uiterwaarden van de Waal,
uitgestrekte graslanden, fruitgaarden tot het
Oosterhoutse Bos.
Agrarische gronden en fraaie bebouwing in

Een dagje uitgebreid winkelen, een

landelijke stijl wisselen elkaar af. Je woont dicht

theater-, concert- of restaurantbezoek? Het

bij Nijmegen-Noord en -centrum, maar geniet

stadscentrum van Nijmegen is nooit ver weg!

tegelijkertijd van de rust en prettige sfeer van

Binnen een kwartiertje met de auto of 20

een dorp met haar voorzieningen: je hebt hier

minuten op de fiets sta je in hartje Nijmegen:

echt het beste van beide werelden!

een prachtige historische stad waar je heerlijk

Er valt genoeg te beleven rond Hoge Wei II.

kunt rondslenteren. Dé plek om naar hartenlust

Wandel door de uitgestrekte graslandschappen,

te winkelen en te genieten van een hapje en

of waai lekker uit terwijl je over de dijk fietst

een drankje. Je vindt hier een grote diversiteit

om vervolgens te stoppen bij de gezellige

aan hippe winkels, knusse cafeetjes en gezellige

brasserie voor een kop koffie met een stuk

evenementen.

huisgemaakte appeltaart. Geniet van de
weidse uitzichten over de uiterwaarden en De
Waal, de enorme openheid van het agrarische
landschap, afgewisseld met bebouwing en het

COMPLEET EN DUURZAAM
OPGELEVERD
De woningen van Hoge Wei II worden

Oosterhoutse Bos met haar vele zangvogels,

compleet opgeleverd, met een fraaie keuken

bijzondere bomen en frambozen.

en badkamer die je naar eigen smaak kunt

VEEL VOORZIENINGEN
IN DE BUURT

aanpassen. Wil je een uitbouw? Ook dat behoort
tot de mogelijkheden. Qua duurzaamheid zit je
helemaal goed: de woningen beschikken over

Voor je dagelijkse boodschappen kun je

zonnepanelen, vloerverwarming op de begane

terecht in het fraaie Oosterhout, waar je ook

grond, een warmtepomp en hebben een goede

meerdere scholen en een kinderopvang vindt.

energieprestatie. Fijn om te weten dat je klaar

Net iets verderop ligt Nijmegen-Noord met veel

bent voor de toekomst én maandelijks een lage

voorzieningen. Ook wordt hier in de zomer van

energienota hebt!

2023 het nieuwe winkelcentrum Het Hart van
de Waalsprong geopend. Dus nóg meer leuke
winkels, horeca en voorzieningen!
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Hoge Wei

Groen en natuurinclusief
wonen in Hoge Wei II
Hoge Wei II wordt een natuurinclusieve wijk, wat
betekent dat het een groene en prettige leefomgeving
biedt voor mens, dier en natuur. De natuurinclusieve
elementen die worden toegepast leveren meer op dan
alleen een mooie, groene uitstraling. Zo zorgt het voor
verkoeling tijdens de zomerhitte, zuivert het de lucht,
voorkomt het wateroverlast en biedt het voedsel en
nestelgelegenheid voor dieren.

GROENDAKEN

HEMELWATERSPUWERS

houten of gemetselde berging die wordt

hemelwaterspuwer, waarmee regenwater wordt

voorzien van een groendak. Ook als je kiest

‘uitgespuwd’ naar de straat. Deze innovatieve

voor een uitbouw, komt hier een groendak

waterregulatie geeft een bijzonder straatbeeld

op. Dit zorgt voor een gelijkmatige afvoer van

en biedt een leuke speelgelegenheid voor

regenwater, verkoeling bij hoge temperaturen,

kinderen!;

Alle woningen van Hoge Wei II krijgen een

biodiversiteit – als natuurlijke voedselbron voor
dieren – én een mooie groene uitstraling.

GROENE
ERFAFSCHEIDINGEN

Aan de straatzijde krijgen de woningen een

WADI’S

Er komen een aantal wadi’s: groene greppels
waarmee regenwater op duurzame wijze
wordt gezuiverd en opgenomen in de grond.

