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Een wonderlijk groot, haast gigantisch, complex in de natuur van Breda, met de mooiste details,
kleine miniaturen en grootse gebaren. Een Rijksmonument wat vanuit de ziel van het NoordBrabantse volk is ontstaan, gebaseerd op optimisme en gemeenschapszin. En dit in een natuur die
toen normaal was, maar die sinds kort in onze tijd pas echt op waarde wordt geschat.
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Na vele jaren van leegstand is de nieuwe toekomst voor De Klokkenberg gewaarborgd met de
realisatie van de 1e fase, 14 woningen in het Zusterhuis en 15 woningen in de Vrouwenvleugel, die in
het 2e kwartaal 2019 naar verwachting worden opgeleverd, zodat er weer leven op De Klokkenberg
zal komen. In januari 2019 start fase 2; de bouw en transformatie van het Economiegebouw naar
16 meer dan ruime woningen. Dit intense leven gaat zich de komende jaren in een rap tempo
uitbreiden tot een dorpje waar straks zo’n zevenhonderd mensen gaan wonen, een dorpje dat past
in je hand en dat past in Breda.
Natuurlijk was het best wel even spannend toen wij eind oktober 2017 startten met de verkoop
van fase 1, want we zoeken immers bij De Klokkenberg geen standaard kopers, maar we zoeken
bewuste en gedreven kopers die met volle overgave op een Landgoed willen wonen, dit is voor
fase 1 volledig gelukt en is vervolgens voortgezet door de succesvolle totale verkoop van het
Economiegebouw. De kopersgroep van de 1e twee fasen kenmerkt zich inderdaad als bewuste
gedreven gemêleerde Klokkenburgers en omvat ook een grote groep kinderen die voor dynamiek
op het Landgoed gaan zorgen, en zo was dit dan ook bedoeld.
Nu op naar de 3e fase, waarmee het totaal aan grondgebonden woningen in het monumentale
Sanatoriumgebouw wordt voltooid.
Leven op De Klokkenberg betekent niet alleen wonen, maar ook een beetje samenwonen, want
samen vormen de bewoners straks het Landgoed de Klokkenberg, de ziel van dit Rijksmonument.
Bevoorrecht en fier zetten wij ons met het hele team volledig in om de ambities van dit
Rijksmonument waar te maken, een plek waar u trots op zal worden.
Landgoed de Klokkenberg BV
Richard L.I.E.M. Schul
15 december 2018
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DE KLOKKENBERG IS, HALVERWEGE VORIGE EEUW, ALS
SANATORIUM VOOR TBC PATIËNTEN GEBOUWD AAN
DE GALDERSEWEG IN BREDA. BIJ DE KEUZE VOOR DEZE
LOCATIE WAREN TWEE CRITERIA VOOR DE STICHTERS
DOORSLAGGEVEND: DE LIGGING IN DE VRIJE NATUUR MET
EEN UITGESTREKT UITZICHT ÉN DE KORTE AFSTAND TOT DE
BEBOUWDE KOM, ZODAT HET PERSONEEL OP DE FIETS NAAR
LANDGOED DE KLOKKENBERG KON KOMEN. BIJNA 70 JAAR
LATER ZIJN DE ARGUMENTEN VAN VOORMALIG GENEESHEERDIRECTEUR DE HEER C. DIJKSTRA NOG STEEDS VALIDE; VRIJE
NATUUR, FRAAIE BOSSEN, EEN GEWELDIG UITZICHT EN OP ZEER
KORTE AFSTAND VAN BREDA EN ULVENHOUT.
Wonen op Landgoed De Klokkenberg, waar een groot bakstenen
complex met hoge torens vol ontzag domineert, omringd door
een aangelegd parklandschap, vrije natuur, rivier de Mark en het
Mastbos, is niet zomaar wonen in een uitbreidingswijkje van Breda.
Landgoed De Klokkenberg is veel meer, het is ook een manier van
leven. Wonen op De Klokkenberg is opgaan in het Landgoed, het
Landgoed is tenslotte het Landgoed van haar bewoners.
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Was De Klokkenberg ooit een introverte woongemeenschap met
een autarkisch karakter, thans staat De Klokkenberg aan het begin
van een nieuw toekomst als een juist extraverte woongemeenschap,
maar wel met behoud van elementen uit het ooit bedoelde
zelfvoorzienende karakter van het Landgoed, zoals boomgaarden en
kweekvelden.
Landgoed De Klokkenberg, het grootste Rijksmonument van
Nederland uit de “Wederopbouw” periode, is de creatie van
de architecten C.H. de Bever en C.M. van Moorsel. De park- en
tuinaanleg, ook gekwalificeerd als Rijksmonument, is van de hand
van de fameuze landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer.

3

4

LANDGOED DE KLOKKENBERG OMVAT NIET 1 MAAR 7 RIJKSMONUMENTEN,

Het grote Hoofdgebouw strekt zich met haar twee vleugels over een breedte

NAAST HET SANATORIUMGEBOUW ZIJN OOK HET KETELHUIS, HET

van meer dan 350 meter uit in het Markdal. Twee evenwijdige vleugels, links de

TRANSFORMATORHUISJE, DE BOERDERIJ SWEEP AAN DE GALDERSEWEG, DE

Vrouwenvleugel met het naastgelegen “klasse” paviljoen voor de meer welgestelde

STOKERSWONING EN DE DOKTERSWONING ALS GEBOUW AANGEWEZEN TOT

vrouwelijke patiënten en rechts de mannelijke evenknie, domineren het aanzicht van

RIJKSMONUMENT. LAST BUT NOT LEAST IS OOK DE PARK- EN TUINAANLEG

De Klokkenberg. Karakteristiek voor de vleugels zijn de zogenaamde “lig(stoel)hallen”

VAN DE LANDSCHAPSARCHITECT J.T.P. BIJHOUWER GEKWALIFICEERD ALS

op de begane grond en tweede verdieping; serre-achtige uitbouwen met hoge schuine

RIJKSMONUMENT. TEZAMEN VORMEN DEZE 7 MONUMENTEN EEN VAN DE

daken, waar de patiënten beschut en zonnig

GROOTSTE RIJKSMONUMENTEN VAN NEDERLAND, IN HET BIJZONDER UIT DE

konden genezen met een vergezicht als uitzicht.

“WEDEROPBOUW” PERIODE TUSSEN 1940 EN 1955.
Het Transformatorhuisje, de Dokterswoning,
Landgoed De Klokkenberg is ontwikkeld als een autarkisch landgoed, als een gesloten

de Stokerswoning en het grote Ketelhuis, waar

samenleving met eigen voedselvoorziening en inwonend personeel, zoals de zusters

de verwarming en warmwater van het hele

Franciscanessen, de dokter en de stoker. Met een meer dan duidelijke Rooms-Katholieke

complex werden opgewekt, zijn van de hand

signatuur, die in heel de architectuur herkenbaar is. De neo-Romaanse Kapel domineert

van de architecten C.H. de Bever en C.M. van

direct op het moment dat men op de rotonde van het landgoed aankomt, twee

Moorsel. Boerderij Sweep, een boerderij uit

evenwijdige poorten geven toegang tot een grote, haast mediterraan binnenhof, met in

de jaren ‘30 is niet zozeer om haar architectuur

het centrum de kapel en aan weerszijde het Zusterhuis; het voormalige nonnenklooster

tot Rijksmonument bestemd, maar veel meer

en het Economiegebouw; de economische motor van het landgoed met keukens,

vanuit haar functie voor het zelfvoorzienende

bakkerij en voorraadruimten.

landgoed; de boerderij was immers de
uitvoerder van de oogst van het voedsel voor

Vanaf het eerste binnenhof leiden ook weer twee evenwijdige poorten naar een nog

De Klokkenberg.

grotere binnenhof, waar het Hoofdgebouw met haar monumentale entree en de twee
hoge torens domineert. Aan weerszijde van dit binnenhof liggen de verbindingsgangen

Landgoed De Klokkenberg is geen Rijksmonument op basis van architectuur en

tussen het Hoofdgebouw en het Zusterhuis, respectievelijk het Economiegebouw.

bebouwing alleen, maar juist op basis van samenhang als complex in het functioneren
van het grootste Sanatorium van Nederland.
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Landgoed De Klokkenberg ligt op 3 km van de Ginnekenmarkt, een klein kwartiertje
per fiets. Een tochtje langs weilanden, bossen, sportvelden, Kasteel Bouvigne, een
LANDGOED DE KLOKKENBERG WORDT GETRANSFORMEERD EN ONTWIKKELD

tochtje waarmee je even helemaal uit de stad weg bent en dat op zo’n korte afstand.

TOT EEN UNIEKE, HOOGWAARDIGE WOONOMGEVING, WAARBIJ HET COMPLEX

Speciaal voor De Klokkenberg wordt er in de 1e helft van 2019 een fietsbrug over

ALS RIJKSMONUMENT EN ALS COMMUNITY LEIDEND IS. UITEINDELIJK ZULLEN ER

de rivier De Mark aangelegd, ter hoogte van de Koekelberg, zodat je per fiets in vijf

CA. 110 ZOGENAAMDE GRONDGEBONDEN WONINGEN, WONINGEN MET EEN

minuten in Ulvenhout bent met haar twee basisscholen en supermarkten. Deze fietsbrug

TUIN IN DRIE OF MEER BOUWLAGEN, WORDEN ONTWIKKELD, ALSMEDE CA. 70

is ontworpen in lijn met de architectuur van het Landgoed, als ware deze brug zou zijn

APPARTEMENTEN. GRONDGEBONDEN WONINGEN WORDEN ONTWIKKELD IN HET

gebouwd ten tijde van de bouw van De Klokkenberg.

ZUSTERHUIS, HET ECONOMIEGEBOUW, DE VROUWEN- EN DE MANNENVLEUGEL,
DE HOEVE SCHOONDONCK EN OP DE PLAATS WAAR SCHOOL DE BERKENHOF

Het Landgoed van ca. 26 hectare zal worden opgedeeld in twee delen, De Klokkenberg

GEVESTIGD IS. APPARTEMENTEN WORDEN ONTWIKKELD IN HET HOOFDGEBOUW

zelf; het Noordelijk deel vanaf de Galderseweg tot de waterpartijen voor de Vrouwen- en

EN OP DE LOCATIE VAN “KLASSE” PAVILJOENS, WAAR NIEUWBOUW IN DRIE

Mannenvleugel. Het Zuidelijke deel; het natuurgrasgebied met de Hoeve Schoondonck

BOUWLAGEN MOGELIJK IS. DEZE TRANSFORMATIE ZAL VANAF 2018 IN CA. 5 JAAR

begrenst door de bomenlaan waar zich ook de Stokerswoning en de Dokterswoning

WORDEN AFGEROND, ZODAT LANDGOED DE KLOKKENBERG STRAKS EEN DORPJE

bevinden.

ZAL WORDEN MET ZO’N 700 BEWONERS.
Landgoed De Klokkenberg zal ondergebracht worden in een stichtingsvorm, waarmee

6

Heel nadrukkelijk is gekozen voor een uiteenlopende diversiteit van woningtypes, in

het onderhoud van de openbare ruimte geregeld kan worden, ook wordt door de

grootte en in vorm, dit maakt het wonen op Landgoed De Klokkenberg ook boeiend

stichting gezamenlijk onderhoud geregeld aan het Rijksmonument zelf. Door middel van

en inspirerend. Een extraverte woonomgeving, maar wel als een community, omdat

deze stichting kunnen de bewoners makkelijk profiteren van voordelen verbonden aan

het Rijksmonumentale Landgoed een bindende factor is met haar binnenhoven, haar

een Rijksmonument, zoals subsidies en speciale monumenten verzekeringen.

boomgaarden, haar natuur en het duidelijke besef dat je samen dit Rijksmonument
koestert en samen in stand houdt.

