Wonen in
de brouwplaats
8 royale koopappartementen
3 flexibele patiowoningen
12 complete huurappartementen

historie van de
de brouwplaats
1754

1826

1970

Vanaf 1754 tot 1826 huisden

Omstreeks 1826 begon Leendert

De gemeente kocht de boerderij in

verschillende grote families in de

van der Heijden, op dat moment

1967. Het duurde tot 1970 voor het

boerderij. Meerdere generaties

burgemeester van Nistelrode, een

pand een volledige horecabestemming

van het geslacht Van der Heijden

brouwerij in de woning. De boerderij

kreeg. Jet en Herman Hermans runden

bestierden hier hun boerenbedrijf.

deed op dat moment dienst als

hier restaurant en partycentrum

Ook deed de hoeve dienst als

burgemeesterswoning, brouwerij,

De Brouwershoeve. Heel Nistelrode

burgemeesterswoning. Meerdere

café en boerderij. Ook in de periode

en omgeving kwam er over de vloer

burgervaders hebben in de achttiende

daarna bleef het centraal gelegen

voor feesten en partijen. Tot een

en negentiende eeuw hun intrek

pand meerdere functies vervullen.

brand als gevolg van blikseminslag

BOERDERIJ

genomen in het riante pand.

BROUWERIJ

FEESTERIJ

het partycentrum met de grond gelijk
maakte. Sindsdien is het lang stil
geweest op de historische locatie.

Vrijstaande patiowoning Toniesplein bouwnummer 23

Achterzijde huurappartementen Tramplein / appartementen Raadhuisplein
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Er komt
weer leven
in de brouwerij
Midden in het schitterende centrum van
Nistelrode ligt een stuk grond met een
rijke historie. De tijd heeft er sinds 2005
stil gestaan. Tot nu. Want op de plek waar
De Brouwershoeve ooit dienst deed als
boerderij, brouwerij en feesterij, staat
komend jaar van alles te gebeuren.
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Supermarkt
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Zalencentrum De Hoefslag
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Postkantoor

7

Eetcafé ‘t Pumpke

3

Cultureel Centrum Nesterlé
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Sporthal de Overbeek
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Bibliotheek
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Monument tramstation

5

Van Tilburg Mode en Sport
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Een mooie buurt

De eigentijdse woningen met alle moderne gemakken
staan midden in een historische omgeving. Het klassieke
Raadhuisplein, met zijn driehoekige vorm, is omgeven

situatie

door mooie oude panden, afgewisseld met natuurlijk
APPARTEMENTEN
TRAMPLEIN

’T PUMPKE

groen en verschillende open ruimtes.
Een bruisende buurt
Je hoeft nooit ver te lopen voor je dagelijkse dingen.
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Winkelen, boodschappen doen, naar de speeltuin gaan,
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een hapje of een drankje doen, naar school of een
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culturele voorstelling, het kan allemaal om de hoek.
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raadhuisplein
8 royale koopappartementen

Vooraanzicht appartementen Raadhuisplein

Centraal gelegen en toch alle ruimte.
De 8 royale koopappartementen aan het
Raadhuisplein en daarachter bieden voor
elk wat wils.
In oppervlakte variëren de woningen van ongeveer 100 m2
tot 160 m2. En allemaal beschikken ze over minimaal twee
slaapkamers, een royale woonkamer, een luxe keuken en
volop buitenruimte. De grotere appartementen hebben zelfs
optioneel een extra badkamer voor gasten. Badkamers,
toiletten en keukens zijn helemaal af te stemmen op je
eigen smaak. Het enige dat ontbreekt is gas, want voor
duurzame energie kun je rekenen op zonnepanelen en een
warmtepomp.
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U komt binnen via de achterzijde van

verdiepings
plattegronden

entree
container entree
ruimte woningen

het pand. Daar vindt u de postkasten
en uw prive-berging. In deze berging
kunt u bijvoorbeeld uw fietsen stallen.
Vervolgens kunt u met de lift of met
de trap naar de eerste en tweede
verdieping. Het huisvuil wordt op de

container
ruimte

begane
grond

buitenbergingen

berging
entreehal

noodtrappenhuis

raadhuisplein

entree
bergingen

begane grond collectief verzameld en
afgevoerd vanuit de containerruimte.