De woningen worden standaard opgeleverd

De wadi helpt zo tegen wateroverlast en

met groene hagen en gaashekwerk met hedera

droogte én verhoogt de biodiversiteit als

als erfafscheiding. De eerste 2,4 meter wordt

natuurlijke voedselbron voor dieren.

met volledig begroeide hedera opgeleverd. Zo
geniet je direct van een mooi groen uitzicht en
privacy om in de achtertuin te genieten op je al
aangelegde terras (hierover lees je verderop in
de brochure meer bij Tuinklaar);

Situatie
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De woningen
woningtype Vleermuis
bnr 1

woningtype Vlinder
bnr 2 t/m 4

woningtype Vleermuis
bnr 15

woningtype Huismus
bnr 31 t/m 36

woningtype Vlinder
bnr 16 t/m 23

woningtype Vleermuis
bnr 5

woningtype Vleermuis
bnr 24

woningtype Ooievaar
bnr 37

woningtype Vleermuis
bnr 12

woningtype Vlinder
bnr 13 t/m 15

woningtype Egel
bnr 25, 30

woningtype Bij
bnr 26, 29

woningtype Ooievaar
bnr 8

N

woningtype
Vleermuis
hoekwoning
bnr 1, 5, 6, 11, 12, 16,
17, 24

woningtype
Egel
3-kapper / hoek
bnr 25, 27, 28, 30

woningtype
Huismus
2-kapper
bnr 31, 32, 33, 34, 35, 36

woningtype
Vlinder
tussenwoning
bnr 2 t/m 4, 7 t/m
10, 13 t/m 15 en 18
t/m 23

woningtype
Bij
3-kapper / tussen
bnr 26, 29

woningtype
Zwaluw
2-kapper met erker
bnr 39, 40

woningtype
Ooievaar
vrijstaande woning
bnr 37, 38

Alle woningen worden compleet opgeleverd, met een fraaie keuken en badkamer die je naar eigen smaak kunt aanpassen.
Ook worden de woningen opgeleverd met Tuinklaar Basis, waarmee de basis voor jouw nieuwe tuin al is gelegd. Daarnaast kun je kiezen
voor Woonklaar, waarmee je jouw nieuwe woning woonklaar kan laten opleveren. Je leest hier meer over verderop in de brochure.

woningtype Vleermuis
bnr 16

woningtype Egel
bnr 27, 28

woningtype Zwaluw
bnr 39, 40

woningtype Vleermuis
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Hoekwoning
woonoppervlakte: 123 tot 128 m2
perceeloppervlakte: 158 tot 218 m2
inhoud: 444 tot 509 m3
aantal slaapkamers: 3

woningtype Vleermuis
Hoekwoning
8 stuks - bnr 1, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 24
Wonen op een hoek heeft altijd iets bijzonders,
zeker als je kiest voor een van deze fraaie
hoekwoningen! Deze woning hebben
een oranje of rode gevelkleur met witte
accenten die voor een mooi contrast zorgen.
Bouwnummers 1, 11 en 16 hebben een dwarskap
die zorgt voor een extra ruime en lichte tweede
verdieping.
Kom je binnen? Via de hal betreed je de
woonkamer – gelegen aan de achterzijde –
en de open keuken die zich aan de voorkant
bevindt. Tijdens het koken kijk je mooi uit
over de ruimtelijke groene wijk. Loop je de
trap op, dan tref je naast de 3 slaapkamers
een complete badkamer aan. De tweede
verdieping kun je naar wens indelen,
bijvoorbeeld met een vierde slaapkamer of
een werkkamer om fijn thuis te kunnen werken.

Prachtig
wonen op
de hoek!

woningtype
Vleermuis

Hoekwoning
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bnr 1, 5, 6, 11, 12, 16,
17, 24

< 3070 >
< 5160 >

< 3400 >

< 5150 >

< 6866 >

< 9100 >

de afmetingen in de plattegronden zijn millimeters

< 3400 >

< 1990 >

< 3850 >

< 9100 >

< 4110 >

< 5160 >

< 2360 >

< 2570 >

bnr. 12
met raam
in zijgevel

bnr. 12
met raam
in zijgevel

begane grond | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 1, 6, 12 en 17
Gespiegeld: bouwnummer 5, 11, 16 en 24

eerste verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 1, 6, 12 en 17
Gespiegeld: bouwnummer 5, 11, 16 en 24

tweede verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 6, 12 en 17
Gespiegeld: bouwnummer 5, 11 en 24

