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 VOORWOORD

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.

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 Noord-Brabantse volk is 
ontstaan, gebaseerd op optimisme en gemeenschapszin. En dit in een natuur, die toen normaal was, maar 
sinds kort in onze tijd pas echt op waarde wordt geschat. 

Na vele jaren van leegstand is de nieuwe toekomst voor De Klokkenberg  gewaarborgd met de realisatie 
van de eerste fase bestaande uit 14 woningen in het Zusterhuis en 15 herenhuizen in de Vrouwenvleugel, de 
tweede fase, het Economiegebouw 16 ruime woningen, fase drie, 15 herenhuizen de Mannenvleugel, een 
kopie van de Vrouwenvleugel, zijn inmiddels opgeleverd, zodat er op dit moment weer volop leven is op De 
Klokkenberg.  De bouw van fase 4, 16 appartementen in het Hoofdgebouw, is gestart en inmiddels is ook de 
omgevingsvergunning voor fase 5, 20 nieuw te bouwen woningen op Hoeve Schoondonck, afgegeven. 

De Klokkenberg 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 startte met de verkoop van fase 1, want 
we willen immers bij De Klokkenberg geen standaard kopers. We zoeken bewuste en gedreven kopers die 
met volle overgave op een landgoed willen wonen, dit is voor fase 1, 2, 3 en 4 volledig gelukt en is vervolgens 
voortgezet door de succesvolle verkoop van Hoeve Schoondonck. De kopersgroep van de eerste vier fasen 
kenmerkt zich als bewuste gedreven en gemêleerde Klokkenburgers en omvat ook een grote groep kinderen 
die voor dynamiek op het landgoed gaan zorgen.

We staan aan de vooravond van de 6e fase, de realisatie van de 3 Penthouses in het Hoofdgebouw. Een aparte 
fase, behorende bij het Hoofdgebouw, die we pas goed konden ontwikkelen toen we de 3e en 4e laag volledig 
gestripd hadden. Het ontwerp is dan ook niet aan de tekentafel tot stand gekomen, maar is voortgekomen 
door op locatie te verblijven, te mijmeren en te genieten. Dit haast organische ontwerp is volledig tot stand 
gekomen door het inleven in uw wensen en heeft geleid tot de ultieme vertaling van wooncomfort, grootsheid 
en luxe, allen gecombineerd in dit Rijksmonument. De penthouses zijn gesitueerd op een van de mooiste 
plekken in Breda, Landgoed De Klokkenberg, deze brochure zal u overtuigen. Met deze 6e fase wordt de 
transformatie van het Rijksmonumentale sanatoriumgebouw 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  
Richard L.I.E.M. Schul 
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DE KLOKKENBERG IS HALVERWEGE DE 
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 DE 
KLOKKENBERG KON KOMEN. BIJNA 70 JAAR 
LATER ZIJN DEZE ARGUMENTEN VAN VOORMALIG 
GENEESHEER-DIRECTEUR, 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 Landgoed De 
Klokkenberg is opgaan in het landgoed, het landgoed 
is tenslotte het landgoed van haar bewoners.

Was De Klokkenberg ooit een introverte 
woongemeenschap met een autarkisch karakter, thans 
staat De Klokkenberg aan het begin van een nieuwe 
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. 

INLEIDING

3.2.



Landgoed De Klokkenberg omvat niet 1 maar 7 Rijksmonumenten, naast het 
sanatoriumgebouw zijn ook het Ketelhuis, het Transformatorhuisje, de boerderij 
Sweep aan de Galderseweg, de Stokerswoning en de Dokterswoning als gebouw 
aangewezen tot Rijksmonument. Last but not least is ook de park- en tuinaanleg van 
de landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer gekwalificeerd als Rijksmonument. Tezamen 
vormen deze 7 monumenten een van de grootste rijksmonumenten van Nederland, 
in het bijzonder uit de “Wederopbouwperiode” tussen 1940 en 1955.

Landgoed De Klokkenberg is ontwikkeld als een autarkisch landgoed, als een gesloten 
samenleving met eigen voedselvoorziening en inwonend personeel, zoals de zusters 
Franciscanessen, de dokter en de stoker. Er is sprake van een duidelijke Rooms-
Katholieke signatuur, die in heel de architectuur herkenbaar is. De neo-Romaanse Kapel 
domineert direct op het moment dat men op de rotonde van het landgoed aankomt, twee 
evenwijdige poorten geven toegang tot een grote, haast mediterraan binnenhof, met in 
het centrum de kapel en aan weerszijden het Zusterhuis; het voormalige nonnenklooster 
en het Economiegebouw; de economische motor van het landgoed met keukens, 
bakkerij en voorraadruimten.