7

Voortgang BOUW FASE 1
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RESPECT VOOR HET VERLEDEN,
BESEF VAN HET HEDEN EN
VIZIER OP DE TOEKOMST.
Richard Schul

LANDGOED DE KLOKKENBERG B.V. IS ALS ONTWIKKELAAR VOORTGEKOMEN
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UIT SCHONCK, SCHUL & COMPAGNIE PROJECTONTWIKKELINGSADVIES, EEN

11

ONTWIKKELAAR MET EEN GEHEEL EIGEN SIGNATUUR DIE AAN DE WIEG GESTAAN
HEEFT VAN MET NAME IN BREDA BIJZONDERE PROJECTEN ZOALS HIERNAAST

Wagemakerspark

OMSCHREVEN.
Buiten het feit dat qua markt en productbenadering dit bijzondere projecten waren,
kenmerken zij zich door een ongekend en een totaal niet standaard voorkomend

De Vijf Wilgen

kwaliteitsdenken. Deze compromisloze instelling om kwaliteit tot standaard te maken is
voor ons zo gewoon dat wij er niet bij stil staan dat in de meeste projecten een andere
visie normaal is. Zodoende vergeten wij dan ook vaak om juist dit kwaliteitsdenken te
beklemtonen en te duiden. In Landgoed De Klokkenberg doen we dit dus anders en is

Buitenplaats

er wel sprake van de hierna genoemde hoge kwaliteit:

Marckhoek

• Bij de Mannenvleugel worden de wanden sausklaar * opgeleverd en niet behang klaar;
• Bij de Mannenvleugel worden stompe deuren gebruikt en geen opdekdeuren;
• Bij de Mannenvleugel is er sprake van een luxe keuken en geen standaard simpele keuken;
• Bij de Mannenvleugel is een luxe sanitair lijn van Duravit inbegrepen en geen eenvoudig sanitair;
• Bij de Mannenvleugel worden (beuken)hagen als erfafscheiding geplaatst terwijl er normaal geen
erfafscheiding wordt geleverd;
• Bij de Mannenvleugel wordt een luxe elektra installatie toegepast en geen standaard elektra
installatie;
• Bij de Mannenvleugel is er een plafondhoogte op de begane grond van 3.50m.+ en geen
normale plafond hoogte van 2.60m.;
• Bij de Mannenvleugel is er per vertrek één warmte regeling en niet maar één warmte regeling
voor heel de woning;
• Bij de Mannenvleugel is er een balansventilatie met warmte terugwinning en sturing op kwaliteit
in plaats van een natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;
• Bij de Mannenvleugel is er standaard vloerverwarming op alle etages en worden er geen
radiatoren toegepast.
Kwaliteitsdenken is genetisch bepaald bij Landgoed De Klokkenberg en
Schonck, Schul & Compagnie.
* Dit geldt voor de wanden op de begane grond, eerste en tweede verdieping. De zolder wordt behang klaar opgeleverd.

DE VEELZIJDIGHEID
VAN SCHONCK,
SCHUL & COMPAGNIE
VASTGOEDONTWIKKELING:
Wij varen graag voort op onze overtuiging:
‘Niets is onmogelijk voor hen die willen’.
Daarmee gaan wij dan ook geen uitdaging
uit de weg en pakken graag de rol van

Project Maurits

initiatiefnemer tot adviseur in de breedste
zin van het woord. De uitdaging die wordt
voorgelegd kan dan ook niet groot en
uitdagend genoeg zijn.

Hotel
Nassau

Een greep uit de gerealiseerde projecten
waar wij trots op zijn.

Op Dreef in
Princenhage

PRINCENHAGE

BREDA

A27
A58

A16

ULVENHOUT

A58
A27

A16

bron: maps.google.nl
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A27

LANDGOED DE KLOKKENBERG IS FANTASTISCH GELEGEN IN DE NATUUR OP

Bouvigne, waar u langs komt als u richting Breda centrum gaat, is een sprookjesachtig,

KORTE AFSTAND VAN DE BEBOUWDE KOM VAN BREDA EN OP NOG KORTERE

vijftiende eeuws kasteel met drie kasteeltuinen; een Franse, een Engelse en een Duitse.

AFSTAND VAN ULVENHOUT, MET DE FIETS PRAAT JE OVER “MINUTEN”. MET

De tuinen zijn aangelegd in de periode tussen ongeveer 1913 en 1940 en zijn geheel in

DE AUTO ZIT U ZO OP DE SNELWEG RICHTING ROTTERDAM/ANTWERPEN OF

overeenstemming met de toen heersende smaak.

TILBURG/UTRECHT. WONEN OP LANDGOED DE KLOKKENBERG IS WONEN OP HET
GROENSTE PLEKJE VAN DE PAREL VAN HET ZUIDEN.

Sportief
Hockey is één van de meest populaire sporten in Breda. En dat komt goed uit, want

De route

de hockeyclub Zwart-Wit is vlakbij De Klokkenberg gelegen. Hetzelfde geldt voor

Voor een aantal mensen blijkt de

tennisclub Breda. Verder heeft Breda natuurlijk als negende stad van Nederland alle

afstand tussen Breda en Landgoed

faciliteiten op sportief gebied. Het mooie van Landgoed De Klokkenberg is dat u alleen

De Klokkenberg een probleem en

maar de deur hoeft uit te gaan om te kunnen hardlopen, mountainbiken, wielrennen,

hiervoor is geen genezing mogelijk.

skeeleren enzovoorts.

Niet dat het om afstand gaat, want
Bavel, Prinsenbeek en Teteringen

Gezelligheid

liggen veel verder qua afstand.

Landgoed De Klokkenberg ligt amper drie kilometer afstand van de Ginnekenmarkt.

Neen, het gaat hier om een mentale

Dit voormalige dorp is een populaire wijk met leuke winkels, gezellige horeca met

beleving, omdat je binnen deze

de mooiste terrassen en goede voorzieningen. En dan natuurlijk Breda zelf, een

drie kilometer door een volledig natuurlandschap rijdt alvorens je De Klokkenberg

plezierige woonstad met een uitgebreid areaal aan voorzieningen. Maar bovenal ligt De

bereikt. Deze mentale overgang is zo groot en zo bijzonder, dat dit niet voor iedereen

Klokkenberg vlakbij Ulvenhout. In dit pittoreske dorpje vindt u alle voorzieningen voor

te bevatten is. Het is natuurlijk ook heel, dat je vanuit de drukte van de stad ineens door

je dagelijkse boodschappen, er zijn ook leuke speciaalzaken en boetiekjes. Met de fiets

zo’n prachtig natuurlandschap rijdt.

bent u binnen enkele minuten bij de supermarkt of de basisschool middels de nieuw te
bouwen brug over de rivier de Mark.

Natuur en Recreatie
In het uitgestrekte natuurgebied “het Markdal” gevormd door de rivier de Mark, die

Bourgondisch Breda

in België ontspringt, kunt u bijzondere planten en vogels spotten, maar ook heerlijk

Breda centrum ligt op 5 kilometer afstand en is, dankzij de fijne en veilige fietsroute,

fietsen of wandelen. Natuurlijk kan dit ook in het 570 hectaren grote Mastbos. Het is

dichterbij dan u wellicht denkt. In het bourgondische Breda vindt u alle dagelijkse en

het bekendste en drukste bos bij Breda en is tevens landelijk bekend. Het dankt zijn

minder dagelijkse voorzieningen die u nodig hebt. In het sfeervolle centrum kunt u

naam aan de vele grove dennen die vroeger ‘mastbomen’ werden genoemd. Er werden

naar hartenlust winkelen, eten, borrelen, stappen, prachtige monumenten bewonderen,

onder andere scheepsmasten van gemaakt. De eeuwenoude bomen en indrukwekkende

trendy winkels bezoeken, de Brabantse gastvrijheid proeven in één van de vele cafés en

lanen trekken recreanten uit de verre omgeving aan. Zin in nog meer historie? Landgoed

dat allemaal op fietsafstand!
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WAAR EEN DIRECTE VERBINDING MET ULVENHOUT VOORHEEN NOG ONTBRAK
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PRESENTEREN WIJ U MET TROTS DE NIEUWE FIETS- EN WANDELBRUG DIE IN 2019
BIJ LANDGOED DE KLOKKENBERG TER HOOGTE VAN DE KOEKELBERG OVER DE

De brug is 26 meter lang en 2,5 meter breed en zal worden uitgevoerd in één

MARK ZAL WORDEN GEPLAATST.

overspanning. Na overleg met de gemeente is voor deze breedte gekozen, gezien de
veiligheid, het intensieve gebruik en de functie van de brug, daar hij geschikt moet zijn

Er bestaat natuurlijk een fietsroute via de Reeptiend, bij de Hockeyclub Zwart-Wit

voor niet alleen recreatief verkeer maar ook voor woon/werk-, woon/school- en woon/

over het Sulkenpad richting Ulvenhout, maar een meer directe fiets- en wandelroute

winkelverkeer op de fiets (bakfiets, elektrische fiets) en te voet.

is natuurlijk te prefereren. Waren er in het verleden plannen gemaakt om bij de Hoeve
Schoondonck een brug over de rivier de Mark te bouwen, met toestemming van de

Na overleg met Waterschap Brabantse Delta zijn alle tekeningen nu definitief en ten

Gemeente Breda gaat Landgoed De Klokkenberg nu een fiets- en wandelbrug bouwen

behoeve van de omgevingsvergunning ingediend. Voordat de eerste bewoners op het

ter plaatse van Koekelberg. Via deze brug fiets je in vijf minuten naar Ulvenhout met

landgoed wonen is de brug over de Mark gereed en is het centrum van Ulvenhout op

haar basisscholen, supermarkten en goede voorzieningen.

een steenworp afstand.

Daar wij het belangrijk vinden dat de brug past in de stijl van De Klokkenberg hebben
wij een gerenommeerd bedrijf, Haasnoot Bruggen, de opdracht gegeven een brug
te ontwerpen in een architectuur in de geest van de aartsvaders van de Klokkenberg;
de architecten C.H. de Bever en C.M. van Moorsel en dus volledig aansluit bij de
architectuur van de jaren ’50.
Haasnoot Bruggen is een familiebedrijf te Rijnsburg en bouwt al sinds 1962
infrastructurele constructies in de Benelux. De brug is een zogenoemde ThorcaBridge.
Dit is een brugsysteem dat door Haasnoot Bruggen zelf is ontworpen. De ThorcaBridge
is een ultraslanke brug, waardoor hij visueel aantrekkelijk is. De brug is verder
geluidsarm, vandalismebestendig, onderhoudsarm en 100% recyclebaar. De verwachte
levensduur van de brug is ≥ 100 jaar.
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ALS MEN DE ORIGINELE BOUWTEKENINGEN BEKIJKT VAN DE ARCHITECTEN C.H.

DE DERDE STAP IN DE ONTWIKKELING EN TRANSFORMATIE VAN DE KLOKKENBERG

DE BEVER EN C.M. VAN MOORSEL, DAN BEGRIJP JE DE REDENEN WAAROM EEN

BETREFT DE MANNENVLEUGEL

GEBOUW IS GEWORDEN TOT DAT WAT HET IS OP DE DAG VAN VANDAAG.
In de Mannenvleugel komen 15 woningen, 14 Herenhuizen met vier bouwlagen met
De Klokkenberg is uiterst functioneel gebouwd naar het gebruik van dat moment als

een totaal woonoppervlak van meer dan 335 m2 en een bijzondere “Trappenhuis”

Sanatorium. Dit komt terug in raam- en deuropeningen, funderingen, dragende en niet

woning met een woonoppervlak van ca. 225 m2. Deze woningen hebben een voortuin

dragende wanden, kortom in alles wat het gebouw een gebouw maakt. In de lange

met garage en een extra parkeerplaats en een diepe tuin met de bestemming “groen”

tijd van gebruik is er mede ten gevolge van de diverse functiewijzigingen natuurlijk van

uitkijkend over het Markdal.

alles gewijzigd, maar de basis is na het strippen van het gebouw aan de hand van de
originele tekeningen te herkennen en te begrijpen.

Het bijzondere in de transformatie van zo’n complex, anders dan bij nieuwbouw, is dat
haast alle woningen uniek worden, niet alleen qua afmetingen en maatvoering, maar

In basis hebben de 14 Herenhuizen 3 achterliggende functies gehad; 8 ligzalen,

vooral door de aanwezigheid van souvenirs uit de historie van het gebouw, zoals een

4 waslokalen en 2 wachtkamers met hun markante erkers en dit is terug te vinden in hun

boog, een nis, een oude trap, een detail of net een iets andere positie van ramen of

eigen plattegronden, die veel gelijkenis vertonen, doch ook een duidelijke karakteristiek

deuren. Maar wel met de uitvoering, uitrusting en kwaliteit van deze tijd. Goede isolatie,

verschil in zich dragen. Als bijzondere woning is ook de Trappenhuiswoning ontwikkeld

aluminium ramen met hoog rendementsglas, vloerverwarming, wandafwerking. Kortom

op de plek waar het voormalige trappenhuis aanwezig was en waar nog steeds het in

en woning met karakter, een woning met een verhaal.

”Tudor” stijl op getrokken metselwerk nog grotendeels behouden is. Op deze wijze
heeft iedere woning dan ook haar eigen verhaal.