tweede verdieping | dwarskap
Getekend: bouwnummer 1
Gespiegeld: bouwnummer 16
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Heerlijk genieten
in je lichte woonkamer
en open keuken

sfeerimpressie
type Vleermuis

woningtype Vlinder
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Tussenwoning
woonoppervlakte: 123 tot 128 m2
perceeloppervlakte: 124 tot 150 m2
inhoud: 424 tot 461 m3
aantal slaapkamers: 3

woningtype Vlinder
Tussenwoning
16 stuks - bnr 2 t/m 4, 7 t/m 10, 13 t/m 15 en
18 t/m 23
Welkom in je nieuwe thuis! Deze mooie
tussenwoning biedt je alle ruimte om heerlijk
te leven en te genieten van het landelijke
Betuwe-wonen. De oranje of rode gevel met
witte gemetselde elementen geven de woning
een bijzondere uitstraling. Deze tussenwoningen
hebben verschillende tuinoppervlaktes, zodat
je kunt kiezen wat jouw voorkeur heeft. Wil je
een extra ruime tweede verdieping, dan is
bouwnummer 20 met een timpaan iets voor jou.
Zodra je door de voordeur naar binnenloopt,
kom je in de ruime hal die toegang geeft tot
de woonkamer en open keuken. Vanuit de
woonkamer aan de achterzijde loop je zo de diepe
tuin in, waar je heerlijk van de zon en rust geniet.
Aan de voorkant vind je de open keuken. Hoe ziet
jouw ideale keuken eruit? Via de trap in de gang
tref je op de eerste verdieping 3 slaapkamers

Eigentijds
wonen in een
groene wijk

en een complete badkamer aan met wastafel,
inloopdouche en toilet. Op de tweede verdieping
kun je een extra slaapkamer, werkruimte of andere
kamer naar wens realiseren.

woningtype
Vlinder

Tussenwoning
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bnr 2 t/m 4, 7 t/m 10,
13 t/m 15 en
18 t/m 23

< 3070 >

< 5160 >

< 5250 >

< 3400 >
< 9100 >

< 3580 >

< 6866 >

< 4110 >

< 5160 >
< 5160 >

< 2360 >
< 2200 >

de afmetingen in de plattegronden zijn millimeters

< 3400 >

< 1990 >

< 2570 >
< 2700 >

begane grond | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 3, 8, 9, 14, 19, 20 en 22
Gespiegeld: bouwnummer 2, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 21 en 23

eerste verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 3, 8, 9, 14, 19, 20 en 22
Gespiegeld: bouwnummer 2, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 21 en 23

tweede verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 3, 8, 9, 14, 19 en 22
Gespiegeld: bouwnummer 2, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 21 en 23

tweede verdieping | timpaan
Getekend: bouwnummer 20
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Prachtig eigentijds wonen
in Hoge Wei II
sfeerimpressie
type Vlinder

woningtype Egel
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Drie-onder-een-kapwoning hoek
woonoppervlakte: 136 tot 142 m2
perceeloppervlakte: 200 tot 243 m2
inhoud: 491 tot 512 m3
aantal slaapkamers: 3

woningtype Egel
Drie-onder-een-kapwoning hoek
4 stuks - bnr 25, 27, 28, 30
Zie jij jezelf al thuiskomen in een prachtige drieonder-een-kapwoning, gelegen op de hoek?
De verschillende tinten donkerrood, wit en oranje
zorgen voor een aansprekende uitstraling. In de
voor- en zijgevel zitten fraaie architectonische
details, zoals subtiel uitstekend en terugliggend
metselwerk en een donker genuanceerde
gevelstrook langs de onderzijde. Er is zijn 1 tot 2
parkeerplaatsen op eigen terrein en een ruime
berging.
Via de zij-entree kom je binnen in de hal. Vanuit
de woonkamer aan de voorzijde kijk je mooi uit
over een brede groenstrook. De achtertuin ligt
gunstig op het zuidoosten. De 3 slaapkamers op
de eerste verdieping zijn lekker ruim, waarbij de
grootste slaapkamer over de hele breedte aan
de achterzijde ligt. De badkamer beschikt over
een inloopdouche, wastafel en toilet. Wat zijn je
wensen voor de tweede verdieping? Een hobby-

