
PROEVERIJ
DE
WOON WERK LEEF!
WATERRIJK EINDHOVEN



Aan de rand van de wijk Waterrijk in 
Meerhoven (Eindhoven) omsloten door 
een groene zone, worden deze 4 unieke 
en duurzame woningen gebouwd. 

Waterrijk biedt u alle rust en ruimte. 
Maar als u wilt bent u in no-time in 
de binnenstad van Eindhoven. Alle 
voorzieningen zijn heel dichtbij huis: 
sport, supermarkt en scholen. Kortom, 
een ideale locatie!

PROEVERIJ
DE GEMEENSCHAPPELIJK  

MET VOLDOENDE 
PRIVACY

De Proeverij is een kleinschalig 
project met een grote en compleet 
aangelegde gemeenschappelijke 
tuin. Het plan is zo ingedeeld dat er 
een optimale oriëntatie op de zon is 
en weids uitzicht op het groen. De 
strakke, met hout beklede woningen 
zijn op een ongedwongen manier 
gerangschikt, zodanig dat de privacy 
van elke bewoner gewaarborgd blijft.

DUURZAAM EN 
GROEN WONEN 
IN WATERRIJK



ALLE RUIMTE VOOR 
WONEN EN WERKEN

Dit project bestaat 
uit twee vrijstaande 
architectonische patiovilla’s 
en twee geschakelde villa’s. De 
woningen zijn onder moderne 
architectuur ontworpen, 
geïnspireerd op stadse 
woningen met veel licht en 
ruimte. De woningen bestaan 
uit drie volledige woonlagen 
en bieden alle ruimte om te 
wonen en te werken.

DE EETBARE TUIN

Het thema van de gemeenschappelijke tuin is de eetbare 
tuin. Deze tuin wordt volledig aangelegd opgeleverd. De 
eetbare tuin wordt vormgegeven met bomen en struiken 
die eetbaar fruit dragen. Zoals walnoten-, appel- en 
perenbomen. En bessenstruiken zoals zwarte bessen, 
kruisbessen en aalbessen.

De vormgeving van de gemeenschappelijke tuin is 
geïnspireerd op een strakke moestuin: stroken groen 
afgescheiden door paden om het fruit bereikbaar te maken. 
Zelfs de parkeerplaats is zo vormgegeven; grasbanen 
markeren subtiel de parkeervakken.
De tweekleurige bestrating vormt een mooi geheel met de 
woningen en het groen. De privé patiotuinen zijn door u 
geheel naar eigen smaak in te richten.

De eetbare tuin nodigt 
uit tot samen leven en 
met vrienden en buren 
genieten in het groen.

Schets inrichting 
eetbare tuin
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TYPE A

GEVELAANZICHTEN

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

• Vrijstaand
• 3 woonlagen
• Kavel 215 m2

• Woonoppervlakte 151 m2

• 5 kamers, mogelijkheid tot 
creëren 6e kamer

• Indeling in overleg  
nog te wijzigen

TYPE A

2e VERDIEPING | optie 1 2e VERDIEPING | optie 2

Heerlijk thuiskomen 
en ontspannen met 
uitzicht op de weidse 
groene omgeving

GROEN 
WONEN

A

Alle plattegronden zijn een zo goed mogelijke impressie.



TYPE B

GEVELAANZICHTEN

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

2e VERDIEPING | optie 1 2e VERDIEPING | optie 2

ALLE 
RUIMTE 
VOOR 
INSPIRATIE

B

Een heerlijk rustige en inspirerende 
werkomgeving in huis. Ideaal om in 
opperste concentratie te kunnen werken

Definitief

Gevels en plattegronden

1:200

15 april 2017

Definitief ontwerp type B

4 Woningen Meerhoven

1529.04.100.B

Noordwest gevel Zuidwest gevel Zuidoost gevel Noordoost gevel

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Definitief

Gevels en plattegronden

1:200

15 april 2017

Definitief ontwerp type B

4 Woningen Meerhoven

1529.04.100.B

Noordwest gevel Zuidwest gevel Zuidoost gevel Noordoost gevel

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

• Vrijstaand
• 3 woonlagen
• Kavel 225 m2

• Woonoppervlakte 151 m2

• 5 kamers, mogelijkheid tot 
creëren 6e kamer

• Indeling in overleg  
nog te wijzigen

TYPE B

Definitief

Gevels en plattegronden

1:200

15 april 2017

Definitief ontwerp type B

4 Woningen Meerhoven

1529.04.100.B

Noordwest gevelZuidwest gevelZuidoost gevelNoordoost gevel

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Alle plattegronden zijn een zo goed mogelijke impressie.



TYPE C & D

C | BEGANE GROND C | 1E VERDIEPING

C | 2e VERDIEPING | optie 1 C | 2e VERDIEPING | optie 2

D | BEGANE GROND D | 1E VERDIEPING

D | 2e VERDIEPING | optie 1 D | 2e VERDIEPING | optie 2

C
D

• Geschakeld
• 3 woonlagen
• Type C: kavel 166 m2 

• Type D: kavel 240 m2

• Woonoppervlakte 133 m2

• 3 kamers, optie  
creëren 4e kamer

• Indeling in overleg  
nog te wijzigen

EIGENSCHAPPEN

GEVELAANZICHTEN C & D

Definitief

Gevels en plattegronden

1:200

15 april 2017

Definitief ontwerp type C en D

4 Woningen Meerhoven

1529.04.100.C-D

Zuidwest gevel Noordwest gevel

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Noordoost gevelZuidoost gevel

Alle plattegronden zijn 
een zo goed mogelijke 
impressie.
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