
Luxe
wonen

in Groot
Driene

28 ruime koopappartementen & 1 penthouse
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‘Heerlijk!
Ik heb alles
bij de hand!’

GROOT DRIENE

KLEIN DRIENE

HENGELO

BINNENSTAD

La
an

 va
n D

rie
ne

P.C. Hooftlaan

Oldenzaalsestraat

Enschedesestraat

In Drienerstaete woont u op een bijzondere locatie. Wat 

eens een kantoorpand was, wordt nu omgetoverd tot een 

luxe appartementencomplex met 28 appartementen en één 

penthouse. Hier woont u ruim en rustig, met alles bij de 

hand. Drienerstaete is ook een uitstekend uitgangspunt voor 

fraaie ontdekkingstochten door de natuur. U loopt zo richting 

het groene buitengebied en er zijn vele wandeltochten in de 

buurt, waaronder de bijzondere bomenwandeling Driene.

Lekker
uitwaaien op  
de Drieneres

1
2

4

3

3

Handig voor de 
dagelijkse boodschappen!

Golfclub Driene

1 Winkelcentrum Groot 
Driene met o.a. Jumbo 
en Albert Heijn

4
2 Apotheek

  
Zo de 
stad in!
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Wonen    met grandeur  

Luxe appartementen-

complex met klasse
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Gevels

oostgevel

Oostgevel

Westgevel

Noordgevel

Zuidgevel

De gevel is gemetseld in drie verschillende kleuren. Hierdoor 

ontstaan drie duidelijk herkenbare bouwdelen, elk met zijn 

eigen kleur en uitstraling. Het geheel zorgt voor een stijlvolle, 

warme uitstraling. De grote balkons zijn volledig transparant 

zodat de fraaie aanblik van de gevel niet verstoord wordt. 

Warm woongebouw

Variatie in eenheid 
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Stijlvol 
 binnenkomen

Warm

Entree - hal

thuisgevoel
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Isaac Da Costastraat

P.C. Hooftlaan

Elk appartement heeft een eigen 

parkeerplaats, binnen of buiten. 

Heeft u een parkeerplaats binnen, 

op de kelderverdieping, dan kunt 

u kiezen voor een optionele, 2e 

berging, direct grenzend aan uw 

parkeerplaats. 

Op de begane grond heeft u een berging voor bijvoorbeeld 

uw fiets. Vanaf hier kunt u ook, met de trap of met de lift, 

naar uw eigen verdieping.

Parkeren 
geen probleem

Met de lift naar uw appartement

Handig!
Uw eigen 
parkeerplaats  
& berging!

Kelder Begane grondPl
at

te
gr

on
d

Pl
at

te
gr

on
d

Zware boodschappen? 
Neem lekker de lift!

Kies optioneel voor een 
extra berging, grenzend 
aan uw parkeerplaats
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De architect

 - 12 -

Norbert
Lienesch

Drienerstaete is een prachtig voorbeeld van duurzaam 

hergebruik van een bestaand kantoorgebouw. Door 

de constructieve opbouw is het gebouw perfect 

geschikt om het voormalige kantoorpand een nieuwe 

bestemming te geven als woongebouw. Het destijds 

gekozen constructieprincipe maakt dat er slechts 

enkele kolommen aanwezig zijn in de bestaande 

plattegronden waardoor er een grote indelingsvrijheid 

is. Dit principe geeft een fantastisch vertrekpunt om 

het bestaande pand een nieuwe functie te geven.

‘Dit principe geeft een 
fantastisch vertrekpunt om 

het bestaande pand een 
nieuwe functie te geven.’

Het belangrijkste ontwerpprincipe was voor ons het 

maken van een zichtbare transformatie van werken 

naar wonen. Om die reden worden de bestaande 

betonnen gevels, met de kenmerkende horizontale 

geleding, volledig gestript. Daarvoor brengen we 

nieuwe gemetselde gevels terug in drie zorgvuldig 

gekozen kleuren. De keuze van de gevelstenen maakt 

dat het gebouw drie duidelijk herkenbare bouwdelen 

heeft met respectievelijk een donkere plint, licht 

hoofdvolume en donker gekleurde voorbouw. 

Het principe van de gekozen materialen en kleuren 

maakt de gewenste transformatie van betonnen 

kantoorkolos naar warm woongebouw het meest 

duidelijk zichtbaar. De gevels kenmerken zich verder 

door de grote, volledig transparante, balkons en de 

ritmiek van de kozijnen in het metselwerk. We zijn er 

van overtuigd dat Hengelo, met de herbestemming 

van Drienerstaete, een prachtig nieuw en vooral 

duurzaam woongebouw rijker wordt en wensen u veel 

woonplezier! 