Ruim wonen
op een
prachtlocatie

of werkkamer, extra slaapkamer of logeerkamer
voor je gasten? Kies je voor bouwnummer 25 of
30, dan profiteer je door de dwarskap van een
extra ruimtelijke en lichte tweede verdieping.

woningtype
Egel

Drie-onder-een-kapwoning hoek

14

< 5500 >

bnr 25, 27, 28, 30

< 5760 >

< 3080 >

< 3080 >

< 5760 >

< 5052 >

< 5052 >

< 2730 >

< 3180 >

< 3180 >
< 3400 >

< 2480 >
< 3400 >

< 2400 >

< 9100 >
< 3400 >

de afmetingen in de plattegronden zijn millimeters

< 3285 >

< 5760 >

begane grond | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 25 en 28
Gespiegeld: bouwnummer 27 en 30

eerste verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 25 en 28
Gespiegeld: bouwnummer 27 en 30

tweede verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 28
Gespiegeld: bouwnummer 27

tweede grond | dwarskap
Getekend: bouwnummer 25
Gespiegeld: bouwnummer 30
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sfeerimpressie
type Egel

woningtype Bij
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Drie-onder-een-kapwoning tussen
woonoppervlakte: 130 m2
perceeloppervlakte: 110 tot 115 m2
inhoud: 448 m3
aantal slaapkamers: 3

woningtype 4
Drie-onder-een-kapwoning tussen
2 stuks - bnr 26, 29
Volop ruimte om te genieten in deze prachtige
drie-onder-een-kapwoningen! Dit woningtype
heeft een lichtrode gevelkleur met donkerrode
en witte elementen, met fraaie gemetselde
elementen die voor een extra bijzondere
aanblik zorgen. Door de ligging van de
achtertuin op het zuidoosten geniet je hier
volop van de zon!
Aan de voorzijde ligt de ruime woonkamer en
aan de achterzijde de open keuken met zicht
op de tuin. Heb je liever een leefhoek aan
de tuin, dan draai je de indeling gewoon
om. Op de eerste verdieping bevinden zich
3 slaapkamers, waarbij de grootste ‘master
bedroom’ aan de achterzijde ligt. Zie jij je iedere
ochtend al heerlijk wakker worden en uitkijken
over je diepe tuin?
De tweede verdieping biedt je volop mogelijkheden om naar wens te gebruiken: van een

Zie jij jezelf
hier al heerlijk
wonen?

extra slaapkamer of sportkamer tot een fijne
werkkamer om in alle rust vanuit huis te werken.

woningtype
Bij

Drie-onder-een-kapwoning tussen
bnr 26, 29

< 5460 >

< 3100 >

< 5460 >

< 2400 >

< 5600 >

< 2880 >

< 3060 >

begane grond | basisplattegrond
Bouwnummer 26 en 29

< 2480 >
< 3400 >

< 2880 >

< 3400 >

< 3400 >

< 9100 >

de afmetingen in de plattegronden zijn millimeters

< 5460 >

eerste verdieping | basisplattegrond
Bouwnummer 26 en 29

tweede verdieping | basisplattegrond
Bouwnummer 26 en 29
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sfeerimpressie
type Bij

woningtype Huismus
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Twee-onder-een-kapwoning
woonoppervlakte: 157 tot 164 m2
perceeloppervlakte: 265 tot 308 m2
inhoud: 591 tot 607 m3
aantal slaapkamers: 3

woningtype Huismus
Twee-onder-een-kapwoning
6 stuks - bnr 31, 32, 33, 34, 35, 36
Heb je graag veel ruimte om je heen of ben je toe aan
een volgende stap in je wooncarrière, maak dan kennis
met de twee-onder-een-kapwoningen van Hoge Wei II.
Deze woningen bieden je volop ruimte, beschikken over
een riante tuin, een parkeerplaats op eigen terrein en
een grote stenen berging. De lichtrode gevel met fraaie
donkerrode geveldetails tussen de ramen zorgen voor
een prachtige uitstraling. Ga je voor bouwnummer 31, 34
of 35, dan profiteer je door de dwarskap van extra ruimte
en licht op de tweede verdieping.
Je komt binnen via de zij-entree en geniet direct van
de lichte begane grond, want de grote ramen tot aan
de grond aan de voorzijde zorgen voor veel natuurlijke
lichtinval. De woonkamer ligt aan de voorzijde en de
open keuken aan de achterkant, verbonden met de
diepe achtertuin die grenst aan het Betuwse landschap.
Zie je al voor je hoe je – in de rijke fruitteelttraditie van
Oosterhout – in je achtertuin je eigen fruitboom plant