Vanaf het eerste binnenhof leiden ook weer twee evenwijdige poorten naar een nog 
groter binnenhof, waar het Hoofdgebouw met haar monumentale entree en de twee 
hoge torens domineert. Aan weerszijde van dit binnenhof liggen de verbindingsgangen 
tussen het Hoofdgebouw en het Zusterhuis, respectievelijk het Economiegebouw.

Het grote Hoofdgebouw strekt zich met haar twee vleugels over een breedte van meer 
dan 350 meter uit in het Markdal. Twee evenwijdige vleugels, links de Vrouwenvleugel 
met het naastgelegen “klasse” paviljoen voor de meer welgestelde vrouwelijke patiënten 
en rechts de mannelijke evenknie, domineren het aanzicht van De Klokkenberg. 
Karakteristiek voor de vleugels zijn de zogenaamde “lig(stoel)hallen” op de begane 
grond en tweede verdieping; serre-achtige uitbouwen met hoge schuine daken, waar de 
patiënten beschut en zonnig konden genezen met een vergezicht als uitzicht.

Het Transformatorhuisje, de Dokterswoning, de Stokerswoning en het grote Ketelhuis, 
waar de verwarming en het warm water van het hele complex werden opgewekt, 
zijn eveneens van de hand van de architecten C.H. de Bever en C.M. van Moorsel. 
Boerderij Sweep, een boerderij uit de jaren ’30, is niet zozeer om haar architectuur tot 
Rijksmonument bestemd, maar veel meer vanuit haar functie voor het zelfvoorzienende 
landgoed; de boerderij was immers de uitvoerder van de oogst van het voedsel voor De 
Klokkenberg.

Landgoed De Klokkenberg is geen Rijksmonument op basis van architectuur en 
bebouwing alleen, maar juist op basis van samenhang als complex in het functioneren 
als het grootste sanatorium van Nederland.

HET COMPLEX
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SITUATIETEKENING 
LANDGOED DE KLOKKENBERG 
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LANDGOED DE KLOKKENBERG WORDT 
GETRANSFORMEERD EN ONTWIKKELD TOT EEN 
UNIEKE, HOOGWAARDIGE WOONOMGEVING, 
WAARBIJ HET COMPLEX ALS RIJKSMONUMENT EN 
ALS COMMUNITY LEIDEND IS. UITEINDELIJK ZULLEN 
ER CA. 110 ZOGENAAMDE GRONDGEBONDEN  
WONINGEN MET EEN TUIN IN DRIE OF MEER 
BOUWLAGEN, WORDEN ONTWIKKELD, ALSMEDE 
CA. 90 APPARTEMENTEN. GRONDGEBONDEN 
WONINGEN ZIJN (OFWEL WORDEN) ONTWIKKELD 
IN HET ZUSTERHUIS, HET ECONOMIEGEBOUW, 
DE VROUWEN- EN DE MANNENVLEUGEL, HOEVE 
SCHOONDONCK EN DE KLASSE PAVILJOENS. DE 
APPARTEMENTEN EN PENTHOUSES WORDEN 
ONDER MEER ONTWIKKELD IN HET HOOFDGEBOUW 
EN OP DE PLAATS WAAR DE SCHOOL DE BERKENHOF 
GEVESTIGD WAS. DE TRANSFORMATIE IS GESTART 
IN 2018 EN ZAL WAARSCHIJNLIJK IN 2023 WORDEN 
AFGEROND, ZODAT LANDGOED DE KLOKKENBERG 
STRAKS EEN DORPJE ZAL WORDEN MET TOTAAL 
ZO’N 700 BEWONERS.

Heel nadrukkelijk is gekozen voor een uiteenlopende 
diversiteit van woningtypes, in grootte en in vorm, 
dit maakt het wonen op Landgoed De Klokkenberg 
ook boeiend en inspirerend. Een extraverte 
woonomgeving, maar wel als een community, omdat 
het Rijksmonumentale landgoed een bindende 
factor is met haar binnenhoven, haar boomgaarden, 
haar natuur en het duidelijke besef dat u samen dit 
Rijksmonument koestert en samen in stand houdt.
Landgoed De Klokkenberg ligt op drie kilometer van 
de Ginnekenmarkt, een klein kwartiertje met de fiets. 