17

DE HERENHUIZEN ZIJN NIET ALS STANDAARDWONINGEN ONTWIKKELD, MAAR ZE

enorme werkkamer maken. Daar waar nodig, voor de installaties, worden gestucte

ZIJN ALLEMAAL MET VOL MAATWERK ONTWIKKELD EN WORDEN JUIST IN OVERLEG

verlaagde plafonds aangebracht. Wanden en plafonds op de begane grond, eerste

EN NAAR WENS VAN DE AFZONDERLIJKE KOPERS UITGEVOERD.

en tweede verdieping worden bovendien sausklaar, als extra opleveringskwaliteit,
opgeleverd. De buitenkozijnen worden voorzien van geïsoleerde aluminium ramen

18

Op dit moment is het in de markt gebruikelijk om bij transformatie van monumentale

met hoog rendement isolerende beglazing, in een uitvoering wat qua aanzicht op de

gebouwen de “verbouwing” volledig aan de verantwoordelijkheid van de koper over

historische stalen ramen lijkt. Begrijpelijk worden vloeren, wanden en daken isolerend

te laten, met alle problemen van dien. Dit is niet het geval bij de Herenhuizen op

uitgevoerd, niet alleen vanuit thermisch oogpunt, maar ook akoestisch.

Landgoed De Klokkenberg, hier nemen wij die verantwoordelijkheid over van de kopers
en wij maken zo de eigen wensen van kopers mogelijk. Hierbij hanteren wij wel een

Natuurlijk zijn de huizen in de Mannenvleugel uitgevoerd met een compleet en

aantal richtlijnen, welke helder gesteld worden:

hoogwaardig en duurzaam installatiepakket wat het kwaliteitsdenken van de
ontwikkelaar onderstreept, zoals een laag temperatuur vloerverwarmingsinstallatie.

Ieder herenhuis beschikt standaard over:

Iedere koper krijgt straks een woning, die buiten vloer- en wandafwerking compleet

•

Een toiletruimte voorzien van closet, fonteintje en urinoir.

klaar is en alleen nog maar gestoffeerd en ingericht hoeft te worden. Ook qua

•

Een “Masterbedroom” naar wens op de 1e of 2e verdieping, voorzien van een

buitenafwerking worden de woningen compleet opgeleverd, voorzien van hagen, de

badkamer met 1 closet, 2 wastafels, 1 douche en 1 ligbad en een garderoberuimte

bestrating van de parkeerplaats en het wandelpad naar de voordeuren, zelfs de pergola

zonder inrichting.

wordt voorzien van “witte regen”.

•

Een “Gasten” badkamer met 1 vaste wastafel, 1 douche en closet.
De afwerking en het comfort van deze woningen zijn van een compromisloos hoog

In ieder Herenhuis worden, conform de basis plattegrond, de benodigde binnenwanden

niveau. Alle gebruikte materialen en mogelijkheden bieden luxe en comfortklasse van

aangebracht, welke worden voorzien van hardhouten kozijnen met stompe deuren. Het

het hoogste level.

moduleoverzicht biedt u bijna 30 verschillende mogelijkheden waarmee u de woning
verder naar wens kan maken. U kunt bijvoorbeeld de master bedroom van de tweede
verdieping naar de eerste verdieping verplaatsen of van twee ruime slaapkamers een
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SITUATIETEKENING
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type LIGZAAL

B.14

B.12

B.10

B.08

B.07

B.05

B.03

B.01

Bouwnummer B01, B03, B05, B07, B08, B10 en B12
De herenhuizen van de Mannenvleugel staan op
percelen variërend tussen de 475 m2 en 560 m2 en
hebben een inhoud van ca. 1500 m3.
Dit vertaald zich naar een royale woning met
een woonoppervlakte van ca. 340 m2 met
plafondhoogtes van meer dan 3,5 meter.

B

De woningen hebben een standaard
indeling met 2 badkamers, 5 slaapkamers,
een leefkeuken met serre op de begane
grond en een lounge op de eerste
verdieping. Op zolder is de technische
ruimte gepositioneerd met veel
bergruimte welke tevens ingedeeld kan
worden tot 2 ruime slaapkamers middels
de modulehandleiding.

renvooi
vaste indeling
variabele indeling

schacht
MK

centrale verwarmingsketel

B

opstelplaats boiler

WTW

warmteterugwinning-unit

WM

aansluiting wasmachine

DR

aansluiting droger

1500

indicatielijn 1,5m vrije hoogte

2300

indicatielijn 2,3m vrije hoogte

woonkamer

slaapkamer

slaapkamer

27

leefkeuken
Leefkeuken

leefkeuken

inloopkast

Salon/keuken
salon / keuken

badkamer

salon / keuken
WM

hal

hal

badkamer

hal
kast

WTW

kast of wc
(wc meerprijs)

CV

wc
wc

WTW

badkamer

B

kast of wc
(wc meerprijs)

inloopkast

DR

TR

Hal
hal

CV

begane grond

B

De keuken en optionele gashaard
zijn vrij te verplaatsen in de daarvoor
bestemde zones op het moduleoverzicht.
Het moduleoverzicht is digitaal en
per bouwnummer verkrijgbaar bij uw
makelaar.

26

meterkast

Origineletechniekruimte
overzichtstekening
TR

De zwarte lijnen vertegenwoordigen
de vaste elementen van de woning
en kunnen niet worden gewijzigd.
De rode lijnen zijn onderdeel van het
modulepakket waar in basis voor is
gekozen. Middels het moduleoverzicht
kunt u kiezen voor een alternatieve
indeling. In deze brochure vindt u tevens
enkele alternatieve indelingen die
mogelijk zijn middels het moduleoverzicht.

woonkamer
Woonkamer

alle bematingen zijn indicatief

1235

hal
Hal

wc

Badkamer
badkamer

hal

kast

onbenoemde
ruimte

vaste indeling
variabele indeling

werkkamer
Werkkamer

Woonoppervlakte:
Begane grond:
Eerste verdieping:
slaapkamer
Tweede verdieping:
Derde verdieping:

entree
Entree

versie

opmerkingen

a

117 m²
87 m²
89 m²
43 m²

slaapkamer

alle maten in het werk te
controleren
slaapkamer

slaapkamer
slaapkamer
Slaapkamer

slaapkamer
werkkamer

entree

slaapkamer
Slaapkamer

slaapkamer

Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda
Postbus 1069 4801 BB Breda
T +31 (0)76 523 93 20
info@rienksarchitecten.nl
www.rienksarchitecten.nl

MK

MK

Totaal:

337 m²

opdrachtgever

Landgoed De Klokkenberg B.V.
A

Breda

A

project

Begane grond

schaal 1:100

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Begane grond

3e verdieping

1e verdieping

1e verdieping

Landgoed De Klokkenberg Breda
Gebouw B - Mannenvleugel

2e verdieping

onderwerp

Verkooptekeningen
Opties woning B.07
projectnummer

getekend
YSK

formaat
A1

datum
28-11-2018

ontwerp
MS/GMZ

schaal
1:50

fase
Verkooptekeningen

paraaf

status
concept

17021B
tekeningnummer/ versie

VKo.B07/a
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29

Interieurimpressie begane grond, type Ligzaal

renvooi

renvooi
vaste indeling

vaste indeling

variabele indeling

variabele indeling

alle bematingen zijn indicatief

1235

Interieurimpressie eerste verdieping, Salon

alle bematingen zijn indicatief

1235

schacht

schacht

MK

meterkast

MK

meterkast

TR

techniekruimte

TR

techniekruimte

CV

centrale verwarmingsketel

CV

centrale verwarmingsketel

B

opstelplaats boiler

B

opstelplaats boiler

B

WTW

warmteterugwinning-unit

WTW

warmteterugwinning-unit

WM

aansluiting wasmachine

WM

aansluiting wasmachine

DR

aansluiting droger

DR

aansluiting droger

1500

indicatielijn 1,5m vrije hoogte

2300

indicatielijn 2,3m vrije hoogte

Interieurimpressie
eerste verdieping, Boardroom
1500
indicatielijn 1,5m vrije hoogte

woonkamer

indicatielijn 2,3m vrije hoogte

2300
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slaapkamer
Slaapkamer

slaapkamer

leefkeuken

inloopkast
Inloopkast

salon / keuken

badkamer
Badkamer

inloopkast

WM

DR

WM

hal

kast
Kast

kast of wc
(wc meerprijs)

wc

hal

WTW

hal

badkamer

WTW

CV

Hal

hal

badkamer

WTW

B

WTW

TR
TR

CV

kast of
Kast
ofwcwc
meerprijs)
(wc(wcmeerprijs)

DR

B

TR

hal

badkamer

salon / keuken

kast

Onbenoemde
onbenoemde
ruimte
ruimte

onbenoemde
ruimte

vaste indeling
variabele indeling
versie

2e verdieping
slaapkamer

kamer

slaapkamer

opmerkingen

slaapkamer

entree
Slaapkamer

slaapkamer

opmerkingen

a

Zolder
alle maten
in het werk te controleren
slaapkamer

slaapkamer

werkkamer
Slaapkamer

versie

a

alle maten in het werk te controleren

slaapkamer

Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda

Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda

Postbus 1069 4801 BB Breda

Postbus 1069 4801 BB Breda

T +31 (0)76 523 93 20

T +31 (0)76 523 93 20

info@rienksarchitecten.nl

info@rienksarchitecten.nl

www.rienksarchitecten.nl

www.rienksarchitecten.nl

MK

A

opdrachtgever

opdrachtgever

Landgoed De Klokkenberg B.V.

Landgoed De Klokkenberg B.V.

Breda

Breda

project

1e verdieping

2e verdieping
Begane grond

3e verdieping
1e verdieping

project

2e verdieping

Landgoed De Klokkenberg Breda
Gebouw B - Mannenvleugel

3e verdieping

Landgoed De Klokkenberg Breda
Gebouw B - Mannenvleugel
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34
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Interieurimpressie begane grond, type Waslokaal

B.13

type WASLOKAAL

B.09

B.06

B.02

Bouwnummer B02, B06, B09 en B13
De herenhuizen van de Mannenvleugel staan op
percelen variërend tussen de 475 m2 en 560 m2 en
hebben een inhoud van ca. 1500 m3.
Dit vertaald zich naar een royale woning met
een woonoppervlakte van ca. 340 m2 met
plafondhoogtes van meer dan 3,5 meter.

De woningen hebben een standaard
indeling met 2 badkamers, 5 slaapkamers,
een leefkeuken met serre op de begane
grond en een lounge op de eerste
verdieping. Op zolder is de technische
ruimte gepositioneerd met veel
bergruimte welke tevens ingedeeld kan
worden tot 2 ruime slaapkamers middels
de modulehandleiding.

renvooi
vaste indeling
variabele indeling

schacht

De zwarte lijnen vertegenwoordigen
de vaste elementen van de woning
en kunnen niet worden gewijzigd.
De rode lijnen zijn onderdeel van het
modulepakket waar in basis voor is
gekozen. Middels het moduleoverzicht
kunt u kiezen voor een alternatieve
indeling. In deze brochure vindt u tevens
enkele alternatieve indelingen die
mogelijk zijn middels het moduleoverzicht.

techniekruimte

CV

centrale verwarmingsketel

B

opstelplaats boiler

WTW

aansluiting droger
indicatielijn 1,5m vrije hoogte

2300

indicatielijn 2,3m vrije hoogte
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leefkeuken

inloopkast

B

wc

hal

hal

WTW

WM

kast of wc
(wc meerprijs)

WTW

hal

Badkamer

badkamer

inloopkast

TR

CV

kast of wc
(wc meerprijs)

kast

badkamer

salon/ / keuken
keuken
Salon
DR

hal

DR
1500

slaapkamer

badkamer

Hal

aansluiting wasmachine

slaapkamer

salon / keuken

hal

warmteterugwinning-unit

WM

woonkamer

De keuken en optionele gashaard
zijn vrij te verplaatsen in de daarvoor
bestemde zones op het moduleoverzicht.
Het moduleoverzicht is digitaal en
per bouwnummer verkrijgbaar bij uw
makelaar.

leefkeuken
Leefkeuken

wc

meterkast

TR

B

Woonkamer
woonkamer

wc

MK

Originele overzichtstekening begane grond

B

36

alle bematingen zijn indicatief

1235

kast

Hal

badkamer

hal

onbenoemde
ruimte

vaste indeling
variabele indeling

versie

opmerkingen

a

entree
Entree

MK

werkkamer
Werkkamer

MK

Woonoppervlakte:
Begane grond:
slaapkamer
Eerste verdieping:
Tweede verdieping:
Derde verdieping:

117 m²
87 m²
89 m²
43 m²

Totaal:

337 m²

slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer
entree

Slaapkamer

Slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

alle maten in het werk teslaapkamer
controleren

slaapkamer

Jan van Polanenkade 26B1 4811 KM Breda
Postbus 1069 4801 BB Breda

werkkamer
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MK

MK
opdrachtgever

Landgoed De Klokkenberg B.V.