Prachtige
woningen met
volop ruimte
om tot rust te
komen!

en je eigen jam maakt? De eerste verdieping heeft een
luxe, complete badkamer – met bad, wastafel, toilet en
inloopdouche – en 3 riante slaapkamers. De tweede
verdieping kun je naar wens indelen, bijvoorbeeld met
een vierde slaapkamer. Of creëer die fijne werkkamer om
comfortabel thuis te kunnen werken.

woningtype
Huismus

Twee-onder-een-kapwoning
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< 5500 >

bnr 31, 32, 33, 34,
35, 36

< 5760 >

< 2580 >

< 5189 >
< 3700 >

< 3680 >

< 3680 >

< 3080 >

< 2730 >

< 5189 >

< 2400 >

< 10300 >

< 3180 >

< 4000 >

< 4000 >

de afmetingen in de plattegronden zijn millimeters

< 3285 >

< 5760 >
< 5760 >

begane grond | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 31, 33 en 35
Gespiegeld: bouwnummer 32, 34 en 364

eerste verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 31, 33 en 35
Gespiegeld: bouwnummer 32, 34 en 36

tweede verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 33
Gespiegeld: bouwnummer 32 en 36

tweede verdieping | dwarskap
Getekend: bouwnummer 31 en 35
Gespiegeld: bouwnummer 34
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Heerlijk ontspannen
na een drukke dag

sfeerimpressie
type Huismus

woningtype Zwaluw
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Twee-onder-een-kapwoning met erker
woonoppervlakte: 160 m2
perceeloppervlakte: 345 tot 350 m2
inhoud: 591 m3
aantal slaapkamers: 3

woningtype Zwaluw
Twee-onder-een-kapwoning
met erker
2 stuks - bnr 39, 40
Stel je voor: heerlijk tot rust komen in een van deze
mooie twee-onder-een-kapwoningen. Door de erker
met grote raampartijen aan de voorzijde geniet je
van een weids uitzicht over de groene wijk en de
historische lintbebouwing aan de Peperstraat. Qua
uitstraling sluiten de woningen aan bij de bestaande
bebouwing, met een fraaie lichtbruine gevelkleur
met lichte en donkere gemetselde elementen.
De zij-entree biedt toegang tot een ruime hal,
waarna je de riante woonkamer betreedt die aan de
voorzijde ligt. Aan de achterkant ligt de open keuken,
waar je onder het koken uitkijkt over de diepe tuin
waar je kinderen zich helemaal kunnen uitleven.
Op de eerste verdieping liggen 3 grote slaapkamers,
waarvan de master bedroom zich aan de voorzijde
bevindt. De luxe badkamer beschikt over een bad,
wastafel, toilet en inloopdouche. Hoe wil je de
tweede verdieping inrichten? Afhankelijk van je

Riant wonen
in deze lichte
woningen

wensen kun je kiezen voor bijvoorbeeld een grote
vierde slaapkamer of een fitnessruimte.

woningtype
Zwaluw

Twee-onder-een-kapwoning met erker
bnr 39, 40

< 5500 >

< 2730 >

< 3080 >

< 2580 >

< 2400 >

< 5760 >

< 3180 >

< 4000 >

< 10300 >
< 4000 >

de afmetingen in de plattegronden zijn millimeters

< 3700 >

< 3680 >

< 3680 >

< 5760 >

< 5760 >
< 5760 >

< 3285 >

begane grond | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 39
Gespiegeld: bouwnummer 40

eerste verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 39
Gespiegeld: bouwnummer 40

tweede verdieping | basisplattegrond
Getekend: bouwnummer 39
Gespiegeld: bouwnummer 40
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woningtype Ooievaar
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Vrijstaande woning

woonoppervlakte: 166 tot 169 m2
perceeloppervlakte: 605 tot 620 m2
inhoud: 590 tot 637 m3
aantal slaapkamers: 3 - 4

