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NIEUWE ES
De Nieuwe Es is ruim opgezet waarbij de drie monumentale 
bomen aan de Lavendelstraat worden behouden. De plek  nabij 
de Laaressingel is een geliefde plek om te wonen. De nieuw
bouwwoningen zijn uitermate geschikt voor gezinnen en bieden 
een unieke kans om in een charmante, karakteristieke, en eigen
tijdse woning met tuin dichtbij het centrum te wonen. Hier 
krijgt u een eerste indruk van de kavelindeling en ziet u hoe de 
woningen  zijn gesitueerd. Alle woningen hebben een ruime 
tuin met één of twee parkeerplaatsen op eigen terrein.

De kavelindeling fase 2

N

535 536
537 538

LELIESTRAAT

PAPAVERSTRAAT

RO
ZEN

TRA
AT

A
lden

kam
pplantsoen

LAVEN
D

ELSTRA
AT

LAVEN
D

ELSTRA
AT

LA
A

RESSIN
G

EL

540
541 542

531 532
533 534

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

543 544
545 546

539 FASE 1

FASE 1

FASE 1

FASE 1

ZUS & ZO

DAMES AAN HET PARK

DUBBEL & DWARS

Betreft tweede fase van de Nieuwe Es in navolging op de 
succesvolle eerste fase die bestond uit 30 2-onder-1-kap woningen 
en 15 herenhuizen waarvan de bouw in de zomer 2017 start. 
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Dubbel & 
Dwars

Zus & Zo

Dames aan 
het park

4

12

4 woningen
Bouwnummers: 531 t/m 534
Woonoppervlakte:  123 m2

8 woningen in 3 verschillende types
Bouwnummers: 535 t/m 542
Woonoppervlakte: 151 - 155 m2 

14 woningen in 3 verschillende types
Bouwnummers: 543 t/m 556

Woonoppervlakte: 137 - 140 m2

8

Getoonde artist impressions zijn posities van dezelfde woning types in de eerste fase. 
Voor de juiste gevel aanzichten verwijzen wij u naar de betreffende verkooptekeningen per woningtype.
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begane grond 
Dames aan het park

0
Opvallend aan deze woning is de prachtige tuingerichte woon
keuken, die extra ruim is door de standaard 1,2 meter uitbouw. 
Door de open verbinding met de woonkamer, die overigens al 
net zo ruim is als de woonkeuken, ontstaat er een riante 
leefruimte. De woning is standaard voor zien van een garage 
met dubbele openslaande houten deuren.

Getekende bouwnrs. 
535, 537, 540 en 542

Gespiegelde bouwnrs. 
536, 538, 539 en 541

Dwarskap bouwnrs. 
536 en 541

Erker bouwnrs.  
538 en 539

Getoonde artist impressions zijn posities van 
dezelfde woning types in de eerste fase. Voor de 
juiste gevelaanzichten verwijzen wij u naar de 
betreffende verkooptekeningen per woningtype.

NIEUWE ES   5



eerste verdieping  
Dames aan het park

Op de eerste verdieping beschikt u over drie 
ruime slaapkamers waarvan één met inloopkast. 
En een badkamer voorzien van ligbad, douche, 
dubbele wastafel en Villeroy & Boch wandcloset. 1

Opties
• extra uitbouw woonkeuken 

achterzijde met 1,20 meter
• keuken aan de voorzijde en 

woonkamer aan de achter
zijde

• openslaande tuindeuren  
of schuifpui

• carport voor garage
• bijkeuken
• slaap en badkamer op  

de begane grond 
• dakkapel aan de voor  

en/of achterzijde

Getekende bouwnrs. 535, 537, 
540 en 542

Gespiegelde bouwnrs. 536, 538, 
539 en 541

Dwarskap bouwnrs. 536 en 541

Erker bouwnrs. 538 en 539
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Via een vaste trap komt u op de tweede verdie
ping.  Deze open zolder is vrij indeelbaar en 
voorzien van een CVketel en opstelplaats voor 
de wasmachine.2

tweede verdieping 
Dames aan het park
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begane grond 
Dubbel & Dwars

0 Naast de grote woonkamer vindt u hier de open woonkeuken, 
met uitzicht op de tuin. Bovendien is deze woning standaard 
voorzien van een garage met dubbele openslaande houten 
deuren. 