A

Breda

A

project

Begane grond

schaal 1:100

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Begane grond

3e verdieping

1e verdieping

1e verdieping

Landgoed De Klokkenberg Breda
Gebouw B - Mannenvleugel

2e verdieping

onderwerp

Verkooptekeningen
Opties woning B.06
projectnummer

getekend
YSK

formaat
A1

datum
28-11-2018

ontwerp
MS/GMZ

schaal
1:50

fase
Verkooptekeningen

paraaf

status
concept

17021B
tekeningnummer/ versie

VKo.B06/a
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Interieurimpressie begane grond, type Waslokaal

renvooi

renvooi
vaste indeling

vaste indeling

variabele indeling

variabele indeling

alle bematingen zijn indicatief

1235

Interieurimpressie derde verdieping

alle bematingen zijn indicatief

1235

schacht
MK

meterkast

schacht
MK

meterkast

TR

techniekruimte

TR

techniekruimte

CV

centrale verwarmingsketel

CV

centrale verwarmingsketel

B

opstelplaats boiler

B

opstelplaats boiler

B

WTW

warmteterugwinning-unit

WTW

warmteterugwinning-unit

WM

aansluiting wasmachine

WM

aansluiting wasmachine

DR

aansluiting droger

DR

aansluiting droger

1500

indicatielijn 1,5m vrije hoogte

1500

indicatielijn 1,5m vrije hoogte

2300

indicatielijn 2,3m vrije hoogte

2300

indicatielijn 2,3m vrije hoogte

Interieurimpressie eerste verdieping, Master Bedroom

woonkamer

40

41

slaapkamer
Slaapkamer

slaapkamer

leefkeuken

inloopkast
Inloopkast

badkamer

DR

hal
hal
Hal

kast wc

DR
B

B

Kast

hal

WM

TR

CV

Kast
kast of
of wcwc
meerprijs)
(wc(wcmeerprijs)

amer

inloopkast

salon / keuken

WTW

kast of wc
(wc meerprijs)

WTW

hal

kast

CV

badkamer
Badkamer

salon / keuken

WM

TR

WTW

WTW

hal

badkamer

Onbenoemde
onbenoemde
ruimte
ruimte

onbenoemde
ruimte

vaste indeling
variabele indeling
versie

2e verdieping
slaapkamer

Slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer
entree

versie

slaapkamer

werkkamer

opmerkingen

a

Zolder
alle
maten in het werk te controleren
slaapkamer

slaapkamer

Slaapkamer

slaapkamer

opmerkingen

a

alle maten in het werk te controleren

slaapkamer
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MK

www.rienksarchitecten.nl

MK

A

opdrachtgever

opdrachtgever

Landgoed De Klokkenberg B.V.

Landgoed De Klokkenberg B.V.

Breda

Breda

project

1e verdieping

2e Begane
verdieping
grond

3e verdieping
1e verdieping

project

2e verdieping

Landgoed De Klokkenberg Breda
Gebouw B - Mannenvleugel

3e verdieping

Landgoed De Klokkenberg Breda
Gebouw B - Mannenvleugel
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43

B.11

type WACHTKAMER

B.04

Bouwnummer B04 en B11
De herenhuizen van de Mannenvleugel staan op
percelen variërend tussen de 475 m2 en 560 m2 en
hebben een inhoud van ca. 1500 m3.
Dit vertaald zich naar een royale woning met
een woonoppervlakte van ca. 340 m2 met
plafondhoogtes van meer dan 3,5 meter.

B

renvooi

De woningen hebben een standaard
indeling met 2 badkamers, 5 slaapkamers,
een leefkeuken met serre op de begane
grond en een lounge op de eerste
verdieping. Op zolder is de technische
ruimte gepositioneerd met veel
bergruimte welke tevens ingedeeld kan
worden tot 2 ruime slaapkamers middels
de modulehandleiding.

vaste indeling
variabele indeling
alle bematingen zijn indicatief

1235

schacht
MK

meterkast

TR

techniekruimte

CV
verwarmingsketel
Originelecentrale
overzichtstekening
B

De zwarte lijnen vertegenwoordigen
de vaste elementen van de woning
en kunnen niet worden gewijzigd.
De rode lijnen zijn onderdeel van het
modulepakket waar in basis voor is
gekozen. Middels het moduleoverzicht
kunt u kiezen voor een alternatieve
indeling. In deze brochure vindt u tevens
enkele alternatieve indelingen die
mogelijk zijn middels het moduleoverzicht.

Woonkamer
woonkamer

44

Leefkeuken
leefkeuken

warmteterugwinning-unit

WM

aansluiting wasmachine

DR

aansluiting droger

1500

indicatielijn 1,5m vrije hoogte

2300

indicatielijn 2,3m vrije hoogte

woonkamer

slaapkamer

slaapkamer
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leefkeuken

badkamer

inloopkast

WM

WTW

kast of wc
(wc meerprijs)

CV

kast

WTW

B

kast of wc
(wc meerprijs)

inloopkast

DR

TR

badkamer

badkamer

salon / /keuken
Salon
keuken

salon / keuken

hal

opstelplaats boiler

WTW

De keuken en optionele gashaard
zijn vrij te verplaatsen in de daarvoor
bestemde zones op het moduleoverzicht.
Het moduleoverzicht is digitaal en
per bouwnummer verkrijgbaar bij uw
makelaar.

hal

begane grond

B

hal
Hal

hal

badkamer
Badkamer

kast

onbenoemde
ruimte

vaste indeling
variabele indeling

wc

versie

wc

Woonoppervlakte:
Begane grond:
slaapkamer
Eerste verdieping:
Tweede verdieping:
Derde verdieping:

Entree

entree

MK

MK

121 m²
88 m²
89 m²
44 m²

slaapkamer

slaapkamer
entree

slaapkamer

opmerkingen

a

wc

Slaapkamer

alle maten in het werk te
controleren
slaapkamer

Slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer
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slaapkamer
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MK

MK
opdrachtgever

Totaal:

Landgoed De Klokkenberg B.V.

343 m²

A

Breda

A

project

schaal 1:100

Begane grond
Begane
grond

1e verdieping

2e verdieping

Begane grond

3e verdieping

1e verdieping
1e verdieping

Landgoed De Klokkenberg Breda
Gebouw B - Mannenvleugel
2e verdieping

onderwerp

Verkooptekeningen
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Interieurimpressie begane grond, type Wachtkamer
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51

Interieurimpressie begane grond, type Waslokaal

type TRAPPENHUIS
Bouwnummer B15

B.15

Het voormalige Trappenhuis van de Mannenvleugel wordt getransformeerd
tot de Trappenhuiswoning. Deze woning is inclusief de standaard uitbouw
225 m2 groot. De woning is verdeeld over drie bouwlagen en een kap. De
begane grond heeft een ruime woonkamer en openkeuken. Op de eerste
verdieping zijn aan de voorzijde twee slaapkamers en aan de achterzijde
één ruime badkamer welke is voorzien van inloopdouche, ligbad, twee
wastafels en een toilet. De tweede verdieping heeft twee slaapkamers
en aan de achterzijde één open ruimte welke ingericht kan worden als
bijvoorbeeld een werkruimte. Op de zolder is veel bergruimte met daarnaast
de technische ruimte met aansluitpunten voor de wasmachine en droger.
De gehele trappenhuiswoning heeft een van de mooiste uitzichten over het
Landgoed!

Woonoppervlakte:
Begane grond:
Eerste verdieping:
Tweede verdieping:
Derde verdieping:
Totaal:

61 m²
64 m²
58 m²
31 m²
204 m²
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Landgoed De K
Gebouw B - Ma
onderwerp
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GARAGE
Alle Herenhuizen van de Mannenvleugel zijn
inclusief een royale garage/berging. Deze
berging heeft aan de straatzijde een kanteldeur
en aan de naastgelegen oprit een loopdeur.
De garage is voorzien van een dubbele
wandcontactdoos en twee lichtpunten. Middels
het raam aan de achterzijde geniet u tevens van
daglicht in deze ruimte.

3.200

1.000

1.000

3.200

57

6.500

8.500

56

2.500

2.500
6.400

schaal 1:100

INDELINGSVARIANTEN
TYPE LIGZAAL

renvooi

De zwarte lijnen vertegenwoordigen de vaste elementen van de woning en kunnen niet worden
gewijzigd. De rode lijnen zijn onderdeel van het modulepakket waar in basis voor is gekozen. Middels het
moduleoverzicht kunt u kiezen voor een alternatieve indeling.
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Het moduleoverzicht is digitaal en per bouwnummer verkrijgbaar bij uw makelaar.
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DE BADKAMER:
DE HOOGWAARDIGE KWALITEIT VAN DE WONINGEN VINDT U OOK TERUG IN DE
AFWERKING VAN DE BADKAMER EN TOILET. DE LUXE AFWERKING IS STANDAARD
IN DE PRIJS INBEGREPEN. IN DE BASIS IS ER NAMELIJK VOOR HET KERAMISCHE
SANITAIR EN DE KRANEN VAN HET MERK DURAVIT GEKOZEN.
Kenmerken Toiletten
•

1 closet met bril

•

1 fonteintje met kraan

•

1 urinoir

Kenmerken badkamer 1
•

1 closet met bril

•

1 bad

•

1 douche

•

2 wastafels

•

2 inbouwkranen

•

2 mengkranen

Kenmerken badkamer 2
•

1 douche

•

1 wastafel

•

1 inbouwkraan

•

1 mengkraan

De nieuwe subsidieregeling
Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel
Wet fiscale maatregel Rijksmonumenten dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek
voor eigenaren van Rijksmonumenten. Ter vervanging is een nieuwe subsidieregeling
opgesteld voor Rijksmonumenten met een woonfunctie.
De overwegingen bij de nieuwe subsidieregeling kwamen onder andere voort uit de
wens om de beschikbare middelen gerichter in te zetten, de wens om de kwaliteit van
de instandhouding beter te kunnen monitoren (kwaliteitstoets) en de wens om het
belastingstelsel te vereenvoudigen.
Op 18 december stemt de Eerste Kamer over deze nieuwe subsidieregeling, die er per
2019 vrijwel zeker gaat komen. De huidige monumentenregeling gaat hiermee flink op
de schop.
Wie komen in aanmerking
De nieuwe subsidie vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van
Rijksmonumenten. Er kan subsidie door natuurlijke personen die eigenaar zijn van een
Rijksmonument met een woonfunctie aangevraagd worden voor instandhoudingskosten
die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het
Rijksmonument. Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap of een
stichting) kan echter geen aanspraak maken op deze subsidie.
Het Rijksmonumentale pand in kwestie hoeft niet van oorsprong een woonhuis te
zijn, eigenaren van een Rijksmonument met een woonfunctie, zoals de toekomstige
bewoners van Landgoed De Klokkenberg, komen dus ook voor de subsidie in
aanmerking.
Wat behelst de subsidie
Het subsidiepercentage voor subsidiabele onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2019
en 2020 (waarvan de aanvragen worden ingediend in 2020 en 2021) bedraagt 38%.
Een aanvraag kan jaarlijks ingediend worden tussen 1 maart en 30 april, volgend op
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het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Op 1 maart 2020 kan
de subsidie dus voor het eerst aangevraagd worden (over het jaar 2019). Er is geen
minimum- of maximum aanvraagbedrag. Wel moet een aanvrager bij een aanvraag van
meer dan € 70.000,- een inspectierapport overleggen. Het percentage van 38% subsidie
op instandhoudingskosten is in ieder geval tot en met 2021 vastgelegd.
Wat zijn instandhoudingskosten?
Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een Rijksmonument
tegemoet in de instandhoudingskosten. Onder instandhoudingskosten vallen kosten die
u maakt om een monument in goede staat te houden.
Instandhoudingskosten die onder de subsidie vallen zijn:
• werkzaamheden die zijn gericht op regulier onderhoud zoals schilderwerk of plaatselijk
herstel van houtwerk;
• werkzaamheden die deel uitmaken van een instandhoudingsplan voor een periode van
6 jaar; en
• werkzaamheden die bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarden.
Vanaf 2019 is de subsidie voor iedereen hetzelfde. De hoogte van het inkomen en
daarmee het belastingtarief waartegen de kosten tot en met 2018 aftrekbaar waren, zijn
niet meer bepalend. Iedereen krijgt voortaan maximaal 38% van de kosten vergoed.
Wat betekent dit voor de kopers van de Mannenvleugel
Bij de transformatie van Landgoed De Klokkenberg kunnen veel van de te maken kosten
worden toegerekend aan instandhoudingskosten. De focus bij de transformatie ligt
op het behoud van de monumentale waarden en vele werkzaamheden zijn gericht op
herstel en onderhoud van het prachtige Rijksmonument.
Voor de kopers van de Mannenvleugel pakt deze subsidieregeling dan ook zeer
positief uit. Wij hebben op basis van een 1e check van de ‘Leidraad subsidiabele
instandhoudingskosten’ kunnen vaststellen dat het subsidiebedrag tussen de € 30.000