trappenhuis

lift

horecaruimte/commercieel

entree
horeca/commercieel

eerste
verdieping

Raadhuisplein

5

1

entree
horeca/commercieel

4

2

3

Raadhuisplein

tweede
verdieping
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Hoofdentree appartementen Raadhuisplein

raadhuisplein
eerste verdieping

1

Het appartement bouwnummer 1 is van alle gemakken
voorzien. Twee ruime slaapkamers en de hoofdslaapkamer
heeft zelfs een badkamer ensuite. Optioneel is het mogelijk
om voor de gasten een tweede badkamer te realiseren.
Aan de voorzijde kunt u vanuit het gehele front genieten
van het uitzicht op het Raadhuisplein. Ziet u zichzelf al
genieten op een zomeravond met een glaasje wijn aan
het Raadhuisplein?

Balkonzicht bouwnummer 1

N

13,6 m2
buitenruimte

115,5 m2
gebruiksopp.
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1
Raadhuisplein
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raadhuisplein
eerste verdieping

2

N
20,8 m2
buitenruimte

Appartement bouwnummer 2 is volledig aan de
voorzijde van het Raadhuisplein gericht waardoor er

2

115,5 m2
gebruiksopp.

een prachtig zicht op het plein is. Het appartement
heeft 2 slaapkamers en 2 riante binnenbergingen
waarvan er een gemakkelijk bij de woonkamer/keuken

Raadhuisplein

te betrekken is om deze ruimte te vergroten. Het terras
is gesitueerd aan het plein waar het op een mooie
zomeravond heerlijk vertoeven is.

raadhuisplein
eerste verdieping

3

Appartement bouwnummer 3

N

heeft zowel aan de voor- als zijkant
zicht op het Raadhuisplein. Dit
ruime appartement is voorzien van

13,9 m2

een woonkamer/keuken met 3x

buitenruimte

110,8 m

2

gebruiksopp.

openslaande delen naar het riante
terras. Tevens een slaapkamer
voorzien van kleed- en badkamer.
Een extra slaap- of werkkamer en
optioneel een gastenbadkamer.

3
Raadhuisplein
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raadhuisplein
eerste verdieping

2&3

Appartement bouwnummers 2 en 3 zijn ook samen
te voegen tot een werkelijk riant appartement met
koninklijke allure! Er is een grote woon-/eetkeuken en
woonkamer, tesamen voorzien van 5x openslaande
delen naar het terras van circa 34 m2. Dit biedt een
prachtig zicht op het Raadhuisplein. Het appartement
is voorzien van een riante masterbedroom met bad- en
kleedruimte. Daarnaast zijn er nog twee gastenkamers
en een gastenbadkamer. Dit is werkelijk een uniek
appartement!

2&3
Raadhuisplein

N

34 m2
buitenruimte

228 m2
gebruiksopp.
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Vooraanzicht appartementen Raadhuisplein
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Interieurimpressie woonkamer appartement Raadhuisplein bouwnummer 3

raadhuisplein
eerste verdieping

4

4

N

Appartement bouwnummer 4 is gelegen aan de

9,8 m2

achterzijde van het gebouw. Hierdoor ervaart u de

buitenruimte

ultieme rust met toch het centrum letterlijk om de
hoek. Dit appartement is voorzien van een riante

103,5 m2

woon-/eetkamer en keuken. Twee slaapkamers en een

gebruiksopp.

badkamer. Een mooi terras dat uitzicht biedt op het
rustige groene parkeerterrein.

