
VELDWIJKVELDWIJK
exclusief én landelijk wonenexclusief én landelijk wonen

Nassaustraat 9 | 7651 CX Tubbergen
T: 0546 - 727 828 | F: 0546 - 727 829
E. info@weusthuismakelaardij.nl
I. www.weusthuismakelaardij.nl

Nijverdalseweg 145 | 7461 AG Rijssen
T: 0546 - 629 800 
E. info@pebem.nl
I. www.pebem.nl

VERKOOP EN INFORMATIE ONTWIKKELING

Deze flyer is met zorg tot stand gekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend. 

@Wonen_Veldwijk

Kavelverkoop-Veldwijk-Tubbergen

www.wonen-veldwijk.nl

VELDWIJKVELDWIJK
exclusief én landelijk wonenexclusief én landelijk wonen

TUBBERGENTUBBERGEN



Op een prachtige en uniek gelegen plek, net buiten de Genieten op Veldwijk
dorpskern van Tubbergen, worden negen zeer ruime Dit is de plek waar u 's ochtends in huis of op het terras een 
nieuwbouwkavels  uitgegeven.  Deze exclusieve heerlijke kop koffie drinkt, de krant leest en uzelf op een 
woonomgeving ligt op slechts enkele minuten lopen van het ontspannen manier oplaadt voor een nieuwe dag. Op 
(kern)winkelgebied. Negen kopers krijgen de kans om hun Veldwijk ontvangt u familie en vrienden voor een zomerse 
woondroom op deze unieke plek te realiseren. Leven in een barbecue. Hier begint een gewone werkdag en viert u het 
villa die in alle opzichten past bij uw woonwensen, midden weekend.
in een prachtige landelijke omgeving. Uw hart gaat daar 
toch ook sneller van kloppen? Realiseer uw woondroom op Vrij wonen
plan Veldwijk! Op Veldwijk woont u echt vrij, in de breedste zin van het 

woord. Vrij omdat u op een riante kavel woont. Vrij omdat u 
letterlijk alle ruimte heeft. Vrij omdat u uw droomhuis en uw 
tuin naar eigen inzichten kunt creëren. Iedere bewoner op 
Veldwijk leeft zijn eigen leven, echter zonder de ander uit 
het oog te verliezen.

Fantastische lokatie
Veldwijk ligt in de hoek van de Reutummerweg met de 
Weleveldstraat aan de rand van het centrum van 
Tubbergen. De lokatie kenmerkt zich door een ruime opzet 
in een groene omgeving. Om het natuurlijke karakter te 
versterken, worden de bouwkavels ingevuld als 'groene 
kamers'. Iedere kavel zal omgeven worden door groen, aan 
de achterkant en aan de zijkanten. Deze zeer groene kavels 
kennen een hoge mate van privacy en bieden een grote 
vrijheid in architectuur.

In de directe omgeving vindt u alle belangrijke 
voorzieningen die u het leven gemakkelijker maken.  
(Basis)scholen, sportvelden, winkels, alles bereikbaar 
   binnen enkele minuten. En op de fiets bent u binnen  
              enkele minuten in het prachtige Twentse 
                             coulissenlandschap. 

Kwaliteit gaat lang mee
Veldwijk is met zorg en aandacht voor details ontworpen. 
Grote kavels badend in het groen, op iedere kavel 
voldoende ruimte om meerdere auto's te parkeren, ruime 
woonvlakken waarop u uw villa kunt realiseren en geen 
beperking op de inhoud van uw villa zorgen ervoor dat uw 
woonhuis tot het topsegment behoort. Alles is er aan 
gedaan om u optimaal te laten genieten. Niet alleen nu 
maar ook in de toekomst.

Het beeldkwaliteitsplan is niet gemaakt om u te beperken. 
Integendeel, het is gemaakt om u te inspireren zodat u uw 
gewenste droomhuis krijgt. In het beeldkwaliteitsplan staat 
beschreven dat het woningontwerp valt onder de noemer 
'moderne architectuur' met als thema 'wonen in het groen'. 
Vanuit de woning moet de omliggende groene buitenruimte 
kunnen worden beleefd. Duurzaamheid speelt ook een rol. 
Zo wordt op Veldwijk het hemelwater dat in de tuin of de 
openbare ruimte valt geborgen en afgevoerd naar de 
wadi's.

De samenwerking 
Het kopen van een kavel en het realiseren van een eigen 
woning zijn voor menigeen geen dagelijkse kost. Redenen 
waarom Pebem Vastgoed en Weusthuis Makelaardij u graag 
nader adviseren. Zo kunnen wij u helpen bij het selecteren 
van de voor u perfecte architect en aannemer. 
Samen met uw architect kunnen wij u 
verder begeleiden tot en met de 
realisatie van uw 
droomvilla.

Exclusief en 
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in Tubbergen

Samen met uw architect 
uw woonhuis 
realiseren
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De haar

KENMERKEN:

9 riante bouwkavels van 1.264 tot 2.341 m²  -

geen beperking t.o.v. de inhoud van de villa  -

wonen in een exclusieve omgeving  -

‘groene kamers' en een natuurlijk karakter  -

hoogwaardige ontwikkeling  -

impressie: vogelvlucht (3)
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impressie: Reutummerweg (2)

impressie kaft: vanuit de rotonde (1)
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