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Erve Kuyper
Aantrekkelijk wonen in

Prachtig groen 
uitzicht gegarandeerd
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sfeer Twello sfeer Twello

Twello een gezellig dorp
met een stads karakter

uitleg:

Twello is het hart van de stedendriehoek Zutphen, 
Deventer en Apeldoorn en kenmerkt zich als een gezellig 
dorp met een harmonieus, maar ook stads karakter. 

Zo is het centrum recentelijk nog verfraaid door een 
actieve groep vrijwilligers, kan je er gratis parkeren 
en zijn de schoolvoorzieningen meer dan op orde. 
Twello ligt heerlijk verscholen tussen twee bossen.  
De bossen van de landgoederen Grote Noordijk,  
Kleine Noordijk en de Steltenberg liggen ten zuiden 

van Twello. Aan de noordkant zijn de bossen van onder 
andere de landgoederen Hunderen, Sterrebosch, de 
Parckelaer en het Bruggenbosch gelegen.  
Je kunt er dus zo even op uit voor een fijne 
wandeling of een lange fietstocht!

De Vier Erven:
een uniek project 
Op vier historische locaties midden in Twello 
verrijzen binnenkort Vier Erven: unieke en 
eigentijdse hofjes midden in het groen. Het 
idee is dat deze nieuw te bouwen projecten 
mooi samenvloeien met de omgeving, is het 
omgevingsgroen een belangrijk goed geworden. 

Wonen op één van De Vier Erven in Twello is een 
droom voor iedereen die houdt van groen, ruimte, 
maar ook van verbondenheid en fijn contact met de 
buren. 

Elk project wordt gebouwd in erf-vorm, met respect 
voor de huidige bebouwing en vooral het groen. 
Hoe fijn is het om elke dag wakker te worden met 
het gefluit van de vele vogels die de wadi’s en de vele 
struiken en bomen zullen aantrekken? 

Elk erf bevindt zich op een fijne plek in Twello: 
ofwel vlakbij het station, óf op loop- of fietsafstand 
van het gezellige centrum dat zich kenmerkt door 
de diversiteit van winkels, boetiekjes en gastvrije 
terrasjes.

Een wadi is een natuurlijke oplossing voor opvang van 
hemelwater waarbij plaatselijk en meestal tijdelijk gebruik 

wordt gemaakt van de opslagcapaciteit van de bodem:  
een uitkomst bij langdurige, hevige regenbuien.
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Erve Kuyper prachtig groen 
uitzicht gegarandeerd

We bouwen hier (voormalige locatie De Kruimelkring)  
14 rijwoningen in 2 blokken. Dit betekent dat we 
hier 4 hoekwoningen realiseren, waarvan 2 met 
een zijtuin en 1 met een sfeervolle erker. 
Deze rijwoningen zijn diep, maar opvallend licht.

 

Daarnaast zijn ze compleet en ruim opgezet met 
een fijne keuken, royale slaapkamer, een weldadige 
badkamer én een schuifpui naar de tuin. 
Wat wil een mens nog meer?

Wonen is een groene beleving op Erve Kuyper want elke woning aan dit erf is gelegen aan de parkzijde: 
een prachtig groen uitzicht gegarandeerd!

Erve Troelstra
Erve Troelstra (voormalige locatie de Oase) kenmerkt zich 
door zijn prettige ligging rondom het parkgroen. De groene 
oase met wadi speelt een centrale rol op dit erf. Iedere 
woning kijkt daarom uit op dit prachtige stukje groen.

De woningen die hier gerealiseerd worden zijn  
het meest divers: je vindt hier 12 woningen, waaronder 
6 multifunctionele woningen, 4 ruime luxe tweekappers, 
een royale vrijstaande woning en een op termijn beschikbare, 
particuliere bouwkavel. Kortom, een melange van bewoners 
die hopelijk gezamenlijk optrekken voor het behoud van hun 
prachtige, groene omgeving.

Omdat we hier met respect voor de bestaande bebouwing 
én het groen omgaan, vind je straks een park voor de deur 
en worden er nieuwe bomen geplant zodat er een fijne, 
rustgevende groene oase ontstaat.

Erve Frans Hals
Ben je een starter op de woningmarkt en wil je een fijne, 
rustige plek om te wonen? Dan is Erve Frans Hals wat 
voor jou!

Vlakbij het station van Twello (voormalige locatie Kajak) 
herrijst een nieuw erf, met 14 rijwoningen, verdeeld over  
2 blokken. Er zijn 4 hoekwoningen, waarvan 
2 voorzien van een hoekerker. 