Een tochtje langs weilanden, bossen, sportvelden en 
Landgoed Bouvigne, een tochtje waarmee u even 
helemaal uit de stad weg bent en dat op zo’n korte 
afstand. Speciaal voor De Klokkenberg is er in de  
tweede helft van 2019 ter hoogte van de Koekelberg 
een fietsbrug over de rivier De Mark aangelegd, 
zodat u per fiets in vijf minuten in Ulvenhout bent 
met haar twee basisscholen en supermarkten. Deze 
fietsbrug is ontworpen in lijn met de architectuur van 
het landgoed, als ware deze brug zou zijn gebouwd 
ten tijde van de bouw van De Klokkenberg.

Het landgoed van ca. 26 hectare zal worden opgedeeld 
in twee delen, De Klokkenberg zelf; het Noordelijk 
deel vanaf de Galderseweg tot de waterpartijen 
voor de Vrouwen- en Mannenvleugel. Het Zuidelijke 
deel; het natuurgrasgebied met Hoeve Schoondonck, 
begrensd door de bomenlaan (Schoondonksedreef) 
waar zich ook de Stokerswoning en de Dokterswoning 
bevinden. 

Voor zowel het onderhoud van de openbare ruimte 
alsook het onderhoud aan het Rijksmonument zelf zijn 
er door Landgoed De Klokkenberg twee stichtingen 
opgericht. Door middel van deze stichtingen kunnen 
de bewoners makkelijk profiteren van voordelen 
verbonden aan een Rijksmonument, zoals subsidies en 
speciale monumentenverzekeringen.

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

Bij de ontwikkeling van Landgoed De Klokkenberg 
doen we ook anders en is er sprake van hoge kwaliteit. 
De penthouses worden innovatief en zijn gericht op de 
toekomst. De kwaliteit en luxe van tegenwoordig wordt 
daarbij in acht genomen.  Zo worden bijvoorbeeld de 
penthouses sausklaar opgeleverd en niet behangklaar, 
wordt er geen gebruik gemaakt van opdekdeuren maar 
luxe stompe deuren en is de luxe sanitair lijn van Duravit 
inbegrepen in plaats van eenvoudig sanitair. 

Om de energetische kwaliteit van de Penthouses te 
waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van een luxe 

elektra installatie en geen standaard elektra installatie, is er 
per vertrek één warmte regeling en niet maar één warmte 
regeling voor heel de woning, wordt er gebruik gemaakt 
van een Hybride warmtesysteem, een gecombineerde 
cv ketel met luchtwarmtepomp, die voorziet in zowel 
vloerverwarming als (top)vloerkoeling en balansventilatie 
met warmte-terug-winning met individuele regeling én 
sturing op kwaliteit (CO2 gestuurd).  

Nog meer voorbeelden van het kwaliteitsdenken op 
Landgoed De Klokkenberg zijn de luxe keramische 
houtlook tegels op de riante dakterrassen, de 
mogelijkheid tot koken op gas en het plaatsen van een 
gashaard.   

Kortom. Kwaliteitsdenken is genetisch bepaald bij 
Landgoed De Klokkenberg en Schonck, Schul & 
Compagnie. 

ONDERSCHEIDEND
ONTWIKKELEN & BOUWEN

LANDGOED DE KLOKKENBERG IS ALS ONTWIKKELAAR VOORTGEKOMEN UIT SCHONCK, SCHUL 
& COMPAGNIE PROJECTONTWIKKELINGSADVIES, EEN ONTWIKKELAAR MET EEN GEHEEL EIGEN 
SIGNATUUR DIE AAN DE WIEG HEEFT GESTAAN VAN, MET NAME IN BREDA, BIJZONDERE PROJECTEN 
ZOALS BIJVOORBEELD HET WAGEMAKERSPARK, BUITENPLAATS MARCKHOEK EN HOTEL NASSAU.
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NATUUR & RECREATIE 
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De route
Voor een aantal mensen blijkt de afstand tussen Breda en 
Landgoed De Klokkenberg  een probleem en hiervoor 
is geen genezing mogelijk. Niet dat het om afstand 
gaat, want Bavel, Prinsenbeek en Teteringen liggen veel 
verder qua afstand. Neen, het gaat hier om een mentale 
beleving, omdat u binnen deze drie kilometer door een 
volledig natuurlandschap rijdt alvorens u Landgoed De 
Klokkenberg bereikt. Deze mentale overgang is zo groot 
en bijzonder, dat dit niet voor iedereen te bevatten is. 
Het is natuurlijk ook heel speciaal dat u vanuit de drukte 
van de stad ineens door zo’n prachtig natuurlandschap 
rijdt.

