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vinden is. Open de poort van uw

Grafische opmaak

fraaie landhuis en voel: hier ben

ITCH Creative Studio

ik thuis.

Met dank aan

Thuiskomen
Thuiskomen na een drukke dag

ITCH Creative Studio, Jan Metz,

en nog even een balletje slaan

Kruit | Kok landschapsarchitecten,

op de golfbaan? Of genieten

gemeente Helmond, Broeckx makelaars,

van hapjes en drankjes op de

Era vb&t makelaars, LSWA architecten,
Ontwerpbureau B-too, Van Bussel Groep,
Zout Ontwerpt, Geras Aannemersbedrijf,
Vermeer Architecten,
WSP InfraOntwikkeling.
De getoonde impressie, illustraties en foto’s zijn slechts
indicatief en kunnen afwijken van de definitieve uitvoering.
Weergegeven exterieur- en interieurimpressies dienen ter
inspiratie. Gevoerde maten zijn circa maten. Aan de informatie
in dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.

loungeset op uw terras, mét
Kwetterende vogels, de geur van

uitzicht op uw royale tuin? Lekker

vers gemaaid gras en ruisende

wandelen naar een restaurant in

robuuste bomen afgewisseld met

het centrum van Helmond, om

nieuw groen. Welkom op Berlaer.

daarna weer tot rust te komen

Berlaer is dé uitgelezen plek om

op deze groene plek? Ziet u het

tot rust te komen. De locatie waar

al voor u? Breng uw dromen tot

woondromen tot leven komen en

leven en stap binnen in Berlaer.
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Berlaer:
groen &
ontspanning
Naast golfbaan de Overbrug en aan het prachtige Verliefd
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Laantje ligt Berlaer. De plek waar woondromen tot leven
komen. U vindt hier al een aantal karakteristieke woningen
in Engelse Landhuisstijl. Met een voormalig natuurgebied
als achtertuin, voert groen hier de boventoon. Evenals
geborgenheid, vrijheid, exclusiviteit en sociaal contact.
Wonen in Berlaer betekent wonen met bosrijke allure en
grandeur.

De Groene loper
Middenin wandel- en recreatiegebied
de Warande, tussen de ZuidWillemsvaart en golfbaan de
Overbrug, ligt De Groene Loper.
Een geliefde omgeving waar wonen,
natuur en ontspanning hand in hand
gaan. De Groene Loper is verdeeld in
twee deelgebieden:
Ruyschenberg en Berlaer.
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Voorzieningen om de hoek
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Maar vergist u zich niet, Berlaer

Met vele exclusieve winkels en volop

mag dan in een bosrijke omgeving

horeca (met als culinair hoogtepunt

liggen, veel belangrijke voorzieningen

sterrenrestaurant De Rozario), mag

bevinden zich op steenworp afstand.

Helmond zich met recht hoofdstad van

In enkele minuten bent u in het

De Peel noemen. Of u nu met de fiets,

levendige centrum van Helmond. Met

de auto of het openbaar vervoer op

de Cacaofabriek, het Speelhuis en het

pad gaat: ontspanning is nooit ver weg.

gloednieuwe museum Loods20 als

vervoer op pad gaat: ontspanning is

culturele trekpleisters.

nooit ver weg.

De achtertuin
van Eindhoven
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Het centraal station van Helmond is op loopen fietsafstand van Berlaer en ook de N270 en
A270 zijn niet ver weg. Vanuit Helmond staat
u dan ook binnen een kwartier in dynamisch
hartje Eindhoven. Daardoor is Helmond een
prima uitvalsbasis voor iedereen die werkt
in de Brainportregio en wil genieten van de
voorzieningen die Eindhoven te bieden heeft.
Denk aan een groot aanbod aan horeca,
vernieuwende initiatieven op Strijp-S en
tal van mogelijkheden voor innovatieve en
creatieve ondernemers.

“ Binnen een
kw artier in
dy namisch hart je
Eind hoven”

Prachtig
binnenkomen

‘s-Hertogenbosch

Aarle-Rixtel

KAVELS
ALLURE

KAVELS
GRANDEUR
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Nuenen

Geldrop / Eindhoven
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Helmond centrum

Deurne

De naam Wonen op Berlaer is
afkomstig van Jan III Berthout van

Wonen met de karakteristieke Aarle-Rixtelseweg als oprijlaan?

Berlaer (1350-1425), ofwel Jan III van

Mierlo

U kunt het slechter treffen. Via de met hoge bomen omzoomde laan

Berlaer. Hij was van 1363 tot 1425

De Zoete Kers, passeert u de golfbaan en de eerste indrukwekkende

heer van Helmond. Meer dan zijn

villa’s die Berlaer rijk is. Niet zo gek dat dit woongebied in Helmond
ook wel bekend staat als De Groene Loper.

Asten / Someren / Nederweert

voorgangers bemoeide hij zich met
Helmonds bezit. Zo werden er in 1400
onder zijn leiding nieuwe stadswallen
aangelegd en is Kasteel Helmond
ontstaan. Eeuwen later is één van de
mooiste woonlocaties van Helmond
vernoemd naar deze heer.
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Beleef een groene
oase van rust
Direct aan de karakteristieke Aarle-Rixtelseweg, omgeven door prachtige
imposante beuken en jong groen, ligt Berlaer. Eén van de mooiste en rustigste
woongebieden in Helmond. Woont u in Berlaer, dan woont u in een groene
oase van rust.
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Welverdiende
vrije tijd
De nieuwe wijk staat in een

Het gevoel omgeven te zijn door natuur,

parkachtige omgeving en kenmerkt

wordt versterkt door de grote raampar-

zich door natuurlijke watergangen

tijen in uw landhuis. Of u nu een boek

en weelderig groen. Met golfbaan

leest op de bank, een wijntje drinkt in bad

de Overbrug in uw achtertuin en

of dineert in uw fraaie leefkeuken: overal

wandel- en recreatiegebied De
Warande aan de overkant, voert de
natuur hier de boventoon. Evenals
geborgenheid, vrijheid, exclusiviteit
en sociaal contact.