en € 35.000,-- per woning zal gaan liggen. Dit bedrag zal in 2020 aan de kopers door
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden uitgekeerd.
Het Nationaal Restauratiefonds is op dit moment bezig om te kijken of het mogelijk
is dat zij de kopers tegemoet kunnen komen, in die zin dat zij het toe te kennen
subsidiebedrag kunnen voorfinancieren, zonder dat de aanspraak op het subsidiebedrag
vervalt. Dit zal voor de kopers betekenen dat zij direct beschikking hebben over het
subsidiebedrag alvorens de instandhoudingskosten worden gemaakt.
Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en
in contact brengen met het Nationaal Restauratiefonds.
Aanvragen subsidie
Jaarlijks is het voor de kopers van de Mannenvleugel mogelijk deze subsidie aan te
vragen. Dus ook over de instandhoudingskosten die u in de toekomst maakt krijgt u 38%
terug.
De periode voor het aanvragen van de subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is beperkt, namelijk van 1 maart tot en met 30 april. Na deze periode kunt u
geen subsidieaanvraag meer indienen voor het afgelopen jaar. Het achteraf aanvragen
van subsidie is vergelijkbaar met wat eigenaren nu gewend zijn bij het doen van hun
belastingaangifte. Binnen 13 weken na de aanvraagperiode wordt door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed bekend gemaakt of de aanvraag wordt gehonoreerd en welk
bedrag er wordt toegewezen.
De Stichting Rijksmonument Sanatoriumgebouw De Klokkenberg zal na overleg met de
adviseurs van Hylkema Erfgoed Consultants en het Nationaal Restauratiefonds u zo goed
mogelijk adviseren en u bijstaan in het volledig juist invullen van de subsidieaanvraag,
zodat u aanspraak kunt maken op een zo hoog mogelijk subsidiebedrag.
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De woningtoegangsdeur wordt uitgevoerd als
houten deur. De woningtoegangsdeuren zijn
voorzien van een meerpuntssluiting.
De woningen voldoen qua bouwbeslag en hang
en sluitwerk aan de eisen op het gebied van
inbraakwerendheid, zoals die worden gesteld in het
Bouwbesluit en het Politiekeurmerk. Per woning
wordt de berging/garage, de woningtoegang- en
de achterdeur gelijksluitend, dus afsluitbaar met
dezelfde sleutel, uitgevoerd.

DIT IS EEN GLOBALE OMSCHRIJVING, WANT
WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT U EEN GOED
BEELD KRIJGT VAN DE KWALITEIT DIE U VAN
ONS MAG VERWACHTEN. WANNEER U MEER

geplaatst met als uitgangspunt dat hiermee de
geluidseisen voor nieuwbouw gehaald worden.
De woningscheidende wanden van de 2e etage
en de zolderetage worden uitgevoerd als lichte
scheidingswand.

TECHNISCHE INFORMATIE VERLANGT KUNT U
DE UITGEBREIDE TECHNISCHE OMSCHRIJVING
OPVRAGEN.
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Algemeen
Vanzelfsprekend worden de woningen gebouwd
volgens alle huidige wet- en regelgeving zoals
bijvoorbeeld het Bouwbesluit en aanvullende
gemeentelijke bepalingen. Daar waar mogelijk
hanteren wij de nieuwbouweisen, maar aangezien
u een stuk van een Rijksmonument koopt en
het niet altijd mogelijk is om te voldoen aan de
nieuwbouweisen, vallen wij in sommige gevallen
terug op de eisen voor bestaande bouw.
Het peil waaruit alle hoogten en diepten worden
gemeten, komt overeen met de bovenkant van de
afgewerkte begane grondvloer van de woningen.
Tenzij anders is aangegeven, zijn alle maten op
de tekeningen, dus ook de hoogtematen, in
millimeters weergegeven. Omdat het een bestaand
pand betreft kunnen de maten enigszins afwijken.
De nauwkeurigheid van de maatvoering is kleiner
dan bij een nieuwbouw woning.
Constructie
Het gebouw is gefundeerd op betonnen balken
op palen en putringen. Alle bestaande vloeren zijn
uitgevoerd in beton. Elke vloer wordt voorzien van
een zwevende dekvloer, met als uitgangspunt dat
hiermee de geluidseisen voor nieuwbouw gehaald
worden.
Alle dragende wanden zijn uitgevoerd in
metselwerk in diverse diktes. Op sommige plaatsen
is een betonnen of stalen balk reeds aanwezig of
wordt deze nieuw aangebracht.
De woning scheidende wanden van de
woningen zijn grotendeels reeds aanwezig en
uitgevoerd in metselwerk. De nieuw te maken
woning scheidende wanden worden zoveel
mogelijk uitgevoerd in massief metselwerk.
Daar waar dit om constructieve redenen niet
mogelijk is, wordt een lichte scheidingswand

De serres op de begane grond en op de eerste
verdieping hebben een schuin oplopend betonnen
dak. Dit dak wordt aan de zuidzijde ondersteund
door een stalen ligger op stalen kolommen.
Nieuw te plaatsen binnenwanden worden
uitgevoerd in 100 mm gipsblokken of gelijkwaardig
als lichte scheidingswand.
De hoofddakconstructie is opgebouwd uit stalen
spanten en houten gordingen. De daken van de
erkers zijn van beton. De dakkapellen zijn van hout,
aan de buitenzijde bekleed met lood en zink.
Waar de maatvoering tussen wanden wordt
aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden
met maattoleranties en wandafwerkingen. Alle
maten zijn derhalve zogenoemde “circa
maten”.
Gevels
De gevels zijn zeer robuust uitgevoerd in een
dubbele steens metselwerkmuur met daartussen
een luchtspouw, welke wij op gaan vullen met EPSparels voor een maximale warmte-isolatie.
Alle nieuwe buitenkozijnen, vouwpuien, ramen
en deuren van de woningen worden vervaardigd
van onderhoudsarm aluminium en voorzien
van bijbehorend hang- en sluitwerk. Voor de
historische kozijnen welke geplaatst worden in
de bestaande houten (stel) kozijnen wordt een
speciaal vervaardigd smal profiel gebruikt om de
oorspronkelijke stalen kozijnen na te bootsen.
Onder de buitenkozijnen zijn gemetselde
waterslagen aanwezig. Waar nodig zullen deze
worden hersteld. Op de borstwering onder
de raamkozijnen in de woningen worden de
aanwezige natuurstenen vensterbanken hersteld
of vervangen. De ramen in de dakkapellen zijn
uitgevoerd in staal. In de nieuwe kozijnen wordt
HR++ glas toegepast met uitzondering van het
raampje in de dakkapel. Glas-in-loodglas zal
voorzien worden van een voorzetraam. In het dak
worden nieuwe Velux dakramen toegevoegd.

Afwerking
De plafonds in de woningen worden deels voorzien
van een verlaagd plafond voor het wegwerken van
kanalen en leidingen. Daar waar mogelijk houden
we de maximale hoogte aan en wordt het kale
beton als pleisterwerk uitgevoerd en sausklaar
afgewerkt.
De wanden van de woning worden als pleisterwerk
uitgevoerd en sausklaar opgeleverd, met
uitzondering van de wanden van de inpandige
berging(en), meterkast en derde verdieping. Deze
wanden worden behangklaar afgewerkt.
De wanden van het toilet en de badkamer worden
voorzien van wandtegels tot een hoogte van
respectievelijk 1,5 meter en 2,6 meter. De houten
kozijnen, ramen, deuren, aftimmeringen en alle
in het zicht komende plaatmaterialen worden
gegrond en afgeschilderd met een dekkende verf.
Door onze geselecteerde showrooms is een
standaard luxe keuken samengesteld die voldoet
aan alle huidige eisen en wensen. Voor deze
keuken is een stelpost opgenomen ad. € 15.000
incl. BTW (voor de trappenhuiswoning is een
stelpost van € 10.000,- incl. BTW beschikbaar);
op een individuele offerte worden vervallen
onderdelen geheel in mindering gebracht. Het
staat de koper vrij om een keuken bij een andere
showroom naar keuze samen te stellen, de
plaatsing vindt dan echter plaats na oplevering.
De basisaansluitingen zullen dan op een standaard
positie afgedopt worden aangeleverd.
De trappen van de woningen worden uitgevoerd
met een open hardhouten trap. De trapopgangen
op de verdiepingen zijn waar nodig voorzien
van houten hekwerken. De (bestaande) Franse
balkonhekken aan de achterzijde en de
doorvalbeveiligingen van de kozijnen zijn van staal
en in kleur gecoat.
De ruime garages in de voortuinen worden
uitgevoerd met een houten afwerking en zullen
worden voorzien van een garagedeur én een
loopdeur aan de zijkant, zodat deze garage zowel
als garage en als berging gebruikt kan worden.
Installaties
De woningen worden voorzien van een
individuele gasgestookte hoogrendement
verwarmingsinstallatie met een gesloten
verbrandingssysteem, gecombineerd met een

warmwatervoorziening. De verwarming geschiedt
in alle ruimtes middels vloerverwarming. De
temperatuurregeling geschiedt door middel van
meerdere thermostaten. In de badkamers wordt
tevens een elektrische design radiator aangesloten.
De woningen hebben een individuele mechanische
warmteterugwininstallatie voor de ventilatie. De
afzuigcapaciteit wordt automatisch geregeld
middels CO2-detectie. Elke verblijfsruimte
krijgt een aan en/of een afvoerrooster, welke
weggewerkt wordt in het deels verlaagde plafond.
De installatie in de meterkast beschikt
over een huisaansluiting van 3x25 Ampère
met de benodigde groepenverdeling en
aardlekschakelaars. De wandcontactdozen,
schakelaars e.d. zijn van het type inbouw, fabricaat
Jung, serie LS 990, naar keuze in de kleuren wit
(crème, overeenkomstig RAL 1013) of Alpine wit
(overeenkomstig RAL 9010).
De woningen worden voorzien van een bel- en
videofooninstallatie naast de voordeur met een
beeldscherm op de 1e etage. De aanleg- en
aansluitkosten en de eventuele kosten van
ingebruikstelling met betrekking tot elektrische
energie zijn in de koopsom inbegrepen.
Vanuit de meterkast worden leidingen voorzien
met bekabeling ten behoeve van, naar keuze,
telefoon, CAI of data/internet en afgemonteerd
met een wandcontactdoos op de begane grond,
eerste en 2e etage. De locatie bepaalt u zelf. De
aansluitingen van de CAI, telefoon en internet in
de meterkast dient door de kopers zelf verzorgd te
worden via de aanbieder van deze diensten
Module
Voor een woning op Landgoed De Klokkenberg
kan de koper kiezen uit de veschillende
mogelijkheden van het module overzicht. De op
dit moment ingetekende plattegronden vormen
de basis plattegrond. De definitieve indeling zal
middels het module overzicht volledig naar wens
van de koper worden gerealiseerd, mits passend
binnen de wet- en regelgeving en de constructieve
randvoorwaarden van het bestaande gebouw.
Verplaatsing van de keuken ten opzichte van
de huidige indeling kan bij afname bij onze
projectleverancier mits deze wordt verplaats in
de keukenzone, kosteloos worden gerealiseerd.
Wanneer er sprake is van meer of minder materiaal
of arbeid dan de standaardindeling wordt er een
maatwerkprijs doorberekend.
Alle indelingsvarianten en meer-minderwerk
worden in een persoonlijk gesprek met de
kopersbegeleider doorgenomen/gekozen. Voor
het maatwerk geldt dat bij opdracht door de
verkrijger 25% mag worden gedeclareerd door
de aannemer als vergoeding voor algemene en
voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte
dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen
van het maatwerk, dan wel bij de eerstkomende
betalingstermijn daarna.
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medeondertekening verplichten tot de levering
van de grond. Met het ondertekenen van de
aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het
betalen van de aanneemsom terwijl de aannemer
zich door medeondertekening verplicht tot de
bouw van de woning. Nadat de overeenkomst(en)
door koper en verkoper is (zijn) getekend, ontvangt
u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt
naar de notaris gezonden die de notariële akte van
levering opmaakt.
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Algemeen
Indien u besluit een woning op Landgoed De
Klokkenberg te kopen, kunt u ervan overtuigd zijn
dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen
dat u ons geeft waar te maken. Het is ons streven
om een woning op te leveren die volledig aan uw
wensen zal voldoen. Onderstaand geven wij u een
overzicht van de gang van zaken vanaf het tekenen
van de overeenkomst.
Garantie
Op de woning is een garantieregeling van
toepassing. De garantieregeling heeft belang bij
een goede kwaliteit van de woning en een goede
vertrouwensrelatie met de koper van die woning.
De garantieregeling betekent voor u als koper
dat u met een financieel gezonde en technisch
bekwame onderneming zaken doet. Daarnaast
heeft u via de garantieregeling de zekerheid dat de
woning ten aller tijde wordt afgebouwd.
Wat betekent Vrij Op Naam (V.O.N.)?
De koopsommen van de woningen zijn vrij op
naam Vrij Op Naam wil zeggen dat de hieronder
genoemde kosten, die met het verwerven van
een eigen huis gemoeid zijn in de koopsom zijn
inbegrepen:
• grondkosten;
• bouwkosten;
• architectenhonorarium;
• notariskosten inzake transportakte;