De woningen kenmerken zich door de speelse architectuur, 
zijn licht en hebben een schuifpui naar de tuin. 
De omgeving van dit erf is net als alle andere erven groen 
ingericht en de erfafscheidingen zijn door de architect 
mee-ontworpen met het plan, zodat het een smaakvol 
onderdeel wordt van de woning.

De Vier Erven
voor elk wat wils
De Vier Erven is een uniek project met in totaal  
56 nieuw te bouwen  woningen voor iedere 
portemonnee of levensfase.

Of je nu op zoek bent naar een multifunctionele woning 
met veel slimme bergruimte, een starter bent, heerlijk 
veel ruimte wil in één van de luxe tweekappers, een 
rijwoning zoekt met veel inhoud óf wil wonen in een 
vrijstaande woning midden in het parkgroen: er zit altijd 
een woning tussen van jouw smaak.

Door de unieke detaillering en kwaliteit van de 
materialen beloven wij je dat je jarenlang plezier zal 
hebben van het wonen op één van deze unieke erven.

Erve Frans Hals

Erve Kuyper

De Julianahoeve

Erve Troelstra

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Station

Centrum

De Julianahoeve
Op locatie Julianahoeve worden 16 sociale huurappartementen ontwikkeld in een kleinschalig 
appartementengebouw.

Kenmerkend voor De Julianahoeve is de verkaveling van smalle kavels met veelal kleinere
woningen en grotere schuren daarachter. Daardoor ontstaat er van voor naar achteren een geschakelde
verkaveling. Hier wordt op aangesloten met een langgerekt bouwvolume met een verspringing,
bestaande uit 16 kleinere appartementen in twee bouwlagen.
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Architect Lieke te Biesebeek  “Meerwaarde in 
materiaalkeuze en ligging”

Erve Kuyper

Als we Lieke te Biesebeek, architect bij 
I’M Architecten, vragen naar haar inspiratie voor 
De Vier Erven, begint ze enthousiast te vertellen. 

“Mijn uitgangspunt is dat ik op deze locaties woningen 
wilde creëren waarbij het draait om verbondenheid 
tussen de bewoners en dat vind je al van vroeger uit bij 
een erf.  Vervolgens ben ik aan de slag gegaan. Ik ben 
blij met het resultaat: 4 moderne erven die nu op een 
eigentijdse wijze gerealiseerd worden in Twello.  

Goed ingepast
Voor mij was het belangrijk dat zowel de huidige 
bewoners van de wijk, als ook de toekomstige 
bewoners een goed gevoel zouden krijgen bij het erf.
Daarom hebben we bij de realisatie van de plannen 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande 
groen. We hebben hier de erven op een mooie manier 
ingepast én het groen aangevuld, zodat bij elk van de 
erven een gevoel van rust en groene beleving ontstaat. 

Kwalitatief hoogwaardige materialen
Voor de vormgeving van de woningen vond ik het 
belangrijk dat de woningen gebouwd zouden worden 
met kwalitatief hoogwaardige en duurzame materialen. 
Zoals een écht mooie, kwalitatieve baksteen. Een 
steen die niet alleen een meerwaarde biedt, maar 
ook in de gekozen kleurstelling perfect aansluit bij 
de bestaande bebouwing.  

Rust bewaren
Hoewel elk van de projecten unieke elementen in de 
vormgeving bevat, heb ik er wel voor gezorgd dat we 

de rust bewaren. Ook de uniformiteit speelde een 
belangrijke rol, ondanks het feit dat niet alle erven 
dichtbij elkaar liggen. 

Duurzaam
De woningen voldoen uiteraard aan alle BENG-eisen, 
zijn gasloos en hebben zonnepanelen. 
Ook hebben we slim nadacht over het hergebruik van 
het hemelwater en vind je veel wadi’s in de omgeving 
van de woningen. De erfafscheidingen van de  
woningen, waarbij de tuinen grenzen aan het groen,  
zijn mee-ontworpen: dus geen lelijke tijdelijke 
schuttingen meer”, lacht Lieke. 

Ruime woningen
Als we vragen naar de sfeer in de woningen zelf,  
kan Lieke daar kort en bondig over zijn: “Het zijn stuk 
voor stuk heel ruime woningen en bevatten elk een 
eigen vorm van luxe. Zo bevatten de multifunctionele 
woningen onder andere heerlijk grote raampartijen van 
vloer tot plafond. En zie je bij de vrijstaande woning, 
de tweekappers én de rijwoningen grote, ruime 
slaapkamers met fraai uitzicht op het groen  
en hebben ze allen een ruime badkamer. 