“E rv aar
d e u nieke,
bo sri jke
a m bia n ce v an
B erlaer”

ervaart u de unieke, bosrijke ambiance
van Berlaer. Besteed uw welverdiende
vrije tijd in een natuurlijke omgeving en
voel dat u leeft.
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Wonen in
Berlaer
Ziet u uw (klein)kinderen al onbezorgd spelen in uw
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achtertuin of hutten bouwen in de bosrijke omgeving naast
uw villa? Kijkt u uit naar het moment dat al uw vrienden
en familie genieten op uw eerste tuinfeest? En wat doet u
binnenkort op een zonnige zondagmiddag? Flaneert u dan
door het prachtige warandepark en de Groene loper of
droomt u liever van een wijntje aan uw eigen zwembad?

Allure
Rust, ruimte, exclusiviteit en intimiteit op
het mooist plekje van Berlaer. .

Grandeur
Exclusieve villa’s met een unieke
uitstraling middenin Berlaer.
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Wonen in
uw droom

De statige hofwoningen met allure
maken de wijk af. De achtertuinen van
deze villa’s kijken uit op de golfbaan,
waardoor de eigenaren geen

Iedereen heeft een eigen woondroom. Kiest u voor wonen in Berlaer,

achterburen hebben.

dan kiest u voor keuzevrijheid. Of u nu van rijkelijk groen houdt of van
parkachtige waterpartijen, in Berlaer krijgt u de vrijheid om uw dromen
te realiseren. U bepaalt de grootte en de ligging van uw eigen kavel.
Zegt u het maar: woont u straks in een prachtig ruim appartement, in
een landhuis met Grandeur of toch liever in een villa met Allure?
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Voor welke woning u ook kiest, met
maar één toegang tot de wijk, staat
Berlaer voor exclusiviteit, rust en
ontspanning

De kavels
Met drie type woningen heeft
Berlaer veel te bieden. Naast
de prachtige hoogwaardige
appartementen van Villa De Wit
en Villa Spaendonck, zijn er in
de afgelopen jaren tientallen
prachtige villa’s met grandeur
gerealiseerd in de karakteristieke
Engelse landhuisstijl. De kavels
van deze karakteristieke woningen
worden afgescheiden van de
buren door groene grenzen.

De vrije kavels grenzen aan een bestaande villawijk
met een inspirerende architectuur. U woont hier ruim
en luxe, aan een mooie laan in een bestaand bos. In
een villa helemaal naar uw smaak, omringd door de
pracht van de natuur, maar toch aan de rand van een
gezellig dorp met veel voorzieningen.
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Wonen
met Allure
In een uniek hofje, verscholen in het groen verrijzen enkele prachtige
villa’s. Kiest u voor een kavel met allure, dan kiest u voor rust, ruimte,
exclusiviteit en intimiteit. De kavels bevinden zich op het mooiste plekje
van Berlaer. Direct naast de golfbaan en uitkijkend op de ecologische
verbindingszone. De natuur begint letterlijk in uw achtertuin.
Hoort u de vogels al kwetteren?
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De unieke, bosrijke ambiance
van Berlaer laat zich
nauwelijks in woorden vangen.
Het is een gevoel dat u eigenlijk
moet ervaren door er eens een

Kavelgrootte

kijkje te gaan nemen.

De kavels hebben een oppervlak tussen de 450 m2 en 850 m2.
Genoeg ruimte om uw woonwensen te realiseren dus.

De woningen passen op een
Entree Berlaer

schijnbaar vanzelfsprekende

Helmondse Golfclub Overbrug

manier in het landschap.

Verliefd laantje
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Allure
“Ru st , r u im t e,
ex clu siv it eit en
i n t im it eit ”

Hierbij treft u de kavelkaart van de Allure kavels aan. De kavels
hebben een minimale grootte van minimaal 450 m2 tot maximaal
850 m2. Neemt u gerust een kijkje op www.wonenopberlaer.nl
voor de specifieke project- en kavelinformatie.

Kavel 43: 700 m2

Kavel 46: 600 m2

Kavel 50: 500 m2

Kavel 44: 660 m2

Kavel 47: 550 m2

Kavel 51: 600 m2

Kavel 45: 681 m2

Kavel 48: 590 m2

Kavel 52: 558 m2

Kavel 49: 560 m2

Kavel 53: 700 m2
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Kavelpaspoort
Bij ieder nieuwbouwplan behoort een

Gevel:

Metselwerk in bruine tinten van roodbruin tot paarsbruin, accenten in lichte kleur metselwerk (keim).

Dak:

Donkerkleurig grijs of bruine tinten.
Accenten of verbijzonderingen zijn toegestaan d.m.v. kappen in lichte of rode kleuren.
Duidelijk onderscheid tussen de daken van hoofd- en bijgebouwen.
Daken voorzien van robuuste schoorstenen.
Steile kap van min. 45 graden, bijgebouwen zowel met kap als plat dak mogelijk

Bouwmassa:

Duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijgebouw.
Engelse landhuisstijl als referentiekader:
- Hoge kappen met dakkapellen en erkers.
- Schoorstenen als silhouetbepalende elementen van het huis.
- Gevels van metselwerk in bruine kleuren.
- Overwegend verticale ramen.
- Accenten in de vorm van torentjes, erkers, serres, etc.
- Orientatie van het gebouw is in relatie ot de tuin.

bestemmingsplan. Hierin staat alle
projectgebonden regels (en toelichting) die
kenmerkend zijn voor dit plan. Hierbij kunt

