Appartementen
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DE RIJKDOM VAN
HET BOSLEVEN
Wonen in Sylva’s Bos, dat is een voorrecht. Een prachtige plek in
Schaarsbergen, een unieke plek voor het leven. De mooie combinatie
van appartementen en woningen zorgt voor een schakering van
bewoners. Hier is toekomst voor jong en oud, rijp en groen.
Hier ontstaat een prachtige chique buurt in het bos: Sylva’s Bos.
Wellicht bent u één van de nieuwe gelukkige bewoners?
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BOSRIJK WONEN
IN ALLE FACETTEN
Sylva’s Bos ligt aan de zuidzijde van Schaarsbergen. Vanaf de ingang aan
de Kemperbergerweg loopt het door tot aan de Menthenbergseweg,
deze weg is genoemd naar de ‘buren’: Park Menthenberg. Het dorp
Schaarsbergen ligt op een bijzondere plek, net boven Arnhem. Een oase
van rust in een unieke groene zone. Een omgeving vol met openbaar
bos, prachtige landgoederen en landelijke attracties zoals het Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo. Op de rand van ‘onze’ nationale parken
‘De Hoge Veluwe’ en ‘Veluwezoom’. Golfen kan bij de mooiste golfclub
van de regio ‘Rosendaelsche’. Avonturiers kennen het vliegveld Terlet:
vanaf daar zweeft men heerlijk boven al deze bijzondere plekken.
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RIJKDOM
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De natuur geeft rust,
inspiratie en verbinding.
Geniet dagelijks van je
omgeving en maak
je gezin, buren, vrienden
en familie deelgenoot van
jouw woongeluk.
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HARMONIE
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MOOIE BOSRIJKE
VERBINDINGEN
Sylva’s Bos staat niet op zich zelf... Het is een
woongebied in een groene, bomen- en bosrijke
streek. Waar de nationale parken, landgoederen,
vakantieparken en golfclubs samen u het groene
hoofd op hol brengen.
Dit bosrijke gebied is overigens voor iedereen
prima bereikbaar, en vanuit Schaarsbergen is de
snelweg A12 of A50 niet ver weg. Op weg naar

De Veluwe

Arnhem passeert u eerst de velden van ‘Upward’
één van de mooiere Arhemse hockeyclubs.
Daarna volgt u de prachtige Zijpendaalse weg, die
slingert langs en door Park Zypendaal en langs
Park Sonsbeek. Direct daarna bent u midden in
Arnhem, een stad met een centrum van allure.
Belangrijk is dat je op de fiets zo in het Nationale
Park de Hoge Veluwe bent. Maar dit bosrijke
gebied is ook met de auto zeer goed bereikbaar.

Garage Royal
10

11

Musis Sacrum Podium van en voor de stad. | Park Sonsbeek Een goed en mooi aangelegd park, vol geheime plekjes.
Brasserie De Boerderij Heerlijk dineren in het mooiste park. | Burgers’ Zoo Ga eens op wereldreis in Burgers’ Zoo! | Garage Royal Een unieke
horecaverrassing midden op de Veluwe. | 7 straatjes Het oude stadshart van Arnhem wordt gevormd door vele pittoreske straatjes.
Loft Slapen en lifestyle onder een dak. | Park Zypendaal is een openbaar landschapspark en landgoed.
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HOTSPOTS IN
DE OMGEVING

Park Sonsbeek

Arnhem biedt een veelheid aan indrukken en mogelijkheden,
met landelijke allure. Daarnaast is Arnhem één van
de beste binnensteden van Nederland, met ook op cultureel
gebied prachtige hoogtepunten. De laatste aanwinst:
de prachtige concertzaal van Musis Sacrum, met een glazen
achterwand, is een attractie op zich.