• makelaarscourtage;
• gemeenteleges;
• belastingen
• kadastrale inmeting;
• bouwvergunning;
• t echnische aansluitkosten; water, riool, gas,
elektra, telefoon en CAI.
De met uw woning verband houdende kosten die
niet in de koopsom zijn begrepen, kunnen zijn:
•d
 e kosten verbonden aan het aangaan van een
hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten
e.d.);
• de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;
•e
 ventueel de vooruit verschuldigde premie
levensverzekering;
•d
 e verschuldigde rente over de vervallen maar
niet betaalde termijnen tot de transportdatum;
• de eventueel verschuldigde grondrente;
•d
 e notariskosten voor het opmaken van de
hypotheekakte;
•e
 ventuele kosten voor het maatwerk;
•e
 ntree of abonnementskosten water, gas, elektra,
telefoon en CAI.
Gescheiden koop- en aannemingsovereenkomst
In het project Landgoed De Klokkenberg
wordt gewerkt met een gescheiden koop- en
aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen
van de koopovereenkomst verplicht u zich tot
het betalen van de koopsom terwijl wij ons door

Notaris
De eigendomsoverdracht van de te bouwen
woning geschiedt door middel van een akte
van levering bij de notaris. In de gesloten
overeenkomsten wordt de uiterste datum van
overdracht vermeld, terwijl tevens rekening moet
worden gehouden met de geldigheidsduur van
de hypotheekaanbieding. Vóór de datum van
het notarieel transport zendt de notaris u een
afrekening waarop het totale, op die datum
verschuldigde bedrag is aangegeven. Op de
afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag
u tijdig aan de notaris moet overmaken. Het
hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet
gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog
verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het
geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag
aangevuld moeten worden uit eigen middelen.
Daarvoor dient dan een bankgarantie gesteld te
worden. Op de transportdatum worden zodoende
in het algemeen twee akten getekend: de akte van
levering en de hypotheekakte.
Wanneer moet u gaan betalen
De betalingstermijnen zijn vastgelegd in
de koop- en aannemingsovereenkomsten.
Na de ondertekening van de koop- en
aannemingsovereenkomst wacht u af tot wij u de
reeds vervallen termijnen in rekening brengen.
Er zijn dan drietal mogelijkheden:
1. Als u ‘eigen geld’ heeft, betaalt u de factuur;
2. H
 eeft u geen eigen geld en is de hypotheek
gepasseerd dan kunt u de factuur doorsturen
naar uw hypotheekverstrekker;
3. H
 eeft u geen eigen geld en is ook de
hypotheekakte nog niet gepasseerd dan betaalt
u niet. U heeft dan automatisch uitstel van
betaling, zoals dat ook in de overeenkomsten
staat vermeld. Over de verschuldigde,
maar niet betaalde termijnen wordt dan de
overeengekomen rente berekend. De rente
wordt bij de notariële akte van levering met u
verrekend. Telkens wanneer de bouw weer zover
is gevorderd dat een (bouw)termijn is vervallen
ontvangt u een verzoek tot betaling
Hypotheek tijdens de bouw
Vanaf de transportdatum betaalt u (wanneer u een
hypotheek heeft afgesloten) hypotheekrente tijdens
de bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die u
betaalt over het volledige hypotheekbedrag met
daarop in mindering te brengen de te ontvangen
rente over het nog in depot staande bedrag.

Prijsstijgingen
De met u overeengekomen totale koopsom staat
vast, met uitzondering van de wijzigingen in het
BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen
tijdens de bouw zijn voor rekening en
risico van de verkoper.
Wijzigingen
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg
samengesteld aan de hand van gegevens
en tekening, verstrekt door gemeentelijke
diensten, architect, constructeur en adviseurs
van het project. Desondanks moeten wij een
voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen,
voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde
constructie, aanvullende eisen van de overheid
en/ of nutsbedrijven. De op tekening ingeschreven
maten zijn ‘circa’ maten. Maten ten behoeve van
meubilair, gordijnen etc. dienen derhalve in de
bouw te worden opgenomen
Oplevering
Na aanvang van de bouw wordt een globale
opleveringsprognose gegeven. Wij moeten
een aantal reserves is acht nemen omdat een
bouwproject een aantal onzekere factoren kent.
Zo kan er als het vriest niet gemetseld worden en
als het regent niet geschilderd worden. Naarmate
het proces vordert kunnen wij u steeds specifieker
aangeven wanneer uw woning wordt opgeleverd.
Circa twee weken voor de uiteindelijke oplevering
wordt u uitgenodigd voor een vooroplevering
waarbij een voorinspectie wordt gedaan. Wanneer
de woning vervolgens opleveringsgereed is
ontvangt u een uitnodiging om uw woning te
inspecteren. Tijdens deze inspectie worden
eventueel nog aanwezige onvolkomenheden
schriftelijk vastgelegd en krijgt u na ondertekening
van het opleveringsformulier de sleutels van uw
woning overhandigd. Tevens ontvangt u een
onderhoudsboekje waarin onderhoudstermijnen en
aanbevelingen zijn opgenomen.
De aankoop van een woning is een van de
kostbaarste gebeurtenissen van uw leven.
Gelukkig hoeft u niet meteen in een keer contant
af te rekenen. U mag daar tientallen jaren over
doen. Daarbij geniet u dan van diverse fiscale
voordelen. Aan het verkrijgen van een hypotheek
zijn wel voorwaarden verbonden. En er zijn zeer
uiteenlopende hypotheekproducten. Aangezien u
er jaren aan vastzit, is het zaak zich hierover goed
te laten voorlichten door een deskundige Hiervoor
bevelen we FDC aan. Al ruim 35 jaar is FDC
Financieel Planners & Adviseurs gespecialiseerd in
financiële dienstverlening FDC is aan geen enkele
bank of financiële instelling verbonden en kan
daardoor objectief adviseren. Door de centrale
landelijke inkoop zijn scherpe aanbiedingen
mogelijk van vrijwel alle geldverstrekkers.
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Schonck, Schul & Compagnie
Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij

FDC Breda
voor al uw financiële zaken

EEN HUIS HOORT EEN THUIS TE ZIJN. HET IS MEER DAN EEN STAPEL STENEN.

EEN ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVIESKANTOOR MET MAAR DAN 20 JAAR

SOMS WOONT U JARENLANG IN ÉÉN EN HETZELFDE HUIS EN SOMS, DOOR

ERVARING RUIM 10.000 KLANTEN HEBBEN INMIDDELS GEBRUIK GEMAAKT VAN

VERANDERINGEN, WILT U VAN EEN ANDERE PLEK UW THUIS MAKEN. HOE DAN

ONZE DIENSTEN.

OOK: UW WENS OM TE VERANDEREN VAN WOONOMGEVING IS ALTIJD HEEL
PERSOONLIJK. DIT PERSOONLIJKE ASPECT STAAT BIJ ONS MAKELAARSTEAM
ALTIJD VOOROP.
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Wij vinden het bijzonder belangrijk om uw
beweegredenen, wensen en eisen om te verhuizen
te kennen. De klik met u, het juiste gevoel en onze
ervaring, kennis en kunde, maken dat we maatwerk
kunnen leveren en samen succesvol kunnen
zijn. Deze overtuiging en het daarbij behorende
inlevingsvermogen, zorgen ervoor dat de verkoopen aankoopbegeleiding via ons kantoor zo
onderscheidend en vooral heel persoonlijk is.
Met als doel het maximale resultaat voor u!
Wij zijn al vanaf 1932 actief in de regio Breda
en zijn daardoor als de beste ingevoerd in ons
marktgebied. Zowel bij de aankoop als de verkoop
van uw huis wordt u bij ons bijgestaan door
gedreven en enthousiaste professionals met passie
voor het vak, veel lokale expertise en een breed
netwerk. Uw belang staat hierbij voorop en we
gaan alleen voor het beste resultaat!
Met onze jarenlange ervaring kunnen we bouwen
op een gevarieerd portfolio. Van villa´s, bungalows,
tussenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen
tot appartementen en boerderijen. Ook huizen die
op het eerste gezicht moeilijk verkoopbaar leken,
hebben wij weten te verkopen. Een eerlijk en reëel
advies is hierbij essentieel. Het verschil tussen
de vraagprijs en de daadwerkelijke verkoopprijs

Nicole van Poppel
06 - 34 88 65 34
n.vanpoppel@schonckschul.com

Ietje Goossens
06 - 53 23 27 14
i.goossens@schonckschul.com

bij een verkoop via ons kantoor blijkt niet voor
niets het kleinst, in vergelijking met andere
makelaarskantoren in Breda.
Wij zetten onze onderscheidende aanpak ook
graag voor u in. Daar waar anderen de handdoek in
de ring gooien, gaat er bij ons een tandje bij.
De uitdaging kan ons niet groot genoeg zijn!
Bent u geïnteresseerd in een woning in Landgoed
De Klokkenberg en wilt u graag advies over de
verkoop van uw huidige woning? We denken
graag met u mee over de beste aanpak. Bel ons op
076-5656056 voor het maken van een vrijblijvende
afspraak. Wij komen graag bij u langs!
Schonck, Schul & Compagnie
Fatimastraat 1
4834 XT Breda
T. 076 - 56 56 056
www.schonckschul.com
info@schonckschul.com

Onze deskundigheid en ervaring stellen wij graag
aan u ter beschikking. Met 6 adviseurs maken wij
deze complexe materie voor u begrijpelijk.
Samen met u zoeken we naar de juiste
financieringsoplossing en geldverstrekker
Daarna regelen we voor u het hele traject tot aan
de notaris, zodat u zorgeloos tot aankoop kunt
over gaan. Ook de jaren erna blijven wij u zeker
van dienst
Nationaal restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds is niet zomaar
een financier. Het is een financier met een
maatschappelijk doel: het in stand houden van
monumenten in ons land. Met als belangrijkste
missie een mooi en herkenbaar Nederland. Om
dit doel te bereiken verstrekken zij hypotheken
aan monumenteigenaren en delen zij de kennis
over het restauratieproces. Zij doen dit zonder
winstoogmerk
FDC Breda en het Nationaal Restauratiefonds
Voor het project Rijksmonument Landgoed
De Klokkenberg heeft FDC een exclusieve
samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds.
Het Nationaal Restauratiefonds heeft zeer gunstige
financiële producten voor het in stand houden van
monumenten.