Bouwvlak hoofdgebouw, aangebouwd, vrijstaand bijgebouw en overige bouwwerken.

u denken aan bebouwingsoppervlakte,

Hoofdgebouw met een maximaal grondoppervlak van 250 m2, met een maximale goothoogte van 7
meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter.

bouwhoogte en etc. Aanvullend is er een

Aanbouwen en bijgebouwen met een maximaal grondoppervlak van 60 m2.
Aanbouwen en bijgebouwen mogen worden opgericht op een afstand van tenminste 3 meter achter de
(verlengde) voorgevel van de woning. De goot- of boeihoogte van aanbouwen mag niet meer bedragen
dan de hoogte van de eerste bouwlaag en de hoogte niet meer dan 6 meter. De goot- of boeihoogte van
vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 meter en de hoogte niet meer dan 6 meter bedragen.

vigerend beeldkwaliteitsplan waarin de
ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde en passend in de bestemming, geldt dat de hoogte van
bouwwerken voor de (verlengde) voorgevel maximal 1 meter mag bedragen. Achter de verlengde
voorgevel geldt voor erfafscheidingen een maximale hoogte van 2 meter en voor ander bouwwerken een
maximale hoogte van 3 meter.

de buitenruimte beschreven staat. Hierbij

het bebouwingspercentage bedraagd maximaal 40%.

treft u een voorbeeld aan middels het

Zone vrij van bebouwing, minimale breedte zoals aangegeven op tekening.

kavelpaspoort en de bijbehorende legenda.
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Zone bosrabat: Overgang aan de achterzijde van de kavel en bestaat uit een robuuste bosstrook met
een breedte van 3 meter. De achterzijde van de kavel wordt begrensd met een greppel die onderdeel
van het rabatbos is. De bosrabat wordt gekenmerkt door hoog opgaande bomen, die in een
onregelmatig plantverband worden geplant, met daaronder een struiklaag. Gaashekwerken van
maximaal 2 meter zijn toegestaan.
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Zone bosstrook: Tussen de kavels liggen de bosstroken met een breedte van 3 meter vanaf de erfgrens.
De bosstrook wordt gekenmerkt door hoog opgaande bomen, die in een onregelmatig plantverband
worden geplant, met daaronder een struiklaag. Gaashekwerken van maximaal 2 meter zijn toegestaan.
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Zone bostuin/zoom: Vrij van bebouwing en erfafscheidingen, minimaal 5 meter vanaf de erfgrens t.o.v.
de Zoete Kers of minimaal 4 meter vanaf de erfgrens t.o.v. de gebiedsaanduiding Overige zone.
Overgang van privé naar naar openbaar met een open en transparant karakter. Met maximaal één
erftoegang (inrit) met een maximale breedte van 3,75 meter voorzien van poort(en). Poorten, stalen
hekwerken en hagen liggen op 5 meter van de erfgrens. De bostuin/zoom wordt gekenmerkt door hoge
opgaande bomen die in onregelmatig plantverband worden geplant met daaronder een rijke kruidlaag.
Her en der groepjes inheemse struiken, aangevuld met cultuurlijke soorten zoals Rododendrons.

Kavelgrens.
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Maximaal één erftoegang (inrit) per perceel met een maximale breedte van 3,75 meter.
Positie van deze erftoegang ligt niet vast.
Minimaal 2 parkeerplaatsen per kavel.

Het perceel dient voor min. 50% van de totale kaveloppervlakte ingeplant te worden met bosbeplanting
met instandhoudingsverplichting voor de koper.
Voor uitgebreide informatie en referentiebeelden verwijzen wij u naar:
- Bestemmingsplan De Groene Loper, II Zoete Kers (gedeeltelijk).
- Beeldkwaliteitsplan Het Bos.
- Stedebouwkundige en architectonische toelichting.

Aan de inhoud van dit kavelpaspoort kunnen geen rechten worden ontleend.
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Wonen
met Grandeur
Kan het voor u niet groots genoeg zijn? Kies dan voor een kavel met
Grandeur. Met kavels van minimaal 1.000 m2 heeft u letterlijk alle
ruimte om uw woonwensen te realiseren. U hoeft hierbij niet in te
boeten op buitenruimte. De kavels liggen middenin Berlaer en u bent
omgeven door groen en water. Of u nu voor een parkachtig uitzicht
gaat, van een strakke tuin houdt of toch liever een bosrijke omgeving
wilt. Met de grandeurkavels beleeft u binnenkort uw woondroom.
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U treft in Berlaer een grote
samenhang tussen architectuur,
stedenbouw en landschap
aan. Met aanzienlijke en
zorgvuldige vormgeving zijn
uw woonwensen vertaald naar
een bestemmingsplan ‘wonen
omgeven door groen’ waarbij en
veel aandacht is besteed voor
de ruimtelijke inpassing van
bebouwing in de groene omgeving.

“ D e natuur en de menseli jke maat
voeren in Berlaer de b oventoon”

De woningen passen op een
Entree Berlaer

schijnbaar vanzelfsprekende

Helmondse Golfclub Overbrug

manier in het landschap.

Verliefd laantje
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Grandeur

Hierbij treft u de kavelkaart van de Grandeur kavels aan. De
kavels hebben een minimale grootte van minimaal 1.000 m2.
Uiteraard is hierbij ook maatwerk mogelijk. Neemt u gerust een
kijkje op www.wonenopberlaer.nl voor de specifieke project- en

“O m ge ven d o o r gr o en

kavelinformatie.

e n w a t er ; d e id ea l e

Kavel 17: 2005 m2

Kavel 32: 1500 m2

Kavel 38: 1085 m2

Kavel 19: 1899 m2

Kavel 34: 1062 m2

Kavel 39: 1079 m2

Kavel 26: 1158 m2

Kavel 35: 1504 m2

Kavel 40: 1090 m2

Kavel 27: 1153 m2

Kavel 36: 2252 m2

Kavel 42: 1002 m2

Kavel 28: 1152 m2

Kavel 37: 1086 m2

p l ek o m u w d r o o m h u is
t e r ea l iser en “
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Kavelpaspoort
Bij ieder nieuwbouwplan behoort een

Gevel:

Metselwerk in bruine tinten van roodbruin tot paarsbruin, accenten in lichte kleur metselwerk (keim).