Arnhem Centraal

Musis
Sacrum

Loft
7 straatjes
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EEN PRACHTIGE PLEK
IN SCHAARSBERGEN

14

15

SYLVA’S BOS EN
HET GEHEIM VAN
SCHAARSBERGEN
Bij diverse gesprekken en onderzoeken kwam
een geheim naar boven: ‘De geheime tuin’.
Dit was, is en blijft een onderdeel van Sylva’s
Bos. Het is een prachtig aangelegde tuin aan
de Menthenbergsewegzijde. Er is uitgebreid
onderzoek gedaan, en inmiddels is ook
daadwerkelijk ‘in het bos’ gezocht naar de
resten van dit unieke cultuurhistorische plekje
in Schaarsbergen. En wat bleek: door te
weinig onderhoud is de tuin inderdaad steeds
verder ‘geheim’ geworden. Maar oorspronkelijk
was het gewoon prachtig aangelegd, bosrijk
en bloemrijk. En Sylva’s Bos gaat deze tuin in
ere herstellen, toegankelijk maken en hiermee
krijgt Schaarsbergen nog een uniek stuk
openbaar groen. Niet echt geheim, wel wat
verscholen, maar een prachtig rustpunt
voor iedereen! Sylva’s Bos is genoemd naar
de Sylvahoeve, onze buurman, en één van de
klassieke monumenten in Schaarsbergen.
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WAAR STAAT
UW DROOMHUIS?
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1

	Bosvilla’s

2

	Vrijstaande Tuinvilla’s

3

	Vrijstaande Pleinvilla

4

Geschakelde
Tuin/pleinvilla’s

5

Zuiderpaviljoen

6

Westerpaviljoen
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SYLVA’S BOS

1

5

Vrijstaande Tuinvilla
bnr. 1 | 170 m2 | kavel 475 m2

2

bnr. 5 | 173 m2 | kavel 300 m2

6

Geschakelde Tuin/pleinvilla
bnr. 2 | 173 m2 | kavel 350 m2

3

bnr. 3 | 173 m | kavel 350 m
2

4

Vrijstaande Tuinvilla
bnr. 4 | 170 m2 | kavel 452 m2
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10 Bosvilla

Geschakelde Tuin/pleinvilla

2

8

bnr. 10 | 167 m2 | kavel 485 m2

Vrijstaande Pleinvilla
bnr. 7 | 171 m | kavel 322 m

2

Bosvilla
bnr. 9 | 167 m2 | kavel 478 m2

bnr. 6 | 173 m2 | kavel 265 m2

7

Geschakelde Tuin/pleinvilla

9

Geschakelde Tuin/pleinvilla

2

Bosvilla
bnr. 8 | 167 m2 | kavel 502 m2

C

10

11

Zuiderpaviljoen (appartementen)

12

Westerpaviljoen (appartementen)

ergerweg

3

Kemperb

Menthenbergseweg

2

A

Monumentale tuin

B

Sylvahoeve

C

Entree

P

Parkeren appartementen
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APPARTEMENTEN
IN HET BOS

Voor het eerst heeft Schaarsbergen
een aantal prachtige appartementen
in het dorp. Maar ze blijven exclusief.
Met 6 en 10 appartementen zijn beide
gebouwen kleinschalig, en bieden ze
ruimte aan luxueuze appartementen
met mooie grote oppervlakten.
De prachtige witte gevel geeft al een
indruk van de luxe binnen. De entreehal
is hoogwaardig afgewerkt met luxe grote
vloertegels en glad gestucte wanden.
Elk appartement heeft een op het plein
gerichte buitenruimte. Deze deels
overdekte balkons bieden genoeg
ruimte voor een mooi gezelschap, en
door hun beschutting vormen ze in veel
seizoenen nog een extra uitbreiding
op de woonkamer. Alle appartementen
krijgen een eigen parkeerplek op één
van de parkeerplaatsen rondom de
Paviljoens. De penthouses krijgen elk
twee plekken. De appartementen zijn
geschikt voor zorg in en aan huis.
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Type A

Opp. 148 m2

Type B

Opp. 113 m2

Terras/tuin

Opp. 48 m2

Berging A

Opp. 6 m2

Berging
B, C, Csp en D

Opp. 5 m2

Berging E

Opp. 7 m2

bnr. 4

bnr. 6

Begane grond

bnr. 3

Zuiderpaviljoen

bnr. 1

bnr. 5

bnr. 2

B bnr. 2

A bnr. 1

Entree

Zuiderpaviljoen

Hal

1e verdieping

DOORSNEDEN
PAVILJOENS
Appartementen in Sylva’s Bos
Met de appartementen gaat een langgekoesterde wens in vervulling: wonen in een luxe
appartement in Schaarsbergen. Eindelijk is
deze keuze nu voorhanden, en in Sylva’s Bos
is het ook nog een keuze voor luxe en rijkdom.
De rijkdom van de plek, de allure van het
gehele plan en de kwaliteit van de groene
buitenruimte. Voeg daarbij de luxe van de
architectuur, de buitenruimtes en de afwerking
toe en u begrijpt: deze keuze is uniek, en
niet voor iedereen weggelegd. Met slechts
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16 appartementen is de schaarste in Schaarsbergen slechts ten dele ingevuld: een
bevoorrechte positie die uw appartement
waardevol en waardevast maakt.