Natuur en recreatie
In het uitgestrekte natuurgebied “het Markdal” gevormd 
door de rivier De Mark, die in België ontspringt, kunt 
u bijzondere planten en vogels spotten, maar ook 
heerlijk fietsen of wandelen. Natuurlijk kan dit ook in 
het 570 hectaren grote Mastbos. Het is het bekendste 
bos bij Breda en is tevens landelijk bekend. Het dankt 
zijn naam aan de vele grove dennen die vroeger 
‘mastbomen’ werden genoemd. Hier werden onder 
andere scheepsmasten van gemaakt. De eeuwenoude 
bomen en indrukwekkende lanen trekken recreanten 
uit de verre omgeving aan. Zin in nog meer historie? 
Landgoed Bouvigne, waar u langs komt als u richting 
Breda centrum gaat, is een sprookjesachtig, vijftiende 
eeuws kasteel met drie kasteeltuinen; een Franse, een 
Engelse en een Duitse. De tuinen zijn aangelegd in de 
periode tussen ongeveer 1913 en 1940 en zijn geheel in 
overeenstemming met de toen heersende smaak.

Sportief
Hockey is één van de meest populaire sporten in Breda. 
En dat komt goed uit, want hockeyclub Zwart-Wit is vlakbij 
Landgoed De Klokkenberg gelegen. Hetzelfde geldt 
voor Tennisclub Breda. Verder heeft Breda natuurlijk als 
negende stad van Nederland alle faciliteiten op sportief 
gebied. Het mooie van Landgoed De Klokkenberg is dat 

u alleen maar de deur hoeft uit te gaan om te kunnen 
hardlopen, mountainbiken, wielrennen, skeeleren, 
enzovoorts. 

Gezelligheid
Landgoed De Klokkenberg ligt op amper drie kilometer 
afstand van de Ginnekenmarkt. Dit voormalige dorp is 
een populaire wijk met leuke winkels, gezellige horeca 
met de mooiste terrassen en goede voorzieningen. En 
dan natuurlijk Breda zelf, een plezierige woonstad met 
een uitgebreid areaal aan voorzieningen.  Maar bovenal 
ligt Landgoed De Klokkenberg vlakbij Ulvenhout. 
In dit pittoreske dorpje vindt u alle voorzieningen 
voor uw dagelijkse boodschappen en er zijn tal van 
leuke speciaalzaken en boetiekjes. Over de fiets- en 
wandelbrug die is aangelegd over rivier De Mark 
grenzend aan Landgoed De Klokkenberg bent u binnen 
enkele minuten bij de supermarkt of de basisschool in 
Ulvenhout. 

Bourgondisch Breda
Breda centrum ligt op zes kilometer afstand en is, 
dankzij de fijne en veilige fietsroute, dichterbij dan u 
wellicht denkt. In het bourgondische Breda vindt u 
alle dagelijkse en minder dagelijkse voorzieningen die 
u nodig hebt. In het sfeervolle centrum kunt u naar 
hartenlust winkelen, eten, borrelen, stappen, prachtige 
monumenten bewonderen, trendy boetiekjes bezoeken 
en de Brabantse gastvrijheid proeven in één van de vele 
cafés en dat allemaal op fietsafstand!

Strategische ligging
Bij Landgoed De Klokkenberg woont u ruim, groen 
en rustig maar toch ook heel centraal. Ulvenhout, het 
Ginneken en Breda centrum bevinden zich allen op 
fietsafstand en met de auto zit u zo op de snelweg 
richting Rotterdam/Antwerpen of Tilburg/Utrecht.