Dak:

Donkerkleurig grijs of bruine tinten.
Accenten of verbijzonderingen zijn toegestaan d.m.v. kappen in lichte of rode kleuren.
Duidelijk onderscheid tussen de daken van hoofd- en bijgebouwen.
Daken voorzien van robuuste schoorstenen.
Steile kap van min. 45 graden, bijgebouwen zowel met kap als plat dak mogelijk

Bouwmassa:

Duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijgebouw.
Engelse landhuisstijl als referentiekader:
- Hoge kappen met dakkapellen en erkers.
- Schoorstenen als silhouetbepalende elementen van het huis.
- Gevels van metselwerk in bruine kleuren.
- Overwegend verticale ramen.
- Accenten in de vorm van torentjes, erkers, serres, etc.
- Orientatie van het gebouw is in relatie ot de tuin.

bestemmingsplan. Hierin staat alle
projectgebonden regels (en toelichting) die
kenmerkend zijn voor dit plan. Hierbij kunt

Bouwvlak hoofdgebouw, aangebouwd, vrijstaand bijgebouw en overige bouwwerken.

u denken aan bebouwingsoppervlakte,

Hoofdgebouw met een maximaal grondoppervlak van 250 m2, met een maximale goothoogte van 7
meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter.

bouwhoogte en etc. Aanvullend is er een

Aanbouwen en bijgebouwen met een maximaal grondoppervlak van 60 m2.
Aanbouwen en bijgebouwen mogen worden opgericht op een afstand van tenminste 3 meter achter de
(verlengde) voorgevel van de woning. De goot- of boeihoogte van aanbouwen mag niet meer bedragen
dan de hoogte van de eerste bouwlaag en de hoogte niet meer dan 6 meter. De goot- of boeihoogte van
vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 meter en de hoogte niet meer dan 6 meter bedragen.

vigerend beeldkwaliteitsplan waarin de
ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde en passend in de bestemming, geldt dat de hoogte van
bouwwerken voor de (verlengde) voorgevel maximal 1 meter mag bedragen. Achter de verlengde
voorgevel geldt voor erfafscheidingen een maximale hoogte van 2 meter en voor ander bouwwerken een
maximale hoogte van 3 meter.

de buitenruimte beschreven staat. Hierbij

het bebouwingspercentage bedraagd maximaal 40%.

treft u een voorbeeld aan middels het
kavelpaspoort en de bijbehorende legenda.

Zone bostuin/zoom: Vrij van bebouwing en erfafscheidingen, minimaal 5 meter vanaf de erfgrens t.o.v.
de Zoete Kers of minimaal 4 meter vanaf de erfgrens t.o.v. de gebiedsaanduiding Overige zone.
Overgang van privé naar naar openbaar met een open en transparant karakter. Met maximaal één
erftoegang (inrit) met een maximale breedte van 3,75 meter voorzien van poort(en). Poorten, stalen
hekwerken en hagen liggen op 5 meter van de erfgrens. De bostuin/zoom wordt gekenmerkt door hoge
opgaande bomen die in onregelmatig plantverband worden geplant met daaronder een rijke kruidlaag.
Her en der groepjes inheemse struiken, aangevuld met cultuurlijke soorten zoals Rododendrons.
Zone bosrabat: Overgang aan de achterzijde van de kavel en bestaat uit een robuuste bosstrook met
een breedte van 3 meter. De achterzijde van de kavel wordt begrensd met een greppel die onderdeel
van het rabatbos is. De bosrabat wordt gekenmerkt door hoog opgaande bomen, die in een
onregelmatig plantverband worden geplant, met daaronder een struiklaag. Gaashekwerken van
maximaal 2 meter zijn toegestaan.
Zone bosstrook: Tussen de kavels liggen de bosstroken met een breedte van 3 meter vanaf de erfgrens.
De bosstrook wordt gekenmerkt door hoog opgaande bomen, die in een onregelmatig plantverband
worden geplant, met daaronder een struiklaag. Gaashekwerken van maximaal 2 meter zijn toegestaan.

Kavelgrens.
60

max. 375

30

Zone vrij van bebouwing, minimale breedte zoals aangegeven op tekening.

min. 500

Maatvoering in cm.

Maximaal één erftoegang (inrit) per perceel met een maximale breedte van 3,75 meter.
Positie van deze erftoegang ligt niet vast.
Minimaal 2 parkeerplaatsen per kavel.

Het perceel dient voor min. 50% van de totale kaveloppervlakte ingeplant te worden met bosbeplanting
met instandhoudingsverplichting voor de koper.
Voor uitgebreide informatie en referentiebeelden verwijzen wij u naar:
- Bestemmingsplan De Groene Loper, II Zoete Kers (gedeeltelijk).
- Beeldkwaliteitsplan Het Bos.
- Stedebouwkundige en architectonische toelichting.