Type C

Opp. 114 m2

Type D

Opp. 108 m2

Type Csp

Opp. 114 m2

C bnr. 3

Csp bnr. 5
D bnr. 4

Zuiderpaviljoen

2e verdieping Penthouse
Type E

Opp. 188 m2

E bnr. 6

Mogen we u welkom heten?
Vanaf de entree herkent u de prachtigste
materialen en afwerkingen. Uw bezoek meldt
zich aan via de moderne intercom en kan
via de ruime lift bij uw appartement komen.
Uw verdieping heeft maximaal drie voordeuren
die allemaal in een ruime centrale hal uitkomen.
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bnr. 10

bnr. bnr.
12
9

bnr. bnr.
11
14

bnr. 13

Westerpaviljoen

Begane grond
bnr. 7

bnr. 15

bnr. 16

F bnr. 7

bnr. 8

B bnr. 8

Type F

Opp. 114 m2

Type B

Opp. 113 m2

Terras/tuin

Opp. 61 m2

Berging
F, B, C, D en Csp

Opp. 5 m2

Berging G en Gsp Opp. 6 m2
Entree

Westerpaviljoen

Hal

1e verdieping

C bnr. 9

Csp bnr. 11
D bnr. 10

Type C

Opp. 114 m2

Type D

Opp. 108 m2

Type Csp

Opp. 114 m2

Westerpaviljoen

Hal

2e verdieping

C bnr. 12

Csp bnr. 14
D bnr. 13

Type C

Opp. 114 m2

Type D

Opp. 108 m2

Type Csp

Opp. 114 m2

Hal

Westerpaviljoen

G bnr. 15
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Gsp bnr. 16

3e verdieping Penthouses
Type G

Opp. 169 m2

Type Gsp

Opp. 169 m2
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BEGANE GROND | type A
A

Woonoppervlak 148 m | Woonkamer/keuken 61 m
Ruime gelijkvloerse woning, mooie woonkamer met uitgekiende plek voor
open keuken. Natuurlijk de keuze voor een kookeiland. Privé buitenruimte,
aansluitend aan plein en bereikbaar via openslaande deuren. Type A heeft
een ruime keuken met héél uniek; uitzicht op de geheime tuin! Ruimte voor
drie slaap/studeerkamers. Er is een inpandige berging, bijkeuken en een
walk-in closet. De twee badkamers zijn voorzien van luxe sanitair en tegelwerk.
2

Schaal 1:100

2

Voorgevel Zuiderpaviljoen

TYPE A | ZUIDERPAVILJOEN Begane grond

ACHTERZIJDE van de appartementen
28
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BEGANE GROND | type B

BEGANE GROND | type F
B

Woonoppervlak 113 m | Woonkamer/keuken 43 m
Type B en F. Ruim opgezette woningen op de begane grond
met 3 slaap/werkkamers met één badkamer en separaat toilet.
Keuken is naar keuze uit te voeren met kookeiland. Beschutte,
afgescheiden en ruime buitenruimte grenst aan openbaar
groen. Naast berging aparte ruimte voor wassen en drogen.
Badkamer met luxe sanitair en tegelwerk.
2

2

Voorgevel Zuiderpaviljoen

F

B

Voorgevel Westerpaviljoen

1 m2 groter dan type B
vanwege de extra kast.

Schaal 1:100
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TYPE B | ZUIDER- EN WESTERPAVILJOEN Begane grond

TYPE F | WESTERPAVILJOEN Begane grond
31

COMFORT
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VOORZIJDE van het Westerpaviljoen
34

35

1e EN 2e VERDIEPING | type C
Woonoppervlak 114 m2 | Woonkamer/keuken 43 m2
Volop keuze in dit type appartement, wilt in het Westerpaviljoen, Zuiderpaviljoen, 1 hoog, 2 hoog? In basis een
prachtige indeling met drie slaap/werkkamers aan de
‘boszijde’. Dus alle rust en koelte. Extra berging, walk-in
closet en tweede toilet.

