
DAT KAN... IN PARKHOVEN

Op één van de mooiste plekjes van de wijk 
Groenewei in Meerstad realiseert Heijmans 
Woningbouw 36 woningen. Alle woningen 
grenzen rechtstreeks aan de groene hoven 
of liggen aan één van de dorpse straatjes 
die uitkomen op het groene hart van 
Groenewei. De meeste woningen hebben 
een veranda aan de voorzijde van de 
woning. De ideale plek om te ontmoeten en 
te relaxen.

EEN ECHTE WOONWIJK IS DIVERS. 
Zo ook Parkhoven. Er komt een mix 
van 28 rij- en hoekwoningen en 
8 halfvrijstaande woningen.

ZIE JIJ JE OOK AL LEKKER 
GENIETEN OP JE VERANDA?



WONINGTYPE CHILLINGHAM
Woningtype Chillingham is een stoere tweelaagse woning met een breedte van 6 meter. 
De woning heeft een woonoppervlakte van 102 m2 en een kavelgrootte van 175 tot 275 m2 
met twee eigen parkeerplekken.

De woning heeft de mogelijkheid voor een uitbouw van 1200 of 2400 mm op de begane 
grond. Door de wanden aan de achterzijde van de modelwoning in- of uit te klappen 
ervaar je wat een uitbouw met je ruimte doet. De 1e verdieping telt 3 slaapkamers, een 
badkamer en een technische ruimte. Met de optie van een opbouw op de 1e verdieping 
creëer je een extra werk- of hobbyruimte met dakterras.

Woningtype Chillingham is te koop vanaf € 435.000,00 v.o.n.

Het nieuwe jaar goed beginnen... 
met een nieuwe woning!



Begane grond

Sfeerimpressie plattegrond Chillingham

Eerste verdieping

WIST JE DAT...

... woningtype Chillingham zijn naam te danken heeft aan de Chillingham-koe? 
Deze Chillingham-koeien zijn de laatste wilde runderen op aarde. Uniek in de wereld en 
nog zeldzamer dan de reuzenpanda. Koeien met een rijke historie, de nog enig levende 

link met het vee uit de prehistorie, afstammelingen van de ossen uit Mesopotamië!

WAAROM PARKHOVEN?
 • wonen aan het park • unieke woningen • zeer goede zonligging 

• kindvriendelijke locatie • diverse woonwensen • warmtepomp



BEN JIJ STRAKS DE NIEUWE BEWONER 
VAN EEN ECHTE CHILLINGHAM?

Wil je meer weten over dit woningtype 
of ben je nieuwsgierig naar de andere 
woningtypes van Parkhoven, neem dan 
contact op met één van onze makelaars. 
Kijk op parkhoven-meerstad.nl voor 
meer informatie.

Thuis Nieuwbouwmakelaars
Tel +31 (050) 210 4242
info@uw-thuis.nl

Pandomo Makelaars
Tel +31 (050) 853 3733
info@pandomo.nl

Heb je interesse? Schrijf je dan in!