Kortom: ik denk dat we iets heel moois 
hebben neergezet dat het wonen in 
Twello zal verrijken. Het wordt er 
heerlijk wonen te midden van het 
lommerrijk groen!” 

 



8 9

Situatiekaart Erve Kuyper

Op Erve Kuyper realiseren we 14 fijne rijwoningen, allen uitkijkend op het omliggende groen. Je hebt hier 
werkelijk het gevoel dat je midden in een park woont! Er is veel buitenspeelruimte gecreëerd voor kinderen, wat 
deze locatie erg gewild maakt. De woningen hebben een schuifpui naar de tuin. Parkeren kan op uw eigen erf en 
aan de achterzijde zorgt een mee-ontworpen erfafscheiding met pergola voor een fraai aanzicht. Ziet u zichzelf 
hier al wonen? 

Wonen op Erve Kuyper is een 
groene beleving

Bebouwingsvlak

Bouwnummer11

Berging

Entree

P Parkeerplaats openbaar 
gebied

Parkeerplaats op eigen 
terrein

De keuze van de architect voor een hoogwaardige 
baksteen geeft Erve Kuyper een rustgevende 
aanblik. 

We bouwen hier 2 blokken van 7 rijwoningen, waarvan 
2 met een zijtuin en 1 met een erker. De woningen 
zijn diep, ruim én lekker licht. Ze hebben ruime 
slaapkamers en een fijne keuken.  

De woningen hebben een stoep voor de deur waar je 
kan zitten om van het mooie uitzicht, en omliggende 
park te genieten. 

Fraaie architectuur 
hoogwaardige materialen

Het voelt als wonen 
in een park

Erve Kuyper
Aantrekkelijk wonen in Twello

Bouwnummers Datum 
15- 12- 2021Abraham Kuyperstraat Bouwnr 12 t/m

25

situatie

Abraham
 Kuyperstraat

speelplek

wadi

wadi

12 bouwnummer

parkeerplaats openbaar gebied,
voorzien van halfverharding

parkeerplaats
op eigen terrein

hedera gaashekwerk ca. 180cm
(aanplanthoogte ca. 100cm hoog)
met poort

haag ca. 60cm hoog,
(aanplanthoogte ca. 50cm hoog)

tuinmuur ca. 100cm hoog
erfgrens

bebouwingsvlak

entree

Renvooi

tuinmuur ca. 250cm hoog

berging met deur

pad, verhard

bestaande, te handhaven boom

nieuwe boom

bestaande haag

hedera gaashekwerk ca. 100cm
(aanplanthoogte ca. 100cm hoog)
met poort

lage tuinmuur
ca. 40cm hoog (bnr 19)
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Erve Kuyper
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Voor het huis heb je 
een prachtig uitzicht

Erve Kuyper
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Plattegrond begane grond
bouwnummers 12 t/m 18 en 20 t/m 25 (zijn gepiegeld)  

Plattegrond begane grond
bouwnummer 19 (met erker)

Schuifpui 
naar de tuin

Schuifpui 
naar de tuin

De erker geeft 
deze woning iets 
bijzonders

Een fijne
lichte keuken
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Plattegrond 1e verdieping
bouwnummers 12 t/m 25 (bouwnrs 19 t/m 25 zijn gespiegeld)

Plattegrond zolder
bouwnummers 12 t/m 25 (bouwnrs 19 t/m 25 zijn gespiegeld)

Bijzonder ruime
slaapkamers

Praktische 
zolder, ideaal als 
speelzolder of te 
gebruiken voor extra 
opbergruimte

Royale badkamer
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14 rijwoningen
met vrij uitzicht

Erve Kuyper
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Een ontspannen beleving:
een badkamer waar je tot rust komt

Wist je dat je je te vaak laat leiden door emoties bij het kiezen van een 
badkamer? Denk ook eens praktisch: want vergeet niet dat je met een 
gezin van 4 best wel wat handdoeken en flessen shampoo kwijt moet in je 
badkamer. Of de vloertegel: is deze niet alleen heel mooi, maar ook wel 
goed stroef?

tip

Erve Kuyper

De keuken
het sfeervolle hart van het thuis
De keuken is het hart van het huis: er wordt hier niet alleen gekookt, maar ook gegeten, gepraat, gelachen met 
vrienden of een kind getroost. Het is een belangrijke ruimte en moet daarom naadloos aansluiten bij jouw wensen 
en eisen. Je kiest daarom zelf je droomkeuken. 

Uiteraard zijn wel de standaardaansluitpunten aangebracht.
Ga dus alvast aan de slag met onze plattegronden, 
maak een moodboard met je gewenste kleuren, materialen 
en apparatuur. Als je het fijn vindt, dan adviseren we je graag 
over de mogelijkheden. 