1e EN 2e VERDIEPING | type Csp

C

Csp

Voorgevel Zuiderpaviljoen

C

Csp

Voorgevel Westerpaviljoen

Schaal 1:100
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TYPE C | ZUIDER- EN WESTERPAVILJOEN 1e en 2e verdieping

TYPE C GESPIEGELD | ZUIDER- EN WESTERPAVILJOEN 1e en 2e verdieping
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1e EN 2e VERDIEPING | type D
Woonoppervlak 108 m2 | Woonkamer/keuken 41 m2
Geheel gericht op het plein, drie slaap/werkkamers en ruime
badkamer. Het grote balkon is verbonden met slaapkamers
en woonkamer. Kiest u voor middagzon en/of avondzon?
Eerste of tweede verdieping?

D
Voorgevel Zuiderpaviljoen

D
B
Voorgevel Westerpaviljoen

Schaal 1:100
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TYPE D | ZUIDER- EN WESTERPAVILJOEN 1e en 2e verdieping
39
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UITZICHT
VANAF
PENTHOUSES

Wonen tussen de
kronen van het bos
Als u echt kiest voor exclusiviteit,
dan zijn er voor u drie penthouses.
Deze woningen zijn niet alleen uniek
door hun omvang en indeling, maar
vooral ook door de hoogte en ligging.
Met een uitzicht net boven, tussen en
langs de bomenpracht. En dankzij de
ruime terrassen heeft u zo goed als
rondom zicht. Tussen de vogels voelt
u zich net zo vrij.
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PENTHOUSE | Zuiderpaviljoen
Woonoppervlak 188 m2 | Woonkamer/keuken circa 90 m2
Het penthouse heeft een riante buitenruimte met in totaal 3 balkons
met een totale oppervlakte van ca 52 m2, heerlijk gericht op het zuiden.
Vanuit de eigen entreehal komt u de woning binnen. Naar links betreedt
u de ruime slaapvleugel met drie ruime kamers. De masterbedroom
is bijna 8 meter breed met een eigen badkamer en volop kastruimte.
Met de openslaande deuren heeft u toegang tot een eigen balkon.
Vanuit de entree naar rechts komt u in de woonruimte, met circa 90 m2
is hier elke indeling en elke sfeer te realiseren. Ruimte voor gezelligheid,
intimiteit, maar zeker ook voor ontvangsten. En met de twee ruime balkons
komt buiten letterlijk heerlijk bij u binnen.

Schaal 1:100
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E

Voorgevel Zuiderpaviljoen

PENTHOUSE TYPE E | ZUIDERPAVILJOEN 2e verdieping
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HEERLIJK
RUIM EN LICHT

INTERIEUR PENTHOUSE
46
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PENTHOUSES | Westerpaviljoen
Woonoppervlak 169 m2 | Woonkamer/keuken 79 m2
Hier woont u letterlijk op topniveau. Alleen de hoogste bomen vangen
wat wind, maar geven uw uitzicht letterlijk diepte. De masterbedroom
is compleet met een eigen badkamer en walk-in closet. Voor de
twee extra slaapkamers is een eigen badkamer beschikbaar, met een
separaat tweede toilet. De keukenopstelling vraagt om een heerlijk
kookeiland of een bar. Maar laat u vooral niet beperken in uw creativiteit.
Het ruime balkon is optimaal verbonden met de woonkamer.

G

Gsp

Voorgevel Westerpaviljoen

Type Gsp heeft in de tweede slaapkamer een schacht in de walk-in closet.

Schaal 1:100
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PENTHOUSE TYPE G | WESTERPAVILJOEN 3e verdieping
49

LOM
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ARCHITECTEN
AAN HET WOORD

De wens: appartementen
We waren in gesprek met de dorpsraad van Schaarsbergen.
En opvallend: die was ongeveer 40 jaar geleden opgericht
met als doel om appartementen te realiseren voor
Schaarsbergen. Want deze woonvorm was nog geheel
niet aanwezig, en daar was wel behoefte aan. En nu,
40 jaar later, komt deze wens eindelijk uit: appartementen
voor iedereen die gemakkelijker, maar wel in Schaars
bergen wil blijven wonen. Uiteindelijk hebben we twee
elegante appartementengebouwen ontworpen, met
veel unieke kwaliteiten. Maar vooral de openheid richting
het plein: dat wordt echt een bijzonderheid.