 

pr8
archi

tecten

Zichtbare transformatie
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Handig, een 
logeer-of werkkamer

Lichte woonkamer met 
aan twee kanten uitzicht

Lekker groot balkon

EntreeBerging

Woonkamer

Slaapkamer SlaapkamerBadkamer

< 11053 >

< 
75

55
 >

< 
27

00
 >

< 
47

05
 >

< 3323 >

< 13023 >

< 3500 >

< 4750 >

< 4030 > < 6923 >

< 2350 >
Keuken

Balkon

1
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d

Type 1

Alle ruimte 
om te genieten

Dit is een inspiratieplattegrond. Deze wijkt af van de 

verkoopplattegrond. Uitvoering van deze inspiratie- 

plattegrond kan meerkosten met zich meebrengen.
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‘Hier kunnen we 
heerlijk borrelen 
met vrienden’

& Lichtruimte
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Woonkamer

Balkon

Slaapkamer Slaapkamer

Entree

BadkamerBergingKeuken

< 7173 > < 3500 > < 5013 >

< 8613 >

< 2320 > < 3600 >

< 
74

53
 >

< 
34

30
 >

< 
28

25
 >

2
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Type 2

Royale living 
met open keuken

Zeer ruime 
master bedroom

Compleet ingerichte 
luxe badkamer

‘Fijn! Een werk- 

kamer of logeerkamer 

voor de kleinkinderen’

Dit is een inspiratieplattegrond. Deze wijkt af van de 

verkoopplattegrond. Uitvoering van deze inspiratie- 

plattegrond kan meerkosten met zich meebrengen.
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De keuken

Laat het grote 
genieten beginnen!
Bij een droomhuis, hoort een droomkeuken. 

Strak en modern of juist romantisch en lan-

delijk? U mag het zelf uitkiezen en creëert 

zo uw eigen persoonlijke droomkeuken. 
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PAGINA _ 21

Classic

Niemand wil lang 
naar iets zoeken. En 

niemand laat zich 
voorschrijven waar en hoe 

hij iets wil opbergen. 
Want iedereen heeft zijn 

eigen logica als het om 
ordening gaat. En per-

soonlijke smaak. Daarom 
laten wij iedereen zijn 
ideale laden inrichten.

De appartementen worden opgeleverd inclusief 

luxe keuken van SieMatic met hoogwaardige 

apparatuur van Siemens. Wij hebben gekozen 

voor SieMatic omdat een SieMatic keuken uw 

niveau van wonen helemaal af maakt, maar vooral 

omdat een SieMatic keuken altijd optimaal bij 

u past. SieMatic gaat uit van uw persoonlijke 

wensen, uw smaak en uw lifestyle. 

Zo ontstaat een keuken die speciaal voor u 

is ontworpen. Deze luxe keuken is voorzien 

van gaskookplaat, schouwkap, koelkast, 

combimagnetron en vaatwasser. Het genieten 

van uw keuken begint met een bezoek aan 

de showroom van de projectleverancier, BMN 

Bouwmaterialen in Nijverdal. U bent van harte 

welkom!

Heerlijk
koken voor vrienden

PAGINA _ 9

Classic

Het liefste het beste

DE MOOISTE
V ER BINDING VA N OUDE
EN NIEU W E WA A R DEN

Wie gevoel heeft voor het bijzondere zal 
ontdekken met welke toewijding en vakliefde 

bij SieMatic elk meubel tot in detail wordt 
vervaardigd. Het resultaat is de perfecte 

combinatie van meesterlijk vakmanschap 
en moderne industriële productie. 

Dat ziet u, dat voelt u.

Kies uw stijl
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Entree
Woonkamer

Slaapkamer Slaapkamer

Badkamer

< 15798 >

< 5455 > < 4225 >

< 3560 >
< 2098 >

< 5230 >

< 
92

00
 >

< 
65

03
 >

< 
28

80
 >

< 
37

55
 >

< 
55

83
 >

Keuken Berging

Balkon

Type 3Pl
at

te
gr

on
d

3

Wat een ruimte!

2 royale
slaapkamers

Apart toilet

Walk-in closet
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Dit is een inspiratieplattegrond. Deze wijkt af van de 

verkoopplattegrond. Uitvoering van deze inspiratie- 

plattegrond kan meerkosten met zich meebrengen.
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Zo’n ruime entree geeft 
direct een luxe gevoel

Compleet ingerichte 
badkamer met 

dubbele wastafel

Woonkamer
SlaapkamerSlaapkamer

Entree

KeukenBergingBadkamer

< 
74

53
 >

< 7280 >

< 
39

73
 >

< 2600 >< 4175 > < 
33

80
 >

< 7175 >

< 3380 > < 2140 >

Balkon
4

Type 4Pl
at

te
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d

Dit is een inspiratieplattegrond. Deze wijkt af van de 

verkoopplattegrond. Uitvoering van deze inspiratie- 

plattegrond kan meerkosten met zich meebrengen.
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De interieurarchitect
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Ilse 
Damhuis
“De volmaakte woning is de beste versie van jezelf. 

Voor onze klanten betekent dat, dat een woning 

persoonlijk moet zijn en rekening houdend met de 

situatie in de toekomst.” Voor Drienerstaete heeft Ilse 

Damhuis Stijlvol Wonen voor alle appartementstypen 

een inspiratieplattegrond ontwikkeld. Deze plattegronden 

geven u ideeën voor uw inrichting en indeling. Als koper 

van een appartement krijgt u bovendien een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek bij Ilse Damhuis Stijlvol Wonen 

cadeau. Zij en haar team zijn gespecialiseerd in interieurs 

en verbouwingen van luxe woningen. Zij bieden u een 

zeer persoonlijke en toegewijde service, afgestemd op 

uw behoeften en budget.

‘De volmaakte 
woning is de beste 
versie van jezelf’’ Laat u inspireren

door onze wereld!

Ilse Damhuis Stijlvol Wonen ontwerpt eigentijdse 

interieurs, meubels en producten voor de 

particuliere en zakelijke markt. Ook bedenkt de 

ontwerpstudio lichtplannen. Ilse Damhuis Stijlvol 

Wonen werkt op een hoog niveau en maakt 

gebruik van duurzame en natuurlijke materialen. 

De kleinschalige studio is steeds op zoek naar 

de perfecte balans tussen vormen, texturen en 

aardse kleuren, die samen de juiste spanning 

teweegbrengen in de woon- en leefruimte. Ilse 

Damhuis zoekt in een interieur altijd naar een 

duidelijk lijnenspel en creëert de perfecte mix 

tussen functionaliteit, luxe en comfort. “Een 

woning vraagt om persoonlijkheid. Een perfecte 

creatie is de beste versie van jezelf. Voor onze 

opdrachtgevers betekent dit dat elk ontwerp zijn 

eigen verhaal vertelt.” 

In deze brochure wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal van Ilse Damhuis
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Kies uw 
stijl

De badkamer
Wellness Uzelf heerlijk een uurtje opsluiten in uw luxe badkamer en 

genieten van een moment voor uzelf. Alles is nieuw, fris,  

van de hoogste kwaliteit en helemaal in uw smaak. 

Een betere start of afsluiting van de dag kunt u niet hebben. 

Uw appartement wordt opgeleverd inclusief fraai tegelwerk 

en luxe sanitair. U kunt de inrichting van uw badkamer 

zelf uitzoeken bij BMN Bouwmaterialen. Samen met de 

specialisten kunt u een keus maken uit het uitgebreide 

projectaanbod, helemaal in uw eigen smaak en stijl. 

Klassiek, landelijk of juist hypermodern? U mag het zeggen, 

er is voor elk wat wils. Al het keramische sanitair is van 

het kwaliteitsmerk Villeroy en Boch en de kranen zijn van 

designmerk HansGrohe; kwaliteit gegarandeerd!

Luxestandaardis
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Type 5Pl
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Entree

Berging

WoonkamerSlaapkamer Slaapkamer

Badkamer

< 
74

53
 >

< 7280 >

< 2140 >< 3275 >

< 7175 >

< 4475 > < 2600 >
< 

33
80

 >

< 
26

73
 >

Keuken

Balkon

5
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2 Slaapkamers

Lekker ruim 
balkon!

Dit is een inspiratieplattegrond. Deze wijkt af van de 

verkoopplattegrond. Uitvoering van deze inspiratie- 

plattegrond kan meerkosten met zich meebrengen.
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Type 6Pl
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Entree

Berging

Woonkamer

Keuken

SlaapkamerSlaapkamerBadkamer

< 
39

28
 >

< 
30

65
 >

< 
26

28
 >

< 9198 >

< 4170 > < 13455 >

< 
74

53
 >

< 9055 >
< 3100 >< 4400 >< 2898 >

Balkon

Zeer ruime woonkamer 
met open keuken Bijzondere master

bedroom met walk in  
closet en luxe badkamer

Royale 
berging

Dit is een inspiratieplattegrond. Deze wijkt af van de 

verkoopplattegrond. Uitvoering van deze inspiratie- 

plattegrond kan meerkosten met zich meebrengen.
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Genieten op 
uw zonnige
balkon!



 - 36 -  - 37 -

Type 7Pl