LANDGOED DE KLOKKENBERG IS FANTASTISCH GELEGEN IN DE NATUUR OP KORTE AFSTAND VAN DE BEBOUWDE 
KOM VAN BREDA EN OP NOG KORTERE AFSTAND VAN ULVENHOUT, MET DE FIETS PRAAT U OVER ‘’MINUTEN’’. 
MET DE AUTO ZIT U ZO OP DE SNELWEG RICHTING ROTTERDAM/ANTWERPEN OF TILBURG/UTRECHT. WONEN 
OP LANDGOED DE KLOKKENBERG IS WONEN OP HET GROENSTE PLEKJE VAN DE PAREL VAN HET ZUIDEN. 

WAT EEN OMGEVING
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OP BIJNA 35 METER HOOGTE VORMT DE SKYLINE 
VAN HET MARKDAL EN BREDA HET FRAAIE UITZICHT 
VAN PENTHOUSE DE BEVER VAN LANDGOED DE 
KLOKKENBERG. HET PENTHOUSE HEEFT MAAR 
LIEFST TWEE WOONLAGEN EN IS ONTWORPEN 
VOOR DEGENEN DIE DE ALLERHOOGSTE EISEN 
STELLEN AAN HUN PERSOONLIJKE LEEFOMGEVING 
EN VOOR WIE KWALITEIT EEN EERSTE 
LEVENSBEHOEFTE IS. ALS U VERLANGT NAAR 
EEN EXCLUSIEVE WONING MET VEEL RUIMTE, 
ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN EN LUXE, DAN 
KOMT MET DE ONTWIKKELING VAN DIT PENTHOUSE 
UW DROOM UIT.

Penthouse De Bever, gelegen op de hoogste woonlaag van 
Landgoed De Klokkenberg, heeft een woonoppervlakte 
van 435 m² groot en biedt een woongenot dat al uw 
verwachtingen te boven gaat. Het Penthouse heeft 
drie riante slaapkamers met een bijbehorende eigen 
badkamer en walk-in closet. In de toren is een tuinkamer 
van ca. 20 m² ontworpen, deze kamer biedt ruimte 
voor bijvoorbeeld een atelier of kan bestemd worden 
als terras met lounge waar u de zwoele zomeravonden 
kan doorbrengen. Vanuit de hoofdslaapkamer of het 
dakterras kunt u zich verwonderen over schitterende 
sterrennachten en de dynamiek van de lichtjes in de stad. 
Geniet van de rust in uw royale living, bereid uw diners 

in de prachtige leefkeuken of kies er juist voor om via 
de brug naar het Markdal, het Ginneken of Ulvenhout te 
wandelen.

In de transformatie van dit complex, anders dan bij 
nieuwbouw, wordt Penthouse De Bever uniek. Modern 
maar vooral door de aanwezigheid van souvenirs uit de 
historie van het gebouw, zoals een boog, een nis, een 
oude trap, een detail of net een iets andere positie van de 
ramen of deuren, is het Penthouse zeldzaam in zijn soort 
en niet te evenaren. Het penthouse heeft de uitvoering, 
uitrusting en kwaliteit van deze tijd.

Het wonen in een Rijksmonument, de ligging midden in 
de natuur, de nabije voorzieningen maar voornamelijk 
het bieden van een hoogwaardig leefniveau maken dat 
dit hypermoderne, Rijksmonumentale Penthouse de 
Bever behoort tot de absolute top van de woningmarkt 
in Breda.

Kortom, wonen in uw droomhuis op de mooiste plek van 
Breda! 

PENTHOUSE DE BEVER
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HET PENTHOUSE IS NIET ALS EEN STANDAARD WONING ONTWIKKELD, HIJ WORDT NAMELIJK JUIST IN 
OVERLEG EN NAAR WENS VAN DE AFZONDERLIJKE KOPER UITGEVOERD.

PENTHOUSE DE BEVER

Op dit moment is het in de markt gebruikelijk om bij transformatie van monumentale gebouwen de “verbouwing” 
volledig aan de verantwoordelijkheid van de koper over te laten, met zo ook alle problemen van dien. Dit is niet het geval 
bij Penthouse De Bever op Landgoed De Klokkenberg, hier nemen wij die verantwoordelijkheid over van de kopers en 
maken wij de wensen van kopers mogelijk. Wij hanteren hierbij wel een aantal richtlijnen.