MULLENERS & MULLENERS
STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR

‘In dit plan vonden we een antwoord
op een 40 jaar oude vraag’
De locatie van Sylva’s Bos was sinds de jaren zestig een
kantoorlocatie. Waar het ooit een geweldige plek was om
te werken, was nu de vraag om er een geweldige plek
van te maken om te wonen. En dit keer in nauw overleg
met Schaarsbergen zelf. Want de bewoners en buren
waren zeer betrokken. Het is immers hún Schaarsbergen.
En met elkaar was er al een vastomlijnd kader waarbinnen
we konden ontwerpen.
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BURO LUBBERS

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

WONEN IN SYLVA’S BOS

De bosbeplanting en de aanwezige hoogteverschillen van enkele meters vormen de
karakteristiek van Sylva’s Bos. Ze geven een bijzondere kwaliteit aan het nieuwe
woongebied. In het ontwerp is optimaal gebruik gemaakt van de bijzondere locatie,
zodat je hier op een bijzondere manier kunt wonen in het bos. Als landschapsarchitecten gebruiken we deze eigenschappen tot in het laatste detail. Het plan is
opgesteld in nauw overleg met de bewoners van Schaarsbergen, de architect en
de Gemeente Arnhem.
De bomen vormen geen beperking maar het kapitaal van
de locatie en vormen het uitgangspunt voor de plaats van
de wegen, verkaveling, positie en grootte van de woningen.
Tot in detail is uitgezocht welke individuele bomen enige
toekomstverwachting hebben. Het bos was erg verwaarloosd, waardoor veel bomen doorgeschoten waren en een
dicht onaantrekkelijk bos was ontstaan. Door de grote
onderhoudsbeurt, die in het voorjaar 2018 heeft plaatsgevonden, is een gevarieerd levensvatbaar bos ontstaan,
waar binnenkort hedendaags gewoond kan worden
tussen de bomen.

Het is een bewuste keuze om in Sylva’s Bos te wonen,
als bewoners samen het gebied in stand te houden en
vooral de ecologische kwaliteiten van de natuur in haar
waarde te laten.
De tuinen van de nieuwe woningen worden afgezoomd
met gebiedseigen beplanting. Erfscheidingen worden
afwisselend gevormd door groepen rododendrons,
beukenhagen en begroeide hekwerken. Op deze manier
worden de kavels subtiel opgenomen in het bos en
dragen bij aan het informele karakter van de nieuwe buurt.

Een entree met allure, een plein met toekomst
Via een iets slingerende oprijlaan passeer je rechts een
drietal vrijstaande parels: stuk voor stuk uniek op de
kavel ontworpen woningen met een ruime eigen tuin.
Exclusief tot in detail, maar ook exclusief in aantal. De weg
vervolgt richting een nieuw plein: het middelpunt van
ons ontwerp. Een veelal groen element tussen de
appartementen en de woningen. En omdat er een
hoogteverschil is, wordt dit een bijzonder ontworpen,
opvallend en vriendelijk geheel.
Wonen zoals je wilt wonen
De appartementen zijn bijzonder ruim en variëren van
ca. 108 tot 150 m2. Daarnaast ontwierpen we ook nog
veel grotere penthouses. De woningen rondom het plein
hebben een eigen tuin, tegen en in het bos. Deze woningen
hebben drie woonlagen en geven het plein een beschut
karakter. Exclusiviteit, privacy én gezamenlijkheid: dat zijn
de kernwaarden van ons ontwerp voor Sylva’s Bos.

Kemperbergerweg en de landgoederen ten westen van
Schaarsbergen. De verhouding tussen stinzeflora (bloeiende
bollen), heesters en volwassen bomen wordt weer in
balans gebracht. En de waarde van het bos voor flora
(inheemse soorten) en fauna (vleermuizen en kleine
zoogdieren) wordt versterkt.