bnr 37

woningtype Ooievaar
Vrijstaande woning
2 stuks - bnr 37, 38
Vrolijk vogelgezang in de heg, het geruis van de wind door de bomen,
in de verte het geluid van spelende kinderen en verder niets. Het
voelt als vakantie, maar je bent gewoon thuis! Maar dan wel op een
unieke plek: je eigen riante vrijstaande woning op een bijzonder groot
perceel. Een oase van ruimte om je heen, waar je iedere dag weer
volop van geniet. Bouwnummer 38 ligt prominent aan de Peperstraat
en is de blikvanger en koppeling tussen de entree van Hoge Wei II
en de bestaande wijken. Bouwnummer 37 vind je als je het buurtje
binnenrijdt en sluit aan bij de bestaande bebouwing van de stijlvolle
wijk Lage Wick. Beide vrijstaande woningen hebben een eigen
uitstraling, waarbij bouwnummer 37 een rode gevel met donkere
kleurnuances heeft en bouwnummer 38 een paarsbruine gevel met
witte elementen in de voor- en zijgevel.
Vanuit je riante woonkamer aan de voorzijde en open keuken aan de
achterkant kijk je rondom prachtig uit over je grote tuin. Bouwnummer
38 heeft een erker aan de voorzijde, wat het uitzicht en de lichtinval
extra versterkt. Bouwnummer 37 heeft als extra openslaande
tuindeuren naar de zeer riante zijtuin. De eerste verdieping heeft,

bnr 38

Zeer riant
wonen met
veel ruimte
en groen
om je heen!

naast de luxe en complete badkamer, 3 grote slaapkamers.
De grootste slaapkamer aan de achterzijde over de gehele breedte
van de woning kun je met recht een ‘master bedroom’ noemen.
Bij bouwnummer 38 is een architectonisch detail toegevoegd: een
dakkapel. Deze zorgt voor extra daglicht op de verdieping. De tweede
verdieping is vrij indeelbaar, hier kun je bijvoorbeeld een extra
slaapkamer of kantoorruimte creëren om fijn thuis te werken.

woningtype
Ooievaar

Vrijstaande woning
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< 5500 >

bnr 37

< 6060 >

< 3250 >

< 2780 >

< 2780 >

< 5500 >

< 6060 >

< 4918 >
< 2730 >

< 10300 >

de afmetingen in de plattegronden zijn millimeters

< 3360 >

< 4900 >

< 4900 >

< 10300 >

< 2225 >

< 3500 >

< 3820 >

< 2545 >

< 6060 >

begane grond | basisplattegrond
bouwnummer 37

< 3415 >

eerste verdieping | basisplattegrond
bouwnummer 37

tweede verdieping | basisplattegrond
bouwnummer 37

woningtype
Ooievaar

Vrijstaande woning
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< 6060 >

< 3250 >

< 2780 >

< 6060 >

< 2780 >

< 5500 >

bnr 38

< 2730 >

begane grond | basisplattegrond
bouwnummer 38

eerste verdieping | basisplattegrond
bouwnummer 38

< 3500 >

< 3500 >
< 3415 >

< 4900 >

< 4900 >

< 3350 >

< 10300 >

< 2225 >

< 6060 >

< 3820 >

de afmetingen in de plattegronden zijn millimeters

< 2730 >

< 2545 >

tweede verdieping | basisplattegrond
bouwnummer 38
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Tuinklaar:
meteen genieten
van je tuin

Je woning
Woonklaar

Direct na oplevering
jouw woning betrekken?
Het kan met Woonklaar
van LIV. Meer informatie
vind je op livwonen.nl

Direct bij oplevering van je nieuwe

Aan de voorzijde wordt een oprit en

Denk je eens in dat jouw woning al vóór

wordt gemaakt. Bij ontvangst van

woning genieten van je groene tuin:

waar nodig een voetpad aangelegd

oplevering helemaal klaar is en je niet

de sleutels van jouw nieuwe woning

met Tuinklaar van LIV is dit mogelijk!

en aan de achterzijde wordt een

meer hoeft te klussen. Je kunt direct je

zijn je wanden al afgewerkt met je

Standaard worden de woningen van

terras gerealiseerd met pad naar

nieuwe thuis betrekken. Fijn toch? Bij

favoriete kleuren, je vloeren liggen te

Hoge Wei II opgeleverd met Tuinklaar

de berging. De Tuinklaar-adviseur

Hoge Wei II kan dit! Als koper van een

wachten op jouw voetstappen en ook

Basis, waarmee de basis voor jouw

bespreekt alle mogelijkheden met je –

woning heb je de mogelijkheid om te

de raamdecoratie, binnendeuren en

nieuwe tuin al is gerealiseerd.