Bij Penthouse De Bever worden de benodigde binnenwanden aangebracht, conform de plattegrond, welke worden 
voorzien van hardhouten kozijnen met stompe deuren. Wanden en plafonds worden sausklaar, als extra opleveringskwaliteit, 
opgeleverd. De buitenkozijnen worden voorzien van geïsoleerde aluminium ramen met hoog rendement isolerende 
beglazing,  daarbij worden ze uitgevoerd in een vormgeving opdat ze qua aangezicht precies lijken op de historische 
stalen ramen. Begrijpelijk worden de vloeren, wanden en daken isolerend uitgevoerd, niet alleen vanuit thermisch 
oogpunt, maar uiteraard ook vanuit akoestisch oogpunt.

Natuurlijk wordt Penthouse De Bever, in het Hoofdgebouw, uitgevoerd met een compleet, hoogwaardig en duurzaam 
installatiepakket. Dit onderstreept het kwaliteitsdenken van de ontwikkelaar. Een voorbeeld hiervan is een laag 
temperatuur vloerverwarmingsinstallatie. De koper krijgt  een woning, die buiten de keuken, de vloer- en wandafwerking 
compleet klaar is en alleen nog maar gestoffeerd en ingericht hoeft te worden.

De afwerking en het comfort van Penthouse De Bever is van een compromisloos hoog niveau. Alle gebruikte materialen 
en mogelijkheden bieden luxe en comfortklasse van het hoogste level. De woning voldoet op deze manier aan de 
maatstaven die wij vinden passen bij de bewoners van Landgoed De Klokkenberg die deze luxe verdienen.

NOBLESSE OBLIGE

Als eigenaar van een Penthouse met een van de torens bekleedt u natuurlijk een bijzondere positie in de gemeenschap 
van Klokkenburgers, want deze torens zijn natuurlijk het symbool van Landgoed De Klokkenberg. Gelukkig voor de 
eigenaar van de toren zijn de onderhoudskosten voor rekening van de Stichting Rijksmonument Sanatoriumgebouw De 
Klokkenberg, zodat u wel de lusten, maar niet de lasten van deze torens hebt.

Vanuit een “noblese oblige” gedachte nodigt de eigenaar van de toren 1 maal per jaar zijn mede-Klokkenburgers uit om 
van het uitzicht te genieten, een gebaar aan uw medebewoners van Landgoed De Klokkenberg. 

Wonen op Landgoed De Klokkenberg is nu eenmaal meer dan bijzonder; echt heel erg bijzonder.
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PENTHOUSE TYPE
DE BEVER 

HET HOOFDGEBOUW WORDT GEACCENTUEERD 
DOOR TWEE PRACHTIGE TORENS. IN EEN VAN 
DE AUTHENTIEKE TORENS BEVINDT ZICH HET 
WAANZINNIGE PENTHOUSE TYPE DE BEVER 
DIT TYPE PENTHOUSE IS VOORZIEN VAN 
OVERWELDIGENDE LUXE EN COMFORT. 

Wat type De Bever bijzonder maakt is het uitzonderlijk 
grote woonoppervlak van 435 m². Het Penthouse 
heeft een standaard indeling maar is zo ontworpen 
dat het garant staat voor exclusiviteit en optimaal 
wooncomfort. Kwaliteit staat voorop in elke ruimte 
van het Penthouse. Op de begane grond vindt u de 
riante living met spectaculaire leefkeuken, de bijzonder 
ruime hoofdslaapkamer met een zeer royale en-suite 
walk-in closet en luxe badkamer. De badkamer heeft 
een inloopdouche voor twee personen en een heerlijk 
vrijstaand bad. Op de tweede verdieping bevindt zich in 
de toren een werkkamer, twee extra ruime slaapkamers, 
twee badkamers en walk-in closet. Type XXXL biedt u 
onbegrensde mogelijkheden.

Het royale dakterras geeft een waanzinnig uitzicht 
over het Markdal. Op de  drie privé parkeerplaatsen, 
gelegen aan de voorzijde van het Hoofdgebouw, kunt u 
makkelijk en veilig parkeren. 