De overwoekerde cultuurhistorisch interessante,
verlaagde tuin aan de Menthenbergseweg is nieuw leven
ingeblazen en wordt openbaar toegankelijk. De tuin
wordt in haar oude glorie hersteld met de historische
tuinvaas en vijvers en weer omzoomd met coniferen.
De oude waardevolle bomen blijven zoveel mogelijk
behouden. Bij deze bomen zijn we buiten de wortels
gebleven door de wegen zo smal mogelijk te maken.
Op open plekken worden nieuwe bomen geplant, zodat
het bos wordt verjongd en waardevol blijft als ecologische
schakel tussen de bossen aan de oostzijde van de

In het midden van de buurt is het hoogteverschil gebruikt
om een bijzondere ruimte te creëren, die ingeplant wordt
met bloeiende vlinder- en bijenlokkende beplanting.
Dit carré vormt met een grote buurttafel, een gezellige,
informele, bloeiende centraal gelegen ontmoetingsplek
voor jong en oud!
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ALLURE IN
AFWERKING
De prachtige appartementen worden met alle liefde opgeleverd: duurzaam, luxe en
hoogwaardig afgewerkt. Daarbij gaan we uit van uw droom- en woonwensen, dus is
het mogelijk om uw woning geheel naar wens in te richten. In overleg geven we de
gehele woning precies uw sfeer, uw smaak en uw details mee.
TERREININRICHTING
Het terrein van Sylva’s Bos wordt ingericht op basis
van het inrichtingsplan van landschapsarchitect
Buro Lubbers. Daarbij is er een boszone langs de
Sylvalaan, een nieuw aan te leggen centraal groen
plein tussen de woningen en appartementen en
de monumentale tuin. Alle bewoners worden
gezamenlijk eigenaar. Voor de inrichting en het
beheer wordt een beheer-vereniging opgericht.
Deze vereniging voert de regie en houdt toezicht
op de voorwaarden in het beheersplan.
Buro Lubbers heeft een aansprekend ontwerp
gemaakt voor de inrichting van het terrein van
Sylva’s Bos. Dit uit zich o.a. in de toepassing van
grote struiken rododendron, het toepassen van
houtrillen als erfafscheiding, luxe gebakken klinkers
als bestrating van de oprijlaan en de stenen
muurtjes rondom het centrale plein.
De appartementen zijn vanaf de entree aan de
Kemperbergerweg via de oprijlaan bereikbaar.
Voor de aanleg van de bestrating ter hoogte van
de entrees van de appartementen en de rijbaan
wordt gebruikgemaakt van gebakken klinkers in
de kleur roodbruin genuanceerd. De rijbaan in het
bos wordt zo smal mogelijk gehouden, en heeft
bermen van grasstenen, zodat auto’s elkaar
gemakkelijk kunnen passeren.