Aan de inhoud van dit kavelpaspoort kunnen geen rechten worden ontleend.
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Stap binnen in Berlaer

Ontdek een bijzondere
verborgen plek

Een verborgen parel

Het centrum van Helmond is een levendige plek. Culturele trekpleisters als de

Op een steenworp afstand van deze

Cacaofabriek, Het Speelhuis en het nieuwe museum Loods20, de vele exclusieve

levendigheid, ingeklemd tussen de drukke

winkels en sterrenrestaurant De Rozario maken van Helmond een belangrijke speler

Aarle-Rixtelseweg en de dynamische

in De Peel. Jong en oud komen samen in het centrum waar diverse activiteiten

kanaalverbinding, bevindt zich een oase van

worden gehouden. Denk aan de bekende festiviteiten in de kasteeltuin.

rust, Berlaer. De plek waar straks misschien
wel uw droomhuis staat. Berlaer is gelegen
in een bos- en waterrijke omgeving, dat zorgt
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voor een rijke biodiversiteit. U begrijpt, voor u
is de rust niet ver te zoeken. Wat een rijkdom!
Het is met recht dat Berlaer zich een bijzondere
verborgen plek mag noemen.

Hier komt u tot ontspanning en geniet u van de
omgeving én van de vele voorzieningen. Sla een
balletje op de golfbaan, daag uw vrienden uit
op de tennisbaan of het hockeyveld óf wandel

“E én v an
Vanuit Helmond staat u binnen een kwartier
in dynamisch hartje Eindhoven. Daardoor
is Helmond een prima uitvalsbasis voor
iedereen die werkt in de Brainportregio
en wil genieten van de voorzieningen die
Eindhoven te bieden heeft.

d e m ooiste
en r u stigste
wo o n gebieden
in H elmond ”

langs de Zuid-Willemsvaart. Ook verschillende
schoolvoorzieningen liggen op fietsafstand, net
als het gezellige dierenpark De Warande dat
voor plezier zorgt bij jong en oud. De unieke
combinatie van bos, park en water, maakt van
Berlaer een waar paradijs voor natuur- en
sportliefhebbers. Open de poort naar optimaal
woongenot.
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Open de
deuren naar uw
woondroom
Uw woning is meer dan een passend maatstuk. Uw woning
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sluit aan bij uw karakter en bij uw woonwensen. Het is een

Uw eigen kavel

verlengstuk van uw levensstijl. In de koude dagen lekker

In Berlaer krijgt u de unieke kans

genieten van een glas rode wijn met op de achtergrond

om uw droomhuis te realiseren.

het geluid van de wind door de bomen. Een overheerlijk

Welke woondromen komen tot

kaasplankje serveren en gezamenlijk genieten met diegenen

leven op uw kavel? Deze buurt

die u liefheeft. Het is tijd om volop en met al het plezier te

grenst aan de bestaande villawijk

genieten van het leven. Het is tijd voor wonen op Berlaer!

die rust en ruimte ademt.
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Waarom
Nieuwbouw?
Het realiseren van uw woondroom is één van de belangrijkste beslissingen die u
neemt in uw leven. Kiest u voor een bestaand huis met een specifiek karakter of
kiest voor duurzaamheid met nieuwbouw. De keuze is geheel aan u. Wij hebben de
nieuwbouw voordelen kort voor u een op een rij gezet.
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Creëer uw droomhuis

energiekosten. Bij een nieuwbouwwoning zijn deze

Geen keuken of badkamer naar smaak van de

woonlasten aanzienlijk lager dan bij woningen

vorige bewoners, maar een woning die volledig

gebouwd voor 2001. Alle nieuwbouwwoningen

naar uw eigen inzicht is ingericht. Samen met een

moeten voldoen aan strenge isolatie-eisen en

architect naar keuze kunt u uw woning helemaal

hebben dan ook het hoogste energielabel A+.

naar uw eigen wensen ontwerpen. Door goede

U draagt hiermee niet alleen bij aan een beter

tekeningen en impressies, kunt u al voor de bouw

milieu, maar bespaart daarnaast ook veel geld.

begint uw woning bekijken. Dat zorgt voor extra
woonplezier en gezonde trots.

Waardestijging
Nieuwbouwwoningen stijgen sneller in waarde dan

Financieel voordeel

bestaande woningen. Niet verwonderlijk, u steekt

Een nieuwbouwwoning koopt u vrij op naam. U

geen geld in overdrachtsbelasting of kostbare

betaalt dus geen overdrachtsbelasting. Daarnaast

vervanging van een keuken of badkamer.

is een nieuwbouwwoning energiezuinig. Uw
woning voldoet namelijk aan de meest actuele

Minder onderhoud

eisen. Koopt u een energiezuinig nieuwbouwhuis,

Wonen in uw nieuwe huis begint niet met

dan mag u 9.000 euro extra lenen voor uw

repareren en vervangen van bestaande elementen.

hypotheek.

Het opnieuw schilderen van bijvoorbeeld
verouderde kozijnen is niet meer nodig, uw woning

Lagere energielasten

is tenslotte splinternieuw. De komende jaren heeft

Uw maandelijkse woonlasten bestaan

u dan ook nauwelijks onderhoud aan uw huis.

waarschijnlijk voor een groot deel uit

U bespaart direct op onderhoudskosten.
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Ervaar de klasse van
hoogstaande architectuur
In Berlaer vindt u prachtige villa’s en landhuizen in de karakteristieke ‘Engelse
landhuisstijl’. Een rustieke stijl met oog voor traditie en grandeur. Architectuur
die u doet verlangen naar ruimte, rust en natuur. Het uitgangspunt van deze
stijl is de volledige harmonie met de omgeving.