Type De Bever is afgeleid van de architect de heer C.H.C 
de Bever. De Bever heeft binnen het katholieke Noord-
Brabant vanaf de late jaren dertig een leidende rol 
binnen de kerkelijke architectuur vervuld. Op 2 oktober 
1946 werd de Bever benoemd als eerste architect van 
De Klokkenberg.
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DERDE VERDIEPING

• Uniek Penthouse
• Ligging op het zuiden
• Totale oppervlakte derde verdieping is 

290 m²
• Waanzinnig terras van 114 m² met het 

mooiste uizicht van Breda
• Riante hoofdslaapkamer met walk-in 

closet, luxe badkamer en apart toilet 
• Indeling in nader overleg 
• Luxe sanitair
• Wanden en plafonds sausklaar 

PENTHOUSE
TYPE DE BEVER 

*OM U EEN BETER BEELD TE GEVEN VAN DE GROTE PENTHOUSES HEBBEN WIJ DE PLATTEGRONDEN VOOR U BIJGEVOEGD OP EEN SCHAAL VAN 1:50
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VIERDE VERDIEPING

• Uniek Penthouse
• Ligging op het zuiden
• Totale oppervlakte van de vierde 

verdieping is 145 m²
• 2 riante slaapkamers met privé 

badkamer en toilet 
• Werkkamer in de toren
• Indeling in nader overleg 
• Luxe sanitair
• Wanden en plafonds sausklaar 
• Seperate ruime waskamer

*OM U EEN BETER BEELD TE GEVEN VAN DE GROTE PENTHOUSES HEBBEN WIJ DE PLATTEGRONDEN VOOR U BIJGEVOEGD OP EEN SCHAAL VAN 1:50
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bestaande togen

doorgang
naar
keuken

raam in dakvoet

dakraam

tuinkamer
27 m2

glas in metalen kader

LWP

omloop
25 m2

DD

1

2

3

4

5

DOORSNEDEN

1.  Doorsnede toren 
2.  Plattegrond - verdieping 6
3.  Plattegrond - verdieping 5
4.  Doorsnede keuken
5.  Doorsnede eetkamer 
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INTERIEUR CONCEPT 

De kopers van de Penthouses op Landgoed De 
Klokkenberg worden bijgestaan door interieur 
ontwerper Tim van Ballegooij. Met hem kunnen kopers 
brainstormen over de uitgebreide mogelijkheden van de 
karaktervolle Penthouses op Landgoed De Klokkenberg. 
In deze brochure heeft Tim van Ballegooij samen met het 
team van Landgoed De Klokkenberg de plattegronden 
uitgewerkt als inspiratiebron voor u als koper.

WIE IS TIM VAN BALLEGOOIJ?

Op jonge leeftijd ontwikkelde Tim zijn passie voor design 
en architectuur. Als zoon van ondernemers met een 
bouwkundig tekenbureau werd het hem eigenlijk met de 
paplepel ingegoten. 

Na zijn studies interieurvormgeving op het Sint Lucas in 
Boxtel en de KHM in Mechelen startte hij in 2008 zijn eigen 
onderneming: TIM - Typisch Interieur & Meubelontwerp. 

Onder meer door positieve mond-tot-mond reclame 
kreeg hij al vrij snel opdrachten binnen. Het hebben van 
vele tevreden particulieren en zakelijke opdrachtgevers 
heeft inmiddels geresulteerd in een succesvol 
ontwerpbureau.

ONTWERP

Iedere ruimte is uniek, de gebruiksfunctie daarvan 
is daarbij heel belangrijk. Om uw ruimte optimaal te 
benutten, wordt een concept bedacht dat aansluit bij de 
wensen van u als opdrachtgever. Vaak heeft TIM aan een 
paar woorden al genoeg om tot het ontwerp wat zij in 
gedachten hebben te komen. Zie het als een soort van 
zesde zintuig!

Interieur is zeer persoonlijk. Om de wensen van u als 
klant te combineren met zijn professionele expertise, 
worden elementen met emotionele waarde, kleurgebruik 
en samenhang gecombineerd.

Volledig ontzorgen staat bij TIM hoog in het vaandel, hij 
biedt een breed scala: van interieurontwerp en kleuradvies 
tot het verlichtingsplan. Ook het volledig begeleiden van 
een bouwproject behoort tot de mogelijkheden. Samen 
met zijn team aan professionals streeft hij altijd naar TOP 
kwaliteit en het mooiste resultaat! 

INTERIEURONTWERP
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WEGWIJZER BIJ AANKOOP

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 wilt  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;
•  technische aansluitkosten; water, riool, gas, elektra, 

telefoon en CAI.