Getekende bouwnrs.  
543, 545, 548, 550,  

552, 554 en 556

Gespiegelde bouwnrs. 
544, 546, 547, 549,  

551, 553 en 555

Dwarskap bouwnr.  
544, 547, 551 en 555 

Bredere glazen  
pui begane grond  

voorzijde bouwnrs.  
546, 549 en 553

Getoonde artist impressions zijn posities van 
dezelfde woning types in de eerste fase. Voor de 
juiste gevelaanzichten verwijzen wij u naar de 
betreffende verkooptekeningen per woningtype.
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eerste verdieping  
Dubbel & Dwars

Op de eerste verdieping beschikt u over drie slaapkamers, 
waarvan één met een inloopkast. Ook is hier de badkamer 
gesitueerd voorzien van ligbad, douche, dubbele wastafel  
en Villeroy & Boch wandcloset. 1

Opties
• uitbouw woonkeuken 

achterzijde
• keuken aan de voorzijde
• openslaande tuindeuren 

of schuifpui
• carport voor garage
• bijkeuken
• slaap en badkamer op 

de begane grond 
• dakkapel aan de voor 

en/of achterzijde
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Via een vaste trap komt u op de tweede 
verdieping. Deze open zolder is vrij 
indeelbaar. Ook vindt u hier de CVketel 
en opstelplaats voor uw wasmachine.

2
tweede verdieping 
Dubbel & Dwars

Getekende bouwnrs.  543, 545, 548, 550, 552, 554 en 556

Gespiegelde bouwnrs. 544, 546, 547, 549,  551, 553 en 555

Dwarskap bouwnr. 544, 547, 551 en 555 
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begane grond 
Zus & Zo

0
Vanuit de stijlvolle entree komt u in de hal met toilet en trapop
gang. De tuingerichte woonkamer over de gehele breedte van  
de woning heeft een standaard uitbouw van 1,2 meter. Wat een 
ruimte heeft u zo! De open keuken vindt u aan de voorzijde. 
Samen vormen ze één ruimtelijk geheel. En er zit heel praktisch 
een carport grenzend aan de buitenberging. Ideaal!

Getekende bouwnrs.  
532 en 534

Gespiegelde bouwnrs. 
531 en 533

Getoonde artist impressions zijn posities van 
dezelfde woning types in de eerste fase. Voor de 
juiste gevelaanzichten verwijzen wij u naar de 
betreffende verkooptekeningen per woningtype.
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eerste verdieping  
Zus & Zo

Op de eerste verdieping beschikt u over 
drie slaapkamers. Ook vindt u hier de 
badkamer voorzien van douche, Villeroy & 
Boch wandcloset en dubbele wastafel. 1

Opties
• extra uitbouw woon

kamer achterzijde
• verhoogde borstwering 

i.v.m. hoekkeuken
• openslaande tuin

deuren of schuifpui
• garage
• bijkeuken
• dakkapel aan de voor 

en/of achterzijde

14   NIEUWE ES



Via een vaste trap komt u op de 
tweede verdieping. Op deze open 
zolder heeft u prima mogelijkheden 
om een extra slaapkamer of hobby
ruimte te creëren. Ook vindt u hier  
de CVketel en opstelplaats voor de 
wasmachine.

2tweede verdieping 
Zus & Zo

Getekende bouwnrs. 532 en 534

Gespiegelde bouwnrs. 531 en 533
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Aan de informatie en getoonde beelden  
in deze brochure kunnen geen rechten  
worden ontleend. 
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COLOFON
Verkoop en informatie
Thoma Post Makelaars
Koningsplein 11
7512 KC Enschede
T 053  434 00 38
nieuwbouw@thomapost.nl

Esther van Benthem  
makelaar o.g.
De Klomp 81
7511 DG Enschede
T 053  434 2500
info@esthervanbenthem.nl

Ontwikkeling

WOM De Laares
Tulpstraat 22
7514 ZK Enschede
info@delaares.nl

WOM De Laares is een samen
werkingsverband tussen
Woningcorporatie Domijn, 
Hegeman Bouwgroep Beheer BV, 
Nijhuis Bouw BV,  Woning
stichting Ons Huis, VanWonen 
Vastgoedontwikkeling BV en  
De Woonplaats.

Realisatie
Bouwcombinatie  
Nijhuis Hegeman VOF
Postbus 432
7600 AK Almelo

Architect
Beltman Architecten
Hengelosestraat 549
7521 AG Enschede

Thuiskomen in 
De Laares