Wat betekent dat concreet voor u:
• Grote korting op rente voor 10 & 20 jaar vast.
• Gratis aanvullend deskundig advies over deze
producten, uitsluitend via FDC Breda.
• Door deze combinatie ook gunstigere rentes bij
andere geldverstrekkers.
• Speciale nieuwbouw tarieven bij andere banken.
• Via FDC geen extra afsluitkosten.
Speciaal voor eigenaren van het project Landgoed
De Klokkenberg bestaan er gunstige financiële
regelingen, Wij helpen u graag met de juiste
financiering en praktische begeleiding.
Dit alles geheel afgestemd op uw persoonlijke
situatie.
FDC Breda
Nieuwe Boschstraat 40
4811 CZ Breda
T. 076 - 56 58 551
www.fdcbreda.nl
info@fdcbreda.nl

FDC

Breda

HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN
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Marcel Snellenberg
Rienks Architecten

MTD
landschapsarchitecten

HET OMVORMEN VAN HET SCHITTERENDE GEBOUW EN LANDSCHAP VAN

DE KLOKKENBERG

BUREAU

LANDGOED DE KLOKKENBERG TOT EEN UNIEKE WOONOMGEVING IS VOOR

MTD LANDSCHAPSARCHITECTEN IS

MTD LANDSCHAPSARCHITECTEN

RIENKS ARCHITECTEN EEN EERVOLLE OPDRACHT. NIET ALLEEN OMDAT HET

BIJ DE KLOKKENBERG BETROKKEN

GEVESTIGD IN ‘S-HERTOGENBOSCH

COMPLEX EEN TOP RIJKSMONUMENT IS, MAAR OOK OMDAT HET DEEL UITMAAKT

GERAAKT VIA EEN EERDERE

IS EEN ONTWERPBUREAU VOOR DE

VAN DE GESCHIEDENIS VAN BREDA.

SAMENWERKING TUSSEN FRANK

BUITENRUIMTE IN DE MEEST BREDE

MEIJER EN RICHARD SCHUL

ZIN EN STAAT SINDS 1998 ONDER

(SCHONCK SCHUL & COMPAGNIE)

LEIDING VAN FRANK MEIJER, HAN

VOOR HET NIEUWE WOONGEBIED

THIJSSEN EN RUUD DUBBELD.

Iedere Bredanaar
kent De Klokkenberg.
Eerst als sanatorium
en later (onder
andere) als centrum
voor hartchirurgie.
Om De Klokkenberg
te kunnen blijven
herinneren is het
van belang dat het
weer onderdeel van het dagelijkse leven in de stad
wordt na jaren van leegstand. Aan ons de taak dit
met visie en respect vorm te geven.
Onze passie voor het ontwerpen van woon-,
werk- en leefomgevingen is groot. Net als onze
liefde voor Breda. Al meer dan dertig jaar zijn wij
in deze stad gevestigd, waarvan de laatste vijf jaar
in het prachtige Rijksmonument ‘Graanpakhuis
De Pelmolen’ aan de Jan van Polanenkade. Onze
huisvesting geeft aan dat wij waarde hechten
aan het behoud van erfgoed. We koesteren wat
van waarde is en veranderen wat noodzakelijk is.
Dit doen we in nauwe samenwerking met onze
opdrachtgever en andere adviseurs. Ook de
Gemeente Breda is hierbij een belangrijke partij.
Bij Landgoed De Klokkenberg is goed te zien hoe
we respectvol met de tijdlagen in het monument
zijn omgegaan. Karakteristieke, bestaande details
worden bewaard en uitgelicht, terwijl de nieuwe
toevoegingen en ingrepen aan het gebouw een
eigentijdse detaillering en kleur krijgen. Deze zijn

daardoor afleesbaar als ‘anno 2019’, de nieuwe
tijdlaag in gebouw en landschap van het landgoed.
Bij andere erfgoedprojecten is dit uitgangspunt
ook gehanteerd. Bijvoorbeeld in ons plan ‘De
Kroon’, een voormalig schoolgebouw aan de
Verbeetenstraat in Breda. Voor ontwikkelaar
Richard Schul was het zien van dit project reden
ons uit te nodigen voor de architectenselectie
voor Landgoed De Klokkenberg. Naast
erfgoedprojecten werken we ook aan
nieuwbouwprojecten zoals scholen, woningen,
kantoren en bedrijfsgebouwen. U kent er vast
een paar: de gebouwen van Avans Hogeschool,
het Stedelijk Gymnasium, Bluekens Volvo,
Kunstacademie St. Joost. Check onze website voor
meer informatie over ons architectenbureau en de
gebouwen die we ontwerpen. En wilt u meer weten
over ons bureau of over onze visie op Landgoed
De Klokkenberg, bel dan gerust.
Marcel Snellenberg, Rienks Architecten
Jan van Polanenkade 26B1
4811 KM Breda
T. 076 - 52 39 320
www.rienksarchitecten.nl
info@rienksarchitecten.nl

DE MARCKHOEK, GELEGEN IN HET
BEEKDAL VAN DE MARK.
MTD heeft een stedenbouwkundig plan opgesteld
en dit uitgewerkt in een inrichtingsplan voor de
openbare ruimte. Zowel de Marckhoek als
De Klokkenberg zijn uniek gelegen in het beekdal
van de Mark, op loop- en fietsafstand van Breda,
het Ginneken, Ulvenhout en het Mastbos. Er wordt
aangesloten op een eeuwenoude traditie van
Buitenplaatsen langs de Mark.
MTD is gespecialiseerd in het herontwikkelen
van monumentale complexen, zoals sanatorium
Zonnestraal (hilversum), de Vestingwerken
in ’s-Hertogenbosch en is adviseur van het
Amsterdamse Bos.
MTD landschapsarchitecten ziet mogelijkheden om
vanuit de stedebouwkundige en landschappelijke
opzet van De Klokkenberg samen met de
Rienks Architecten een integraal plan te maken
van gebouwen en landschap, een zogeheten
‘Gesammt-kunstwerk’.
Het doel is om De Klokkenberg om te vormen van
een introvert religieus sanatorium tot een extravert
en open woongemeenschap, fantastisch gelegen
in het landschap op de grens van het Mastbos en
beekdal van de Mark, ‘Splendid Isolation’. Het
ontwerp van hoofdlijnen tot detail is gebaseerd op
innovatie met behoud van de cultuurhistorische
waarden van dit unieke Rijksmonument.
De Klokkenberg kende een lange periode van
leegstand en verval. Met dit woon-initiatief krijgt
De Klokkenberg als nationaal rijksmonument weer
een nieuw leven en een nieuwe toekomst.

Het bureau ontwerpt zowel
voor het landelijk als het
stedelijk gebied en werkt
aan opdrachten op een
hoog en laag schaalniveau
in binnen- en buitenland.
Steeds wordt er gezocht naar initiërende en
voorwaardenscheppende plannen. De projecten
betreffen stedelijke opgaven als pleinen, straten,
stedenbouwkundige in- en uitbreidingen en
meer landschappelijke opgaven als parken,
landgoederen, bedrijfslandschappen en
infrastructurele projecten. Opdrachtgevers zijn
overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen
en particulieren.
Robuust en tijdloos
De ontwerpstijl is door de jaren heen te
omschrijven als robuust, helder, duurzaam en
tijdloos, waarbij de grote lijn bevestigd wordt
middels krachtige details. Ontwerpen, die
niet alleen functioneel zijn, maar ook rijk aan
onverwachte gebruiksmogelijkheden en meestal
een symbolische laag hebben.
MTD streeft naar ontwerpen die leiden tot een
flexibel, verrassend en bijna argeloos gebruik.
Binnen een helder raamwerk wordt er ruimte
gelaten voor de gebruiker. De ‘genius loci’, de
karakteristieke ruimtelijke en cultuurhistorische
kenmerken van een plek, vormen de aanleiding
en basis voor een ontwerp. Hiermee krijgen de
plannen een sterke plekgebonden identiteit.
MTD landschapsarchitecten
Zuid-Willemsvaart 142
5211 NW ‘s-Hertogenbosch
T. 073 - 612 50 33
www.mtdls.nl
mtd@mtdls.nl
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Van Boxsel Engineering
adviesbureau

Henk-Jan Visscher
Visscher Bouw- en installatieadvies

VAN BOXSEL ENGINEERING IS EEN ADVIESBUREAU MET 50 JAAR ERVARING OP HET

VISSCHER BOUW EN INSTALLATIE ADVIES BV IS EEN ADVIES- EN ONTWERP BUREAU

GEBIED VAN ONTWERPEN VAN GEBOUWCONSTRUCTIES.

VOOR TECHNISCHE INSTALLATIES. WIJ HEBBEN ER ONS VAK VAN GEMAAKT
OM UW WENSEN TE VERTALEN IN TECHNISCHE OPLOSSINGEN. IEDER PROJECT

Wij werken graag aan plannen met ontwikkelaars,
aannemers, woningbouwverenigingen, architecten
en particulieren, als inventiviteit, creativiteit en
de instelling om samen iets moois te maken
voorop staan. Sinds ons bestaan hebben wij in
heel Nederland aan vele prachtige projecten onze
bijdrage mogen leveren.
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Vanuit onze ervaring en interesse in het duurzaam
transformeren van bestaand vastgoed, om hiermee
ook voor toekomstige generaties de historie niet
verloren te laten gaan, zijn wij betrokken geraakt bij
De Klokkenberg. Een uniek gebouw, op een unieke
locatie die voor Bredanaars maar ook voor mensen
ver daarbuiten een bekend fenomeen is.
Wij zijn derhalve ook erg trots dat wij nu bij De
Klokkenberg onze bijdrage mogen leveren. Het
gebouwencomplex stamt uit de periode van de
Wederopbouw (1940-1965). Een periode waarin
er voldoende arbeid voorhanden was, maar
materialen schaars waren.

Dat laatste zien we nu terug bij de transformatie
van zorggebouw naar woongebouw. Door deze
functiewijziging zijn er vele aanpassingen in de
bestaande constructies noodzakelijk. Maar laat
dat maar aan ons over. Wij zorgen er voor, samen
met het enthousiaste ontwerpteam, dat De
Klokkenberg weer klaargemaakt wordt voor haar
nieuwe functie: úw woongenot.
Van Boxsel Engineering bv
Beneluxweg 13
4904 SJ Oosterhout
T. 0162 - 451 280
www.vanboxsel.nl
info@vanboxsel.nl

START MET EEN ADVIESTRAJECT. WE ONDERZOEKEN WELKE BOUWKUNDIGE- EN
INSTALLATIETECHNISCHE VOORZIENINGEN NODIG ZIJN OM TE VOLDOEN AAN UW
WENSEN EN AAN ALLE RELEVANTE WET- EN REGELGEVING.
Tijdens de uitvoering
verzorgen wij het
projectmanagement.
We coördineren de
uitvoering van de
werkzaamheden
en verzorgen ook
de inspectie- en
de oplevering
van de technische
installaties. Zodoende kunnen wij garanderen dat
onze oplossingen geheel aansluiten bij uw wensen.
Al onze werkzaamheden verrichten wij vanuit de
visie dat ieder project uniek en eenmalig is. Voor
het vinden van het juiste installatie concept of het
ontwikkelen daarvan is Visscher uw adviseur én
ontwikkelingspartner.
Visscher Bouw en Installatie Advies BV werkt
landelijk voor een selecte groep met professionele
opdrachtgevers waaronder Schonck, Schul en
Compagnie. Voor het vinden van het juiste
installatie concept of het ontwikkelen daarvan is
Visscher Bouw en Installatie Advies BV een vaste
adviseur én ontwikkelingspartner.

Wij richten onszelf daarbij in het bijzonder op
projecten die vanwege hun aard- en omvang
relatief complex zijn. Zodoende zijn wij ook
betrokken bij de heronwikkeling van het prachtige
Landgoed De Klokkenberg in Breda. Een uniek
project in Nederland.
De architect van De Klokkenberg (Kees de
Bever) deed zijn werk vanuit de visie dat
zijn gebouwen werden gebouwd voor de
eeuwigheid. Zijn bouwwerken zijn zwaar en solide
uitgevoerd. Met ons ontwerp voor de technische
installaties sluiten we daar naadloos bij aan. De
klimaatinstallaties worden nu gereed gemaakt
voor de toekomstige energie-tranisitie, waarbij gas
niet langer wordt gebruikt voor de verwarming
en de warmwaterbereiding van uw woning.
Zodoende creëren wij nu de installatie technische
randvoorwaarden waarmee u een bijdrage kunt
leveren aan de reductie van de CO2-emissie.
Samen bouwen we zodoende aan een nieuween duurzame toekomst voor het Landgoed De
Klokkenberg.
Visscher Bouw en Installatie Advies BV
Postbus 336
8000 AH Zwolle
T. 038 - 460 70 88
www.visscher-advies.nl
post@visscher-advies.nl
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Sulzer Notariaat
Bouwen op een stevig juridisch fundament

Aan de Stegge Roosendaal
Brengt vastgoed in beweging

SULZER NOTARIAAT IS EEN DYNAMISCH ALL-ROUND NOTARISKANTOOR MET

DE TRANSFORMATIE VAN LANDGOED DE KLOKKENBERG IN BREDA IS EEN

SPECIALISTISCHE KENNIS MET NAME OP DE NOTARIËLE RECHTSGEBIEDEN

PROJECT WAAR WE ENORM TROTS OP ZIJN OM DEEL VAN UIT TE MOGEN MAKEN.