waaronder opties om de biodiversiteit

kiezen voor Woonklaar. Je persoonlijke

trapafwerking is geregeld.

van je tuin te bevorderen – en zorgt

Woonklaar-adviseur laat je dan zien welke

dat alles op de door jou gekozen

mogelijkheden er zijn en zorgt dat alles op

manier wordt geregeld!

de door jou gekozen manier woonklaar
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Bij Woonbelevingscentrum LIV in Nijmegen
vind je alles onder
één (groot!) dak.
En dat is geweldig.

Hart voor
optimaal
wonen
LIV informeert, adviseert en inspireert

Een nieuwe woning: fantastisch! Met je droomhuis

bezig zijn geeft voldoening, maar kost ook veel tijd.
Het is daarom fijn als je niet afzonderlijk naar de

makelaar, aannemer, hypotheekadviseur en keukenen badkamershowroom hoeft. Goed nieuws: in

woonbelevingscentrum LIV in Nijmegen vind je alle
betrokken partijen onder één (groot!) dak. Samen
zorgen we ervoor dat je nieuwe woning helemaal

aansluit bij jouw wensen, behoeften en verwachtingen.
LIV maakt alles makkelijk, overzichtelijker en plezieriger
voor jou!
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Meer informatie vind je op
livwonen.nl

Alles onder één dak
LIV staat voor Leven, Inspireren en

Stap voor stap
begeleiding

Verleiden. In de showroom van ruim 3.000

Zodra je de koop-/aannemings-

m2 staan 4 modelwoningen op ware

overeenkomst van jouw nieuwe

grootte. Deze eigentijdse woningen zijn

droomwoning in Hoge Wei II

volledig ingericht en variëren in indeling

hebt getekend, krijg je een

en stijl. Loop er op je gemak doorheen,

wooncoach toegewezen die jou in

laat je inspireren en ontdek wat er

woonbelevingscentrum LIV helpt bij het

mogelijk is qua afmetingen, materiaal,

maken van je woonkeuzes. Wat is er

afwerking en uitbouwopties. Kortom:

mogelijk qua uitbouw? Wil je een extra

beleef je nieuwe thuis alvast bij LIV!

slaapkamer op de tweede verdieping?
Je wooncoach inventariseert al je

Advies op ieder
woonvlak

wensen, beantwoordt je vragen en
denkt graag met je mee. Zo maak je
stap voor stap de keuzes die het beste
passen bij jouw persoonlijke situatie en
woonwensen.

Alles draait bij LIV om wooninspiratie en
het maken van de beste woonkeuzes.
Je krijgt vakkundige begeleiding van
adviseurs op het gebied van bijvoorbeeld
keukens, badkamers, de inrichting van je
woning en de aanleg van de tuin. Zelfs
je vragen over de financiering van je
woning kun je stellen aan één van de
ervaren LIV-hypotheekadviseurs.
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Sanitair en keuken
in jouw persoonlijke
woonstijl

Een heerlijke
badkamer
Alle woningen van Hoge Wei II
worden opgeleverd met een
complete badkamer. In LIV laat de
badkamerspecialist je zien welk sanitair
en welke tegels zijn opgenomen in de
koopsom van je woning en wat er nog

Ervaar je keuken
al vóór je kiest!

meer mogelijk is. Voel de structuur
van de verschillende tegels en neem
plaats voor je nieuwe spiegel. Heb je
meer kastjes nodig? Wil je een design

De keuken vormt bij veel mensen het hart

radiator? Een dubbele wastafel? In LIV

van de woning. Belangrijk dus om goed

doe je volop inspiratie op en krijg je een

na te denken over de keuzes die je maakt.

beter gevoel bij alle mogelijkheden.

Bij Hoge Wei II worden alle woningen
opgeleverd met een fraaie keuken die
je naar eigen smaakt kunt aanpassen.
Loop in LIV 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!