Tijdloze allure
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De hoogstaande architectuur sluit perfect
aan op de aangrenzende villa’s en de

Engelse
elementen

geschiedenis van de buurt. Berlaer wordt
hierdoor een wijk met een tijdloze allure,
een wijk die over 30 jaar nog net zo mooi

Denkt u aan een Engels landhuis,

is als vandaag. Stap binnen, open de poort

dan denkt u aan donkergetinte
gevels, hoge kappen, daken van riet
en bijzondere elementen.
De willekeurige plaatsing van de
huizen in Berlaer versterkt de
harmonie met de omgeving.

naar uw landhuis en waant u zich op het

“
H et
verl en gstuk
v an uw
le ven ssti jl”

Engelse platteland.
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Inspiratie
Hoge daken
van riet of
leisteen

Grote ronde
staldeuren

Huizen in Engelse

Nog een belangrijk kenmerk van de

landhuisstijl kenmerken

Engelse landhuisstijl. Een oprijlaan met

zich vaak door hoge daken

een grote ronde stal- of garagedeur.

van riet of leisteen. De
daken zijn vaak voorzien
van dakkapellen. Een hoog
dak geeft uw woning meer
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allure en grandeur.
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Donkergetinte
ramen
Naast robuuste, donkergetinte gevels,

Veel kleine
ramen

zijn kleinere elementen zoals compacte
ramen een belangrijk onderdeel van de
typerende Engelse stijl.

Naast robuuste, donkergetinte
gevels, zijn kleinere elementen
zoals compacte ramen een
belangrijk onderdeel van de
typerende Engelse stijl.

Ontdek de grandeur en allure van Berlaer
Zoekt u inspiratie voor uw droomhuis? Ontdek

en laat u inspireren. Via de met hoge bomen

zelf de grandeur en allure van Berlaer. Gebruik de

omzoomde laan, passeert u de golfbaan en de

Aarle-Rixtelseweg als oprijlaan. Sla af bij de Zoete

eerste indrukwekkende villa’s die Berlaer rijk is.

Kers – parallel gelegen aan het Verliefd Laantje -

Gaat uw woonhart al sneller kloppen?

Interieur

www.welke.nl

www.homify.com

is ontstaan vanuit de gedachte dat

is een onafhankelijk platform voor

leuke ideeën gedeeld moeten worden.

architectuur, interieurontwerp en

En dat iedereen in staat is om,

constructie.

eventueel met behulp van anderen,
creatief te zijn, een leuk huis te creëren

www.vtwonen.nl

en iets lekkers te koken.

is een eigentijdse en inspirerende
website over wonen en interieur.

Behalve de architectuur van de woning is de
inrichting essentieel om u thuis te laten voelen
in eigen huis. Ieder jaar worden weer nieuwe
woontrends geïntroduceerd. Veel mensen hebben

www.woonmodetrends.nl
is een online magazine waarin

www.stijlvolstyling.com

nieuwe trends en tips & tricks op

vormt uw dagelijkse dosis

interieurgebied worden gepresenteerd.

wooninspiratie voor huis en tuin.

www.pinterest.com

www.tuintuin.nl

is meerdere keren uitgeroepen tot

tuinontwerpers en tuinbezitters delen

website van het jaar. U kunt er uren

hier de mooiste foto’s van hun beste

ronddwalen en fantastische ideeën

ideeën en projecten.

moeite met het inrichten en het afstemmen van
de ruimtes. Om u alvast op weg te helpen hebben
we enkele tips voor u op een rijtje gezet.
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vinden.

www.wonendoejezo.com

˃

“Su btiel genieten.
De i nti m i t e i t op z o e k e n
v a n d e r ui m o p g e z e t t e
binnenruimten.
De o p ti ma l e v e r ho ud i n g
tu s s e n d e b e z o n n i n g e n
u w p r i v ac y . “

is een platform voor verhuizend
Nederland. Het magazine biedt
de verhuizende consument
wooninformatie, bruikbare tips en
aanbiedingen die u op weg helpen bij
het maken van keuzes. Daarnaast staat
het magazine boordevol leuke weetjes,
trends en interessante artikelen.
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Stappenplan
nieuwbouw
Wat komt er kijken bij het
bouwen van uw huis?

1. Zelf bouwen of uitbesteden
U kunt ervoor kiezen om zelf een huis te bouwen, maar de meeste
mensen kiezen voor bouw door een aannemer. Dit is de specialist, die op
basis van kennis en ervaring aan de slag gaat. Zoekt u een aannemer?
Laat u informeren over de mogelijkheden van het servicepakket. Bij het
project zijn specialisten betrokken die van alle markten thuis zijn

2. De kosten van nieuwbouw
De kosten voor nieuwbouw zijn geringer dan de bestaande bouw.

Een huis laten bouwen is in de meeste gevallen een
voordelige optie, zeker omdat het onderhoud de
komende jaren laag uitvalt. Wel zijn er verschillende
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Wel moet u zich realiseren dat deze prijs meestal casco is en dat de
kosten voor bijvoorbeeld de keuken of badkamer naar uw keuze
hierbij komen.

zaken waarmee u rekening moet houden. De
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belangrijkste zetten we voor u op een rijtje.

3. Bouwvergunning
Om te mogen bouwen zijn naast een omgevingsvergunning ook een
verklaring van het bestemmingsplan nodig.

4. Particulier of collectief-particulier
U kunt een kavel kopen en daar zelf op gaan bouwen.
Maar er zijn ook grotere nieuwbouwprojecten.
Gezamenlijk bouwen is vaak goedkoper, maar u bent wel
gebonden aan de beslissingen van het collectief. Hierbij
kunt u bijvoorbeeld denken aan een tweekapper.

5. Goed rekenen
Het is belangrijk om zowel vooraf als tijdens het
bouwproces regelmatig alle kosten op een rijtje
te zetten. Wees alert: check onverwachte kosten

Uiteraard is het mogelijk dat u

en doe navraag als een rekening niet duidelijk is.

informatie mist of specifieke vragen
heeft. Schroom niet om contact op
te nemen met de makelaar(s) die
betrokken is bij het project. Of loopt
u gerust even binnen. Maakt u vooral
kennis met de adviseurs.