Raadhuisplein

raadhuisplein
eerste verdieping

5

N

5

Appartement bouwnummer 5 ligt aan de achterzijde

10,3 m²

van het gebouw op de hoek waardoor er zicht is

buitenruimte

naar het Raadhuisplein en het achterterrein.
Dit appartement heeft naast een ruime woonkamer

111,9 m2

en keuken een tweetal slaapkamers en mooie ruime

gebruiksopp.

badkamer. Het terras geeft uitzicht op het rustige
groene parkeerterrein.
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Raadhuisplein
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Achterzijde huurappartementen Tramplein / appartementen Raadhuisplein

raadhuisplein
tweede verdieping

dakterras

6

N

Appartement bouwnummer 6 is gelegen op de 2e etage

42,7 m²

van het gebouw op de hoek van het Raadhuisplein.
Dit appartement ligt onder de kap en is een echt
penthouse te noemen! Voorzien van alle gemakken,
zoals een riante masterbedroom met eigen

buitenruimte

6

148,4 m2
gebruiksopp.

badkamer. Een woonkamer met aangrenzend terras.
Gastenslaapkamer met eigen badkamer en met
als klapper een gigantisch dakterras. Via een privé

Raadhuisplein

trapopgang kunt u dit bereiken. Vanuit hier heeft u
werkelijk een uniek uitzicht over het centrum van
Nistelrode!

28

29

raadhuisplein
tweede verdieping

7

Appartement bouwnummer 7 is een penthouse wat
zowel aan de voor- als achterzijde van het gebouw is
gesitueerd. Dit riante appartement is voorzien van een
ruime woon- zitkamer, grote woonkeuken en 3 ruime
slaapkamers en 2 badkamers. Daarnaast zijn er
2 terrassen en een serre kamer. Werkelijk majestueus
wonen in hartje Nistelrode!

N

7

35,8 m²
buitenruimte

231 m2
gebruiksopp.
Raadhuisplein
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Voorzijde appartement Raadhuisplein bouwnummer 7

raadhuisplein
tweede verdieping

8

N

8

Appartement bouwnummer 8 is gelegen op de 2e etage

10,3 m2

aan de achterzijde van het gebouw. Dit appartement

buitenruimte

heeft naast een mooie ruime woonkamer en keuken
nog 2 slaapkamers en volledig ingerichte badkamer.

111,9 m2

Een mooi terras maakt het geheel compleet!

gebruiksopp.
Raadhuisplein
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Voorzijde appartement Raadhuisplein bouwnummers 1 & 6

toniesplein
3 flexibele patiowoningen

Midden in het centrum en toch alle ruimte
voor jezelf. Met een patiowoning geniet je
van een tuin en twee parkeerplaatsen voor
de deur.
De drie woningen (1 vrijstaand en 2 geschakeld) bevinden
zich aan de achterkant van het Toniesplein. Op de begane
grond ben je van alle gemakken voorzien: woonkamer,
keuken, badkamer en slaapkamer zijn allemaal binnen
handbereik. De eerste verdieping kan naar eigen wens
ingevuld worden met extra slaapkamers, een hobbykamer
of bijvoorbeeld extra bergruimte. Voor duurzame energie
is elke woning voorzien van een warmtepomp
en zonnepanelen.

Patiowoning Toniesplein bouwnummer 21-22
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toniesplein

N

21-22

Toniesplein 21

Afgebeelde woning: Toniesplein

214,0 m2

bouwnummer 22.

kavelopp.

Toniesplein bouwnummer 21
is gelijk aan bouwnummer 22,

116,0 m2

maar dan in spiegelbeeld.

gebruiksopp.

Deze 2 patiowoningen zijn van alle

466 m3

gemakken voorzien, het volledige

bruto inhoud

woonprogramma bevindt zich op de
begane grond. Naast woonkamer
en keuken zijn ook een slaap- en
Toniesplein 22

badkamer op de begane grond
gesitueerd. Zowel de woonkamer
als de slaapkamer grenzen aan de

191,0 m2

sfeervolle patiotuin. De verdieping

kavelopp.

is nog volledig naar behoefte in
te delen. De woningen hebben

116,0 m2

een eigen achterom en berging en

gebruiksopp.

tevens 2 privé parkeerplaatsen.