Meer informatie vind je op
livwonen.nl
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Caroline en Lysette
wooncoaches

wij helpen
je graag

we gaan
voor geluk
Als koper bij Hoge Wei II krijg jij een
persoonlijke wooncoach toegewezen: Lysette
of Caroline. Zij kennen alle details van het

Het kopen van een
woning is geen
dagelijkse bezigheid:
dit moet een
weloverwogen keuze
zijn, voor nu én
voor de toekomst

project en kunnen jou dus als geen ander
adviseren!
In het LIV woonbelevingscentrum lopen jullie
samen door 4 modelwoningen op ware
grootte. Zo komen plattegronden tot leven en
maak jij de beste woonkeuzes. Lysette: “hier
laten we de kopers het sanitair, tegelwerk,
keuken en overige ruwbouwopties zien,
waaronder de uitbouw.” Caroline vult aan:
“De kopers vinden het prachtig om door de
modelwoningen te lopen en te zien hoe hun
toekomstige woning eruit gaat zien!”
Bij LIV krijg je als koper vakkundige

Veilig en
verantwoord

begeleiding van adviseurs op ieder

Jouw en onze gezondheid heeft natuurlijk

proces voor jou overzichtelijk en extra

de hoogste prioriteit. Onze adviseurs

leuk. Met een glimlach zeggen Lysette en

ontvangen daarom op dit moment

Caroline: “Het leukste aan ons werk vinden

niet meer dan 2 personen tegelijk. We

we het begeleiden van de kopers naar hun

helpen je met het inplannen van de

toekomstige droomwoning!”

adviesgesprekken en tussen de gesprekken
door kun je onder het genot van een hapje
en drankje alles rustig laten bezinken en
doorspreken in onze gezellige brasserie.
Kijk voor het bezoek aan LIV op livwonen.nl
voor de actuele maatregelen.

gebied, waarbij de wooncoach jouw vaste
contactpersoon is. Dit maakt het hele
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Voordeel in kosten,
flexibiliteit en
maandlasten!
Comfort

Gemak

De woning is optimaal geïsoleerd tegen

Alles aan jouw woning is nieuw, zo heb

kou, hitte en geluid. En dat geeft een

je de eerste jaren geen of nauwelijks

comfortabel gevoel.

onderhoud.

Duurzaam

Lage maandlasten

De woning is geïsoleerd met

Je betaalt doorgaans minder rente voor

hoogwaardige materialen en wordt

je hypotheek en ook je energierekening

duurzaam verwarmd waardoor de

is meestal lager dan bij een bestaande

CO2-uitstoot veel lager is dan bij een

woning.

bestaande woning.

Besparing
De woning is goed geïsoleerd en

Als je
voor
nieuwbouw
kiest...

Veiligheid
Het moderne hang- en sluitwerk zorgt
ervoor dat de kans op inbraak kleiner is.

daardoor bespaar je aanzienlijk op je
energierekening.

Ruimte

Flexibel

De woning voldoet aan de eisen van

Je kunt je woning geheel naar eigen

hoger, ruimtes voelen daardoor groter

inzicht aankleden en wijzigen. Een

aan en de trappen zijn minder steil.

het bouwbesluit. Plafonds en deuren zijn

badkamer en keuken kun je naar
eigen wens inrichten en tevens zijn
indelingsvarianten mogelijk.

Een waardevaste
toekomst
Ook in deze tijd is een nieuwbouwhuis
een goede investering waarbij op lange

Dan kies je voor
een woning die
helemaal bij je
past en je voordeel
oplevert in kosten
en maandlasten.

termijn meestal de waarde toeneemt.

woneninhogewei.nl

Ontwikkeling en realisatie:

Meer informatie:

KlokGroep

Woonbelevingscentrum LIV

Openingstijden

6541 XN Nijmegen

6541 XX Nijmegen

Dinsdag:

Kanaalstraat 200
T+31 88 024 91 00

info@klokgroep.nl
www.klokgroep.nl

Verlengde Energieweg 50

Maandag:

10:00 – 17:30 uur

Woensdag:

10:00 – 21:00 uur

Donderdag:
Vrijdag: 		

Zaterdag:
Zondag:

10:00 – 17:30 uur

10:00 – 21:00 uur
10:00 – 17:30 uur

10:00 – 17:00 uur
gesloten

Hans Janssen Garantiemakelaars

Rozeboom Makelaardij

6511 TE Nijmegen

6721 TE Bennekom

Sint Canisiussingel 19H
T 024 - 324 4244

Kierkamperweg 15
T 0318 - 41 40 51