6. Energielabel
Steeds meer nieuwbouwwoningen worden energie-neutraal
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gebouwd. Dat betekent dat er uiteindelijk in een heel jaar geen
energie verloren gaat. De woningen worden voorzien van zonnepanelen, duurzame verwarming etc. Wie hiervoor kiest, bespaart op
termijn veel geld.

7. Blijven checken tijdens de bouw
Bekijk regelmatig zelf hoe de bouw ervoor staat.
Zo weet u zeker dat de woning aan uw wensen
voldoet.

51

Uw eigen advies
geheel afgestemd op

Advies op maat

uw woonwensen.

Onze persoonlijke
experts staat voor u
klaar om u te helpen
en adviseren waar
nodig.

Een nieuw huis is een belangrijke stap in ieders leven. U heeft al uw wensen op
een rijtje gezet: waar u wilt wonen, hoe groot u wilt wonen en wat uw budget is.
Misschien de belangrijkste vraag hierbij is hoe u wilt wonen en wat uw woonstijl is.
Houdt u van strak en modern of voelt u zich helemaal thuis in een huis met een
landelijke uitstraling?
Met uw kavel krijgt u de kans om uw eigen
droomhuis te realiseren. Geheel naar
uw wens. Natuurlijk is het fijn dat u, als

52

individuele zelfbouwer, uw eigen beslissingen
kunt nemen.
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Servicepakket

Stap 1 Inschrijving is geopend
direct over te gaan tot de aankoop van uw

Toch kan het prettig zijn om af en toe

hebben enkele experts voor u geselecteerd

inschrijving op Wonen op Berlaer is offiiceel

droom kavel. Uiteraard begrijpen wij dit en

begeleid te worden in het proces. Zeker

die u zal helpen om uw droom, wensen en

geopend. Op www.wonenopberlaer.nl kunt

willen wij hierin meedenken. Hierbij kunt u

wanneer u nog nooit aan een bouwproject

gevoel om te zetten in een (schets)ontwerp.

u uw (voor)keuze voor Kavels met Allure of

gebruik maken van de mogelijkheid tot het

heeft gewerkt kan het lastig zijn om dingen

Maakt u liever uw eigen keuze qua architect

Kavels met Grandeur kenbaar maken en

nemen van een optie voor uw droom kavel

zelf uit te zoeken. Het is dan goed om te

of bent u reeds in gesprek met een architect?

uw zelf inschrijven. Volgt u eenvoudig de

voor een periode van 2 maanden. Voor

weten dat onze adviseurs middels een op

Dan is dit uiteraard geen probleem. Te

vanzelfsprekende stappen aan de hand van

deze optie vragen verzoeken wij u om een

maat afgestemd servicepakket voor u klaar

overwegen is een architect in te schakelen

het inschrijfformulier.

vergoeding van €1.500. Gedurende deze

staan. Zij staan u bij met raad en daad en

die een band met de streek heeft. Zo kan

kunnen u helpen met het vinden van de juiste

een woning ontworpen worden die past in

Stap 2 Verdeling

om de definitieve keuze te kunnen maken.

vakmensen en instanties. Zo heeft u altijd

de omgeving en opgaat in het landschap.

De inschrijfperiode voor uw droomkavel

Besluit u na de optietermijn om uw

iemand om op terug te vallen.

Belangrijke keuzes worden altijd in samen-

sluit op 04 augustus 2020 om 12.00 uur.

droomkavel te kopen dan retourneren

spraak gemaakt, zodat u nog vele jaren kunt

Na het sluiten van de inschrijfperiode

wij de vergoeding op uw aankoopbedrag.

genieten van uw eigen droomwoning.

worden al uw voorkeuren verzameld en

Besluit u na de optietermijn om ow uw

uw eigen unieke droomwoning te ontwerpen

geïnventariseerd. Hierbij streven wij er

droomkavel niet te kopen dan retourneren

welke geheel op uw eisen is afgestemd. Wij

uiteraard naar om ieders droomwensen toe

wij de helft van de vergoeding rechtstreeks

te kennen. Vanuit de inventarisatie volgt de

aan u.

Binnen Berlaer heeft u alle mogelijkheden om
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Heeft u uw droomkavel gevonden? De

optie kunt u al uw mogelijkheden verkennen

verdeling van mogelijkheden. Dit stemmen
wij uiteraard met u persoonlijk af.

Team A

Stap 5 Servicepakket
Gedurende de optietermijn kunt u gebruik

LSWA Architecten

LSWA Architecten
Ontwerpbureau
B-TOO

LSWA
Architecten
Van Bussel
Groep

www.lswa.nl

www.lswa.nl
www.b-too.nl

www.lswa.nl
www.busselgroep.nl

DE LOOP 40
OIRSCHOT
WWW.LSWA.NL

Team B
LSWA Architecten
Vermeer
Architecten

LSWA
Zout Architecten
Ontwerpt

LSWA
Architecten
Geras
aannemersbedrijf

www.lswa.nl
www.vermeerarchitecten.nl

www.lswa.nl
www.zoutontwerpt.nl

www.lswa.nl
www.geras.nl

Stap 3 Uw droomkavel

maken van de mogelijkheid om kennis

Na het kenbaar maken van de verdeling

te maken met onze persoonlijke experts.

heeft u direct de mogelijkheid om uw

Hierin geven wij u de mogelijkheid om zelf

droomkavel te kopen. Alle documenten

te kiezen uit 2 teams. Binnen ieder team is

liggen voor u persoonlijk klaar om uw eigen

eenzelfde vaardigheid, ervaring en expertise

droomhuis eindelijk te realiseren.

aanwezig. De keuze is geheel aan u. Ieder

Het makelaarsteam staat voor u klaar om

team helpt u om uw droom te vertalen naar

hierin te begeleiden.