De met uw woning verband houdende kosten die niet in 
de koopsom zijn begrepen, kunnen zijn:

•  de kosten verbonden aan het aangaan van een 
hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten e.d.);

•  de premie voor de opstal- en/of risicoverzekering;
•  eventueel de vooruit verschuldigde premie 

levensverzekering;

•  de verschuldigde rente over de vervallen maar niet 
betaalde termijnen tot de transportdatum;

• de eventueel verschuldigde grondrente;
•  de notariskosten voor het opmaken van de 

hypotheekakte;
•  eventuele kosten voor het maatwerk;
•  entree 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 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.

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 3 aktes getekend: 
de akte van levering, de hypotheekakte en de 
conceptsplitsingakte voor appartementen. 

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.  Heeft u geen eigen geld en is de hypotheek 

gepasseerd dan kunt u de factuur doorsturen naar uw 
hypotheekverstrekker;

3.  Heeft 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
De bouw is reeds begonnen. 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 Van Loon aan. Al 
ruim 35 jaar is Van Loon Financieel Planners & Adviseurs 
gespecialiseerd in financiële dienstverlening Van Loon 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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LANDGOED DE KLOKKENBERG
PENTHOUSE DE BEVER 

BETROKKEN PARTIJEN
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NOTARIS

Rienks Architecten
Jan van Polanenkade 26B1 

4811 KM Breda
T.  076 - 52 39 320

rienks.nl
info@rienks.nl

Aan de Stegge Roosendaal 
Elementweg 2

4706 NN Roosendaal
T.  0165 - 56 06 02

adsr.nl
info@adsr.nl

Van Loon
Nieuwe Boschstraat 40

4811 CZ Breda
T.  076 - 56 58 551

van-loon.nl
info@van-loon.nl

Sulzer Notariaat
Sophiastraat 20
4811 EK Breda

T.  076 - 52 36 010 

sulzernotariaat.nl
contact@sulzernotariaat.nl

ARCHITECT

AANNEMER

FINANCIEEL ADVISEUR

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. Wij 

hechten waarde aan het behoud van erfgoed. We koesteren wat van waarde is en 

veranderen wat noodzakelijk is. 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. Wilt u 

meer weten over ons bureau of over onze visie op Landgoed De Klokkenberg, bel 

dan gerust. 

Aan de Stegge realiseert woningen, woon-complexen 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. 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. 

Van Loon is een onafhankelijk financieel advieskantoor met maar dan 20 jaar ervaring. 

Ruim 10.000 klanten hebben inmiddels gebruik gemaakt van onze diensten. 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, zodat u zorgeloos tot 

aankoop kunt over gaan. 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. 

Sulzer Notariaat is een dynamisch all-round notariskantoor met specialistische kennis 

met name op de notariële rechtsgebieden onroerend goed, ondernemingsrecht 

en familierecht/estate planning. 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.

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 verkoop- en 

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 uitstekend 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 

uitsluitend voor het beste resultaat!

Bent u geïnteresseerd in een Penthouse op Landgoed De 

Klokkenberg en wilt u graag een bezichtiging inplannen, 

extra informatie opvragen of advies over de verkoop van uw 

huidige woning?

We denken graag met u mee. Bel ons voor het maken van 

een vrijblijvende afspraak. 

Schonck, Schul & Compagnie 

Fatimastraat 1

4834 XT Breda

T.  076 - 56 56 056

www.schonckschul.com

nieuwbouw@schonckschul.com

EEN HUIS HOORT EEN THUIS TE ZIJN. HET IS MEER DAN EEN STAPEL STENEN. SOMS WOONT U JARENLANG IN 

HETZELFDE HUIS EN SOMS, DOOR VERANDERINGEN, WILT U VAN EEN ANDERE PLEK UW THUIS MAKEN. HOE DAN OOK: 

UW WENS OM TE VERANDEREN VAN WOONOMGEVING IS ALTIJD HEEL PERSOONLIJK. DIT PERSOONLIJKE ASPECT STAAT 

BIJ ONS MAKELAARSTEAM ALTIJD VOOROP. 

INFORMATIE & VERKOOP

Inge Vermeeren 
Tel. 06 57 83 11 47 
i.vermeeren@schonckschul.com

Bas Korving
Tel. 06 10 13 52 60
b.korving@schonckschul.com
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Disclaimer
Deze brochure is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld echter kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 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 & concept 
Isabella Siemons 
i.siemons@schonckschul.com

Landgoed De Klokkenberg BV

Fatimastraat 1 • 4834 XT • Breda • landgoeddeklokkenberg.nl
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