Alle badkamers van dit project zijn ruim 
van opzet. Standaard worden de woningen 
opgeleverd met een compleet afgewerkte 
badkamer, inclusief sanitair en tegelwerk. 
Uiteraard ben je helemaal vrij als je goed 
wilt uitpakken en je droombadkamer wil 
realiseren.
Natuurlijk zijn er mogelijkheden te 
overvloed en kan jij je badkamer geheel 
naar eigen wens inrichten met de 
afwerkingen naar keuze. Kom anders 
langs in de projectshowroom. 
Daar kun je het basis sanitair en tegelwerk 
bekijken én kunnen we natuurlijk ook 
je droombadkamer afstemmen op jouw 
wensen.
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Als je een nieuwe woning koopt, dan profiteer je van veel voordelen. En niet alleen financieel. 
Wij zetten alle voordelen van een nieuwbouwwoning voor je op een rij:

Nieuwbouw 
wat zijn precies de voordelen?

01.
Weinig onderhoudskosten
Heerlijk: alles is nog nieuw! Daarom heb je de eerste jaren 
geen of nauwelijks onderhoudskosten aan je woning.

02.
Aankoop is voordeliger
Een nieuwbouwwoning wordt - in tegenstelling tot 
bestaande woningen - vrij op naam geleverd. Je hebt dus 
geen overdrachts- en notariskosten. Daarnaast spaar je 
eventuele makelaars- en taxatiekosten uit.

03.
Woningborg garantie
Nieuwe woningen worden standaard afgeleverd met 
Woningborg garantie. Zo ben je er zeker van dat je de 
eerste jaren niet voor onaangename verrassingen komt 
te staan.

04.
Energiezuinig
Voor nieuwbouw gelden strenge eisen op het gebied van 
energiezuinigheid. Nieuwbouwwoningen hebben 
standaard het energielabel A.

05.
Eigen inrichting
Je kunt aan de slag om je huis naar eigen smaak in 
te richten. De vloeren, keuken, badkamer en toilet: 
precies zoals jij graag wilt.

06.
Veilig gevoel
Dit geeft een veilig gevoel: nieuwbouwwoningen zijn 
uitgerust met kwalitatief uitstekend hang- en sluitwerk 
en standaard voorzien van rookmelders. 

07.
Aangename temperaturen
Ongeacht de tijd van het jaar: nieuwbouwwoningen 
kenmerken zich door een aangename temperatuur. 
Ze zijn voorzien van vloerverwarming en isolerend glas 
en daken. Daarnaast zijn muren en gevels veel beter 
geïsoleerd dan die van ‘oude’ woningen.

Kleuren, materialen 
en afwerking

Erve Kuyper

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT ERVE KUYPER BOUWNUMMERS 12 T/M 25

Onderdeel Materiaal Kleur Bijzonderheden 

Gevelsteen woning Baksteen Bruin gemêleerd Waalformaat 

Voegen woning Doorstrijkmortel Donkergrijs

Buitenkozijnen Hardhout Grijs 

Schuifpui Aluminium Grijs 

Draaiende delen, ramen Hardhout Grijs

Draaiende delen voordeur Geïsoleerde deur Grijs 

Waterslagen onder kozijnen Beton Antraciet

Frans balkonhekwerk Metaal Zwart 

Goten Zink Naturel Mastgoot

Hemelwaterafvoeren Zink Naturel

Dakpannen Keramisch Zwart

Gevels berging Vuren hout Grijs 

STAAT VAN AFWERKING  ERVE KUYPER BOUWNUMMERS 12 T/M 25

Ruimte Vloer Wanden Plafond

Hal Dekvloer Behangklaar Spuitwerk

Toilet Tegelvloer Tegels tot ca. 125 cm 
+ vloer daarboven spuitwerk Spuitwerk

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk

Keuken (excl. keukenopstelling) Dekvloer Behangklaar Spuitwerk

Slaapkamers Dekvloer Behangklaar Spuitwerk

Badkamer Tegelvloer Tegels tot plafondhoogte Spuitwerk

Overloop Dekvloer Behangklaar Spuitwerk

Zolder Dekvloer Behangklaar Onbehandelde spaanplaat

Berging Betonvloer Stijl en regelwerk met Balklaag met spaanplaat



Bieze Makelaars

Veilingstraat 22

7391 GM Twello

0571 274 494

twello@bieze-makelaars.nl

Eckhuys Makelaars

Torenbosch 66

7391 CA TWELLO

0571-272787

info@eckhuys.nl

Meer informatie?

Ontwerp: Realisatie:Ontwikkeling:

www.4erventwello.nl