een plan dat past binnen alle kaders en
geheel afgestemd op uw wensen. Uiteraard

Stap 4 Een optie nemen

met het doel om uw droom uiteindelijk te

Wellicht heeft u een droom voor ogen maar

realiseren. Neemt u gerust een kijkje bij de

nog niet alle benodigde antwoorden om

verschillende experts.
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Onze adviseur

Onze adviseur

Beste toekomstige bewoner van Berlaer! Mijn
naam is Femke de Laat. Ik ben al ruim 20 jaar

“W oonple zier is
d e kern w aar het
om gaat ”

werkzaam als nieuwbouwspecialist in de regio
Eindhoven/Helmond en alweer 8 jaar werkzaam
voor vb&t Makelaars, gevestigd aan de Steenweg
18a te Helmond.
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“ U w v e rh a a l he l p t
mi j o m u o p tim aal
te a d v i s e r e n ”

Ik ontzorg en begeleid u graag naar uw prachtige

Ik ben Xavier Broeckx en zelf woonachtig in de

die graag wat kleiner wilden gaan wonen met

droomwoning. De ervaring leert dat het kopen van

omgeving Warande. De Oranjebuurt om precies

minder onderhoud. Of juist groter omdat de

een kavel veel onzekerheden met zich meebrengt.

te zijn. Een heerlijke omgeving om te wonen, op

omstandigheden dat toe laten. Ook zie ik dat

Dit begint al bij het lezen van een ‘saaie’

loopafstand van de stad maar tegelijkertijd dicht

mensen de keuze maken voor een huis dat

bouwtekening. Een nieuwbouwwoning kunnen we

bij het warandepark, omgeving Croy en diverse

beter is voorbereid op de toekomst zowel qua

nu eenmaal niet even bezichtigen.

sportaccommodaties. Mijn vrije tijd breng ik

woonprogramma als energetische prestaties

U bent echt niet de enige die moeite heeft om

door met mijn gezin, familie en vrienden. Op de

(waaronder gasloos). Nog een keer zelf het perfecte

vanuit een bouwtekening in te schatten hoe groot

hockeyclub, fietsend en soms (te weinig) op de

huis bouwen is voor veel mensen een droom.

een ruimte is of hoeveel daglicht er binnenkomt.

golfbaan.

Eén van mijn taken is dan ook om u te helpen bij

Droomt u ook al langer van een huis helemaal

het visualiseren van uw woning. Daarnaast luister

Als makelaar heb ik mij gespecialiseerd in

afgestemd op uw woonwensen? Ik sta u graag bij

ik graag naar uw persoonlijke verhaal. Uw verhaal

woningen en appartementen in de wijken

in het verwezenlijken van die wens. Ik onderzoek

helpt mij om u optimaal te adviseren bij de gehele

Zwanenbeemd, Oranjebuurt en Stiphout. Stiphout

of er een geschikte kavel voor u is en welke

afwerking of zelfs aankleding van uw woning.

ken ik op mijn duimpje omdat ik daar ben

mogelijkheden er zijn. Woonplezier is de kern

Hopelijk ontmoeten we elkaar snel en help ik u bij

opgegroeid en nog steeds veel mensen ken. De

waar het om draait. Ik kijk er naar uit om met u

het verwezenlijken van uw nieuwe woonwens!

afgelopen jaren heb ik veel mensen gesproken

in gesprek te gaan.

Era vb&t makelaars | Steenweg 18a | 5707 CG Helmond | 088-5454645 | nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl

Broeckx Makelaars | Mierloseweg 3 | 5707 AA Helmond | 0492-549055 | info@woonplezier.nl
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Nawoord

Uw eigen woondroom
Uw huidige woning verlaten, de mooie en
geweldige herinneringen van uw opgroeiende
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Is het tijd om uw woondromen te verwezenlijken

kinderen en kleinkinderen en de gezellige

en woont u binnenkort met allure of grandeur

gesprekken aan de eetkamertafel, blijven u

in een van de mooiste verborgen pareltjes van

altijd bij.

Helmond? Of u nu voor rust, ruimte of exclusiviteit
gaat: Berlaer is de plek waar uw woonwensen

Bij SDK Vastgoed beseffen wij dat het realiseren van uw woondroom één

uitkomen. Een plek waar u geïnspireerd raakt. Elke

van de belangrijkste beslissingen is die u neemt in uw leven. Wij vragen

dag weer.

u een grote hoeveelheid toekomst bepalende beslissingen te nemen en
vragen te beantwoorden. Dit allemaal om uw droom te realiseren.

We hebben deze brochure met uiterste zorg

In uw achterhoofd heeft u een idee, een droom. Uw ideale woning

voor u samengesteld en hopen dat we u met

ingericht naar uw wensen. Een woning die inspeelt op de duurzame

uitgebreid hebben kunnen informeren over

ontwikkelingen in de woningmarkt waarbij uw toekomst centraal staat. Bij

de mogelijkheden van Berlaer. Mocht u naar

SDK Vastgoed maken we de ruimte voor morgen, door leefomgevingen

aanleiding van deze informatie nog vragen

te creëren waar een ander zijn dromen kan waarmaken. Ruimte voor

hebben, neem gerust contact met ons op.

onze rijke geschiedenis, maar ook voor nieuwe herinneringen.

Onze adviseurs staan u graag te woord.

Ruimte om te dromen…

S ta p bin n e n e n v oe l u t hu i s .
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Contact

SDK Vastgoed

Heeft u nog vragen of wilt u graag een

Berlaer wordt ontwikkeld door SDK Vastgoed

afspraak maken? Neem dan contact

en komt voort uit de samenwerking

op met een van de makelaars.

V.O.F. De Groene Loper.
SDK Vastgoed maakt onderdeel uit van

Graag tot ziens!

VolkerWessels, één van de grootste
bouwondernemingen van Nederland.

S t a p b i n n e n i n u w w oo n d r o o m

www.wonenopberlaer.nl