ONROEREND GOED, ONDERNEMINGSRECHT EN FAMILIERECHT/ESTATE PLANNING.

HET IS EEN UNIEK PROJECT OP EEN UNIEKE LOCATIE. WE VINDEN HET EEN

Sulzer Notariaat heeft vele (ver)nieuwbouwprojecten notarieel begeleid, waaronder
spraakmakende projecten in en rond Breda, zoals
het Wagemakerspark, Buitenplaats Marckhoek,
Tuindorp Baarschot en Hotel Nassau.
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Sulzer Notariaat is bij deze bijzondere projecten
altijd van het begin af aan betrokken geweest,
hierdoor kunnen wij op een veel meer betrokken
wijze adviseren Wij zien het als een uitdaging om
ook nu weer als notariskantoor bij de ontwikkeling
van een bijzondere bouwkundige parel betrokken
te worden.
Wij beperken ons niet tot het opstellen van
de eigendomsakte, maar wij zijn als notaris en
juridisch adviseur betrokken bij het opstellen
en bedenken van alle structuren en regels die
Landgoed De Klokkenberg een uiterst plezierige
woonomgeving gaan maken. In dat kader
spreekt men van te vestigen zakelijke rechten en
erfdienstbaarheden, maar ook met het opstellen
van de Stichtingsstructuur waarmee straks op
Landgoed De Klokkenberg het onderhoud zal
worden georganiseerd.

Sulzer Notariaat verheugt zich er op om een
brede schakering van mensen op ons kantoor
te ontvangen, die prachtig zullen gaan wonen
in deze bijzondere woningen op Rijksmonument
Landgoed De Klokkenberg te midden van bossen
en weilanden onder de rook van Breda!
Graag zal het team van Sulzer Notariaat
ruimschoots tijd en aandacht aan alle kopers
besteden om, naast gedegen werk, de
ondertekening van de eigendomsakte tot een
feestelijke en heugelijke gebeurtenis te maken.
Daarbij zijn de kopers ook steeds uitgenodigd om
alle andere vragen op notarieel gebied aan ons te
stellen.
Sulzer Notariaat
Sophiastraat 20
4811 EK Breda
T. 076 - 523 60 10
www.sulzernotariaat.nl
contact@sulzernotariaat.nl

UITDAGING OM DEZE BIJZONDERE GEBOUWEN TE TRANSFORMEREN NAAR EEN
NIEUWE WOONOMGEVING EN MISSCHIEN WEL UW WONING
Aan de Stegge realiseert woningen, wooncomplexen en bijzonder vastgoed waar mensen
graag wonen, werken en samen komen.Vanuit onze
passie willen we: een bijdrage leveren aan een
mooiere en betere leefomgeving. We adviseren bij
en, ontwikkelen en realiseren vastgoedprojecten
waar we trots op willen en kunnen zijn. Niet de
stenen maar de mensen staan centraal in onze
aanpak. We zijn sterk in het combineren van onze
passie en ervaring met inzicht in de wensen en
behoeften van zowel bewoners als opdrachtgevers.
Door te luisteren en ons te verdiepen in onze
klanten én haar leefomgeving. Zo komen we met
oplossingen die er toe doen.
Nieuwbouwen transformatie
Aan de Stegge Roosendaal kenmerkt zich door
flexibele teams, korte communicatielijnen en per
project een centraal aanspreekpunt. We zijn een
echt mensenbedrijf, professioneel, gedreven
en met het hart op de tafel. Een lange termijn
relatie staat voorop. Het feit dat we inmiddels
een bestaansrecht hebben van ruim 30 jaar
onderstreept dit misschien wel het beste.
We zijn werkzaam voor beleggers, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Steeds
een andere dynamiek en andere belangen. Dit
houdt ons scherp en wendbaar. Ervaringen die
we op doen bij transformaties integreren we ook
in nieuwbouw of andersom. Onze vakkennis en
ervaring verpakken we altijd op maat. Daarnaast
profiteert u van constante aandacht voor innovatie
en kennisontwikkeling binnen onze organisatie.
De crisis heeft veel teweeg gebracht. In ieder
geval heeft het ons geleerd dat vastgoed vooral
samenwerken is. Hiermee creëer je een langere
adem, die in de praktijk vaak nodig is om een plan
van ontwikkeling naar uitvoering te brengen. We
gaan graag met onze (potentiële) klanten in een
vroeg stadium aan tafel. Niet om te binden, maar
om te verbinden!

Met onze kernwaarden: inleven, samenwerken,
resultaat boeken en daar plezier aan beleven
realiseren we onze projecten.
De transformatie van Landgoed De Klokkenberg
in Breda is een project waar we enorm trots op
zijn om deel van uit te mogen maken. Het is een
uniek project op een unieke locatie. We vinden het
een uitdaging om deze bijzondere gebouwen te
transformeren naar een nieuwe woonomgeving en
misschien wel uw woning.
Aan de Stegge Roosendaal
Vijfhuizenberg 46
4708 AL Roosendaal
T. 0165 – 56 06 02
www.adsr.nl
info@adsr.nl
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Hylkema Erfgoed
specialisten in herontwikkeling en restauratie
van historisch vastgoed

Restauratiefonds.
Hart voor monumenten, verstand van financieren

HYLKEMA ERFGOED IS BREED INZETBAAR ALS GESPECIALISEERD ONDERZOEKER,

HET NATIONAAL RESTAURATIEFONDS, KORTWEG HET RESTAURATIEFONDS,

ADVISEUR EN ONTWERPER BIJ HERONTWIKKELING, RESTAURATIE EN

ONDERSTEUNT HET BEHOUD VAN MONUMENTEN AL MEER DAN 30 JAAR. WIJ

INSTANDHOUDING VAN HISTORISCH VASTGOED. WIJ ZIJN EEN FULL SERVICE

HELPEN U MET KENNIS EN FINANCIERING OM UW DROOM WAAR TE MAKEN;

BUREAU DAT EIGENAREN EN ONTWIKKELAARS KAN ONDERSTEUNEN BIJ ALLE

WONEN OF WERKEN IN EEN BIJZONDER PAND. DAT DOEN WIJ ZONDER

FACETTEN VAN RESTAURATIE, HERBESTEMMING OF HERONTWIKKELING.

WINSTOOGMERK, MAAR WEL MET EEN SCHERPE FINANCIERING VOOR UW
WONING;
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Wij hebben daarvoor alle relevante disciplines in
huis van bouwhistorie, bouwkunde, architectuur
en planologie tot financiering en beleid. Naast
het totaal pakket kunnen wij ook specifieke
onderdelen uitvoeren zoals het opstellen van een
bouwhistorische verkenning, een bouwkundige
opname, een kostenbegroting, financieringsadvies
op maat, het begeleiden van een aanvraag voor
subsidie. We dragen graag bij aan een duurzame
nieuwe toekomst van historische panden en
complexen.

Hylkema Erfgoed is als monumenten-adviseur
bij De Klokkenberg betrokken. Onze uitdaging is
om steeds de optimale match te vinden tussen
de identiteit en de historische waarde van de
monumenten en het programma van eisen
en wensen van de eigenaar en toekomstige
gebruikers.
Hylkema Consultants
Mariahoek 4
3511LD, Utrecht
T. 030 - 232 88 66
www.hylkemaconsultants.nl
info@hylkemaconsultants.nl

• Financier uw onderhoud, restauratie en duurzaamheidsinvestering tegen lage rente vanaf
1,5%
• Looptijd 30 jaar vast, geheel boetevrij aflossen
• Persoonlijk contact
Verval lag op de loer
Het enorme complex Landgoed De Klokkenberg
stond al ruim 12 jaar leeg en verval van het
complex lag op de loer. Met onze deelfinanciering
hebben wij de aankoop van dit complex mogelijk
gemaakt. Met de verkoop van de woningen
wordt het onderhoud en de verduurzaming van
het complex gefinancierd. Bij Landgoed De
Klokkenberg financiert het Restauratiefonds dus
zowel de initiatiefnemer als de nieuwe eigenaren
van de woningen. Door de nieuwe eigenaren
laagrentende financiering te bieden voor de kosten
van onderhoud en verduurzaming dragen wij bij
aan de financiële haalbaarheid van het gehele
Rijksmonument.

Gebruik, beleef en waardeer monumenten
De doelstelling van het Nationaal Restauratiefonds
is alle monumenten in Nederland springlevend
te houden. Dat kan alleen als wij monumenten
optimaal gebruiken, beleven en waarderen. De
restauratie en herbestemming van Landgoed De
Klokkenberg draagt daar zeker aan bij!
Bekijk ons aanbod op restauratiefonds.nl/
financieren of neem contact op via 088 - 253 90 20.
Restauratiefonds
Utrechtseweg 12
3811 NB Amersfoort
T. 088 - 253 90 00
www.restauratiefonds.nl
info@restauratiefonds.nl
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Colofon

Landgoed De Klokkenberg BV
Fatimastraat 1 • 4834 XT • Breda

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij |
Schonck, Schul & Compagnie Nieuwbouwmakelaardij
Fatimastraat 1
4834 XT Breda
Tel: 076 - 56 56 056
nieuwbouw@schonckschul.com
www.schonckschul.com
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Bas Korving
Tel: 06-10 13 52 60
b.korving@schonckschul.com

Isabella Siemons
Tel: 06-14 36 32 59
i.siemons@schonckschul.com

Disclaimer
Deze brochure is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend, uitsluitend
bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor
enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Het is ons niet gelukt om van alle getoonde afbeeldingen en ander beeldmateriaal de rechthebbenden te achterhalen. Wilt u hierop
reageren, neemt u dan contact met ons op.
Ontwerp: www.diancreative.nl

15 december 2018

MANNENVLEUGEL

FASE 3
LIFE FULFILMENT, TEGENWOORDIG EEN TRENDY EN MODERN WOORD, MAAR TOCH DEKT
DIT COMPLEET DE LADING VAN HET GEVOEL EN DE ENERGIE VAN HET TEAM ACHTER DE
TRANSFORMATIE EN ONTWIKKELING VAN LANDGOED DE KLOKKENBERG.

MANNENVLEUGEL

MANNENVLEUGEL

LANDGOEDDEKLOKKENBERG.NL

Een wonderlijk groot, haast gigantisch, complex in de natuur van Breda, met de mooiste details,
kleine miniaturen en grootse gebaren. Een Rijksmonument wat vanuit de ziel van het NoordBrabantse volk is ontstaan, gebaseerd op optimisme en gemeenschapszin. En dit in een natuur die
toen normaal was, maar die sinds kort in onze tijd pas echt op waarde wordt geschat.

LANDGOEDDEKLOKKENBERG.NL

Na vele jaren van leegstand is de nieuwe toekomst voor De Klokkenberg gewaarborgd met de
realisatie van de 1e fase, 14 woningen in het Zusterhuis en 15 woningen in de Vrouwenvleugel, die in
het 2e kwartaal 2019 naar verwachting worden opgeleverd, zodat er weer leven op De Klokkenberg
zal komen. In januari 2019 start fase 2; de bouw en transformatie van het Economiegebouw naar
16 meer dan ruime woningen. Dit intense leven gaat zich de komende jaren in een rap tempo
uitbreiden tot een dorpje waar straks zo’n zevenhonderd mensen gaan wonen, een dorpje dat past
in je hand en dat past in Breda.
Natuurlijk was het best wel even spannend toen wij eind oktober 2017 startten met de verkoop
van fase 1, want we zoeken immers bij De Klokkenberg geen standaard kopers, maar we zoeken
bewuste en gedreven kopers die met volle overgave op een Landgoed willen wonen, dit is voor
fase 1 volledig gelukt en is vervolgens voortgezet door de succesvolle totale verkoop van het
Economiegebouw. De kopersgroep van de 1e twee fasen kenmerkt zich inderdaad als bewuste
gedreven gemêleerde Klokkenburgers en omvat ook een grote groep kinderen die voor dynamiek
op het Landgoed gaan zorgen, en zo was dit dan ook bedoeld.
Nu op naar de 3e fase, waarmee het totaal aan grondgebonden woningen in het monumentale
Sanatoriumgebouw wordt voltooid.
Leven op De Klokkenberg betekent niet alleen wonen, maar ook een beetje samenwonen, want
samen vormen de bewoners straks het Landgoed de Klokkenberg, de ziel van dit Rijksmonument.
Bevoorrecht en fier zetten wij ons met het hele team volledig in om de ambities van dit
Rijksmonument waar te maken, een plek waar u trots op zal worden.
Landgoed de Klokkenberg BV
Richard L.I.E.M. Schul
15 december 2018