54

GEVELS
De buitengevels van de appartementen bestaan uit
wit gekeimde gevels. Het metselwerk van de plint en
van de donkere geveldelen bestaat uit keramische
baksteen in een bruin-grijze kleur. De door de
architect geselecteerde kleuren en type metselsteen
worden weergegeven in de kleur- en materialenstaat.
BALUSTRADES
De appartementen beschikken allen over ruime en
zonnige buitenruimtes. De buitenruimtes hebben
een sierlijk hekwerk van gemoffeld staal in een
donkergrijze kleur.
CENTRALE ENTREE
De centrale entree van het appartementengebouw
bevindt zich aan de voorzijde. Deze entreeruimte is
hoogwaardig afgewerkt met luxe grote vloertegels
en glad gestucte wanden.
In de entreehal bevinden zich de brievenbussen en
de videofooninstallatie. De brievenbussen zijn met
een houten omlijsting stijlvol weggewerkt in de
beschutte entreehal. U kunt uw appartement met
de lift of via het trappenhuis bereiken.
BUITENKOZIJNEN, -RAMEN EN -DEUREN
Alle gevelkozijnen, -ramen en -deuren van de
appartementen worden uitgevoerd in duurzaam
gecertificeerd hout.
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DAKEN
De appartementen op de bovenste verdieping
hebben een met bitumineuze dakbedekking
afgewerkt plat dak.
BINNENWANDEN
De dragende wanden van de appartementen
worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De niet
dragende wanden worden uitgevoerd in gipsblokken.
BINNENKOZIJNEN EN -DEUREN
De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als luxe
houten kozijnen zonder bovenlicht, fabrieksmatig
afgewerkt in lichte kleur. De binnendeuren worden
uitgevoerd als stompe binnendeuren, fabrieksmatig
afgewerkt in lichte kleur.
BEGLAZING
De appartementen zijn state of the art en duurzaam
geïsoleerd. In de houten gevelkozijnen wordt 3-laags
hoog rendement glas toegepast.
SANITAIR
De appartementen worden uitgerust met luxe sanitair
en tegelwerk. Wandclosetten, fonteinen, wastafels en
ligbad zijn van Villeroy & Boch. Kranen en douches
zijn van Grohe en Grohtherm. De badkamer en
toiletten worden uitgevoerd met tegelwerk op de
vloeren en tegen de wanden. De vloertegels hebben
een afmeting van 600 x 600 mm. De wandtegels
worden uitgevoerd in afmeting 300 x 600 mm. Tegelwerk in het toilet wordt aangebracht tot een hoogte
van 120 cm. In de badkamer tot aan het plafond.
WANDAFWERKING
De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt,
voor zover niet betegeld en behoudens die van de
meterkast en technische ruimte.
VLOERAFWERKING
De betonvloeren van de appartementen worden
afgewerkt met een circa 7 cm dikke cement dekvloer.
PLAFONDAFWERKING
De betonplafonds worden afgewerkt met structuurspuitwerk in de kleur wit, met uitzondering van het
plafond van de meterkast en technische ruimte,
deze worden niet afgewerkt.
SCHILDERWERK
De houten kozijnen in de buitengevel worden in een
antracietekleur geschilderd. Alle overig daarvoor in
aanmerking komend binnentimmerwerk wordt
geschilderd, in een lichte kleur.
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KEUKEN
Een keuken is heel persoonlijk en kiest u natuurlijk
het liefst zelf uit. Vandaar dat er geen standaard
keuken is inbegrepen. De standaard aansluitpunten
in de keuken worden door ons op de door u
gewenste plek aangebracht.
GASINSTALLATIE
Nederland verduurzaamt. De appartementen zijn
voorzien van moderne installaties en daarom niet
aangesloten op het aardgasnet. De appartementen
zijn full electric en daarmee klaar voor de toekomst.
VERWARMINGSINSTALLATIE
De woning wordt verwarmd door middel van een
lucht/waterwarmtepomp in combinatie met laagtemperatuurvloerverwarming in alle verblijfsruimten.
In de badkamer wordt tevens een elektrische
designradiator geplaatst.
VENTILATIE-INSTALLATIE
De woning wordt uitgerust met een warmteterugwininstallatie (WTW). Het ventilatiesysteem wordt
geregeld met een 3-standen schakelaar, aangebracht in de woonkamer. Met deze schakelaar kan
het ventilatiesysteem ook handmatig (tijdelijk) in
een hogere stand worden gezet. De keukenruimte,
toiletruimte, berging (ruimte met wasmachineopstelplaats) en badkamer worden mechanisch
afgezogen. In de verblijfsruimten wordt vooraf
verwarmde verse buitenlucht ingeblazen. De
afzuigopeningen in wand of plafond worden
afgedekt met een kunststof ventiel.
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
De elektrameter wordt in de meterkast in de woning
geplaatst en voorzien van een groepenkast. De
installatie wordt aangelegd volgens het centraaldozensysteem en voldoet aan de eisen gesteld in
NEN 1010 en het Bouwbesluit, alsmede aan de eisen
van het nutsbedrijf. Alle wandcontactdozen zijn
voorzien van randaarde.
MEER- EN MINDERWERK
In basis is uw woning luxe afgewerkt. Samen met onze
verkoopbegeleider kunt u uw woning op maat maken.
ALGEMEEN
Deze beknopte Technische Omschrijving geeft de
kwaliteit op hoofdlijnen weer. Aan deze beknopte
Technische Omschrijving kunnen geen rechten
worden ontleend. Bij de verkoopgesprekken wordt
de uitgebreide Technische Omschrijving uitgereikt.
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COLOFON
Dit project is een ontwikkeling van:

Architectuur:
Mulleners & Mulleners Architecten
Stedenbouw en architectuur
Buro Lubbers
Landschapsarchitectuur
Concept en realisatie brochure:
Buro voor de Boeg

Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG ’s-Gravenhage
www.dutchhousingcompany.com
VERKOOPINFORMATIE
Verkoop
Thea de Groot
verkoop@dutchhousingcompany.com
Telefoon: 020 - 423 30 15

www.sylvasbos.nl
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DISCLAIMER
Alhoewel dit boek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen hier geen rechten aan
worden ontleend. De beelden en tekeningen in dit boek
zijn impressies, en bedoeld om een zo goed mogelijke
indruk te geven van de woningen en de woonomgeving.
Alle wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn
voorbehouden aan Dutch Housing Company.
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