A ls eerste op de hoog te
va n de nieuw ste nieuw bouw projec ten
in Tw ente?

NIEUW WONEN TWENTE
FIETSROUTE
ENSCHEDE
2018 / 2019

Nieuw Wonen Twente

dé route naar uw
droomwoning
Maak je eigen woonaccount aan op de website,
Nieuw Wonen Twente is hét startpunt voor als je op zoek bent

vul je woonwensen in en vind je ideale nieuwbouwwoning.

naar een nieuwbouwwoning of vrije kavel in de regio Twente.

nieuwwonentwente.nl

Op basis van jouw woonwensen houden we je op de hoogte
van alle, voor jou relevante, nieuwbouwprojecten.

volg ons ook op Facebook

Nieuw Wonen Twente biedt:

Het platform voor
nieuwbouw in Twente

+

Het meest actuele aanbod aan nieuwbouwwoningen
en vrije kavels in de regio;

+

Uitgebreide informatie over lopende én toekomstige
nieuwbouwprojecten in Twente;

+

Goede doorvertaling van woonwensen naar
projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten.

Bezoekadres:
Hengelosestraat 123, Enschede

In samenwerking met:

Telefoon: 085 273 23 77

Goed gevonden!

E-mail: info@nieuwwonentwente.nl
www.enschedefietsstad.nl
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Navigatieadres: Zuidkamp 3
12 geschakelde parkvilla’s in een historische
parkachtige omgeving in ’t Vaneker. Villa’s
met een moderne, tijdloze architectuur, geïnspireerd door de architectuur uit de jaren ’20
en ’30 met mooie grote glazen puien.

13

Start- / eindpunt

Navigatieadres: Oude Markt
De Oude Markt in Enschede is het begin- en
eindpunt van de route. Fietskaarten kunnen
hier afgehaald worden en na afloop van de
fietsroute ben je hier welkom voor een drankje
bij de stand van Nieuw Wonen Twente.

Laares Ooster Es

Navigatieadres: Oosterstraat 2
Op de Laares geniet je van modern wooncomfort, duurzaamheid, de voorzieningen van
de stad Enschede en de levendigheid van
deze geliefde wijk. In het plan heb je de ruimte
om mee te denken over de ontwikkeling van je
nieuw te bouwen huis. www.delaares.nl

Lasonderdriehoek

Navigatieadres: Deurningerstraat 68
Negen robuuste stadswoningen met een
moderne architectuur en 1 of zelfs 2 parkeerplaatsen. Hier woon je super centraal in het
hippe, stadse Binnensingelgebied, nabij alle
voorzieningen én het centrum van Enschede.
Binnenkort komt dit plan in verkoop/verhuur.

De Viersprong
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Navigatieadres: Deurninger- / Walhofstraat
Op de hoek van de Deurningerstraat en de
Walhofstraat komen prachtige riante appartementen, maisonettes en een stadswoning. Hier
woon je in de wijk Roombeek die alles te bieden heeft: wonen, werken, winkelen en cultuur
in een dynamische en bijzondere omgeving.

Het Lagerhuis
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Modulair wooncomplex
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Navigatieadres: Deurninger- / Brouwerijstraat
‘Het Lagerhuis’ wordt een bijzonder appartementengebouw naast het winkelcentrum in
Roombeek. Door de keuzevrijheid die je hebt
in dit project, sluit het Lagerhuis goed aan bij
het gevarieerde en eigenzinnige karakter van
Roombeek. www.lagerhuisenschede.nl

Hulsmaatshoek

Navigatieadres: Dr. van Damstraat 10
Fraaie nieuw te bouwen gasloze en energieneutrale vrijstaande woning met garage. Gelegen
tegen de geliefde wijk Roombeek op een kavel
van ca. 320 m². Deze woning heeft standaard
5 (slaap)kamers maar een eigen gewenste
indeling en uitvoering is bespreekbaar.
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Parelmoervlinder

www.parkwonenvaneker.nl

Navigatieadres: Parelmoervlinder 20
10 ruime en robuuste geschakelde vrijstaande woningen met een architectuur die past
bij de huidige omliggende bebouwing in
de wijk de Eilermarke. De woningen zijn zeer
energiezuinig met tuinen op het westen en
kavels van 420 tot 500 m².

Kavels in ’t Vaneker

Kop van de Boulevard

Navigatieadres: Zuidkamp 31
Wonen met uitzicht op het Twentse landschap; een bijzonder gebied aan de noordelijke stadsrand van Enschede. Veel vrijheid
van het bouwen van bijvoorbeeld een
authentieke woning, een eigentijdse villa of
een rietgedekte woonboerderij.

www.nieuwbouwinenschedeoost.nl
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www.vaneker.nl
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Parkwonen Vaneker

Prins Bernhardpark

Navigatieadres: Prins Bernhardpark
Op Prins Bernhardpark ben je buiten thuis.
Prins Bernhardpark biedt prachtige kavels
in een boomrijke omgeving. Je woont er vrij,
maar niet alleen. Prins Bernhardpark is een
plek die je naar je hand kunt zetten en waar
je in een natuurlijke omgeving woont.

Navigatieadres: Koningsstraat
Dit plan bestaat uit zo’n 520 appartementen,
verdeeld over een acht-tal gebouwen. Deze
plek met een hogere belevingswaarde, geeft
tegelijkertijd een wijkgevoel én speelt in op
de woonwensen van zoals starters, gezinnen,
tweeverdieners, jonge digitalen en ouderen.

www.ilovelife.be
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Operahof

www.prinsbernhardpark.nl

Navigatieadres: Perikweg
Dit project bestaat uit 43 robuuste woningen
in verschillende types: zeer ruime rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en
vrije kavels waarop via Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap gebouwd mag worden. De woningen zijn volledig gasloos en
energieneutraal. www.operahof.nl

Amaryllis

Sumatrastraat

Navigatieadres: Chrysantstraat 1
Prachtige appartementen in ‘t Hart van
Stokhorst; een geweldige plek om te wonen
en te werken vlakbij alle voorzieningen met
uitzicht op het groen. Er is nog 1 appartement van 85 m², met een heerlijk terras
gelegen op het zuidoosten beschikbaar.
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www.woneninhartvanstokhorst.nl

Navigatieadres: Sumatrastraat / Gefertweg
Op de hoek van de Sumatrastraat en de
Getfertweg worden 4 twee-onder-één kap
woningen en 16 midden- en hoekwoningen
gerealiseerd met een jaren dertig architectuur. Hier woon je in een authentiek stukje
Enschede met het centrum op loopafstand
en veel voorzieningen binnen handbereik.

Schikgodinnen

Duette
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www.schikgodinnen-enschede.nl

Navigatieadres: Noordbrabantstraat 1
Prachtige 3-kamer appartementen van ca. 80
m² tot 138 m² op de hoek Noordbrabantstraat
en Gelderlandstraat met fraaie balkons of
terrassen Hier woont u middenin het vernieuwde Boswinkel met een blijvend vrij uitzicht.
Verwachte start bouw november 2018!

Bosbeekjuffer

Zeker Zuid

Navigatieadres: Lage Bothofstraat 205
Deze 3-kamer appartementen hebben een
oppervlakte van ca. 74 m², een balkon/terras
van ca. 8 m². Je hebt alle voorzieningen bij
de hand en op de fiets ben je zo in Enschede
centrum. Verwachte oplevering najaar 2019.

Navigatieadres: Bosbeekjuffer
6 stoere twee-onder-één kapwoningen en 4
vrijstaand geschakelde woningen, waarvan
de architectuur is gebaseerd op de Haagse
School. Zeer energiezuinige woningen met
karakter, gelegen in de wijk Cascade met
kaveloppervlaktes van 300 tot 700 m².

www.woneninboswinkel.nl
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Navigatieadres: Wesselerbrinklaan /

www.nieuwbouwinenschedeoost.nl

Noetselebrink Stoer en ruim wonen in een
robuuste woning met een ingetogen architectuur in ‘t Bijvank. Woningen met volop leefruimte en speelse variaties in indeling en uitstraling.
Een gezellige buurt met volop groen én alle
voorzieningen bij de hand; dat is wonen in
Zeker Zuid! www.zekerzuid.nl

De Bult

De Bleekerij

Navigatieadres: Bultsweg 171
Op de hoek Bultsweg – Zwarteweg is gestart
met de bouw van 6 twee-onder-één-kapwoningen. Complete woningen, uitermate
goed geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en gelegen op ruime kavels van 260 tot
360 m². Nog 3 woningen beschikbaar!
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Navigatieadres: Verzetslaan
Woon-/werkkavels in het prachtige plan
De Bleekerij in Boekelo, waarbij je vrij bent
in de keuze voor de stijl van de woning, de
architect en de aannemer. Echter, kun je
ook kiezen voor een standaard woon- en
werkcombinatie.

www.debleekerij.nl