466 m3
bruto inhoud

begane grond

36

eerste verdieping
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toniesplein
begane grond

23

De vrijstaande patiowoning, met

185,5 m2

bouwnummer 23, is levensloop

kavelopp.

bestendig en heeft het volledige
woonprogramma op de begane

122,0 m2

grond. Naast woonkamer en

gebruiksopp.

keuken ook de slaap- en badkamer.
Via zowel de slaapkamer als de

496 m3

woonkamer is de patiotuin te

bruto inhoud

bereiken. Een berging is inpandig.
De verdieping is middels een vaste
trap te bereiken en nog volledig
naar wens in te delen.

38

N

Patiowoning Toniesplein
bouwnummer 23

Patiowoning Toniesplein bouwnummer 23

eerste verdieping

N

Toniesplein bouwnummer 23;
vrij indeelbare verdieping.
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Achterzijde huurappartementen Tramplein

tramplein

12 complete huurappartementen
Voorzijde huurappartementen Tramplein

Toekomstgericht wonen op een historische
locatie? Het kan op de Brouwplaats in
Nistelrode. Aan het Tramplein bouwen we
12 moderne duurzame huurappartementen
in het middensegment.
De appartementen zijn helemaal gasloos en volledig
geïsoleerd voor maximaal wooncomfort. Een warmte
pomp en zonnepanelen zorgen voor de energie die
nodig is om lekker te wonen. Met een oppervlakte van
minimaal 80 m2 netto meter is elk appartement standaard
uitgerust met twee slaapkamers, een luxe keuken en een
comfortabele badkamer.
Een paar maanden voor de oplevering van De Brouwplaats
gaan de appartementen in de verhuur. Wilt u meer
weten over deze woningen en de huurmogelijkheden,
neem dan contact op met Bernheze makelaars of vul het
inschrijfformulier in op www.debrouwplaats.nl.

Voorzijde huurappartementen Tramplein
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Entree achterzijde huurappartementen Tramplein
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Voorzijde huurappartementen Tramplein

Keukens, toilet
en badkamer

De keuken die je wilt

Een keuken is al lang niet meer alleen om in te koken. Je leeft ook veel
in de keuken. Daarom zijn jouw smaak en sfeer er onmisbaar. Bij de
aankoop van een woning zit een keukencheque die je kunt verzilveren
bij de aangegeven showroom. Helemaal naar eigen wens.

Richt zelf badkamer en toilet in
Alle woningen zijn standaard voorzien van een badkamer en een tweede toilet.

In sommige appartementen behoort een tweede badkamer tot de mogelijkheden.
Al deze ruimtes wil je naar smaak inrichten. Wil je wat anders dan de standaard
optie? Dan kun je ander sanitair en tegelwerk uitzoeken bij de daarvoor
aangewezen showroom. Zij denken en kijken graag mee naar de mogelijkheden.
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Interieurimpressie appartement
Raadhuisplein bouwnummer 3

47

De illustraties in deze verkoopdocumentatie zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan
de hand van gegevens die bij het opstellen van deze verkoopdocumentatie bekend waren.
De illustraties zijn echter een vrije impressie van de illustrator. Aan deze illustraties en
de kleurstelling hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de
beplantingen, tuinaanleg, inrichting en huishoudelijke apparaten die in de illustraties van de
verkoopdocumentatie zijn opgenomen. Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen
aangegeven, waar afwerkingen zoals onder andere tegels en bestrating worden aangebracht.
Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats van de afwerking aan te geven.
Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon van de arceringen kunnen
geen rechten worden ontleend.

voorheen
www.stein.nl

0413 - 24 38 18
info@bernheze.nl
www.bernheze.nl

www.debrouwplaats.nl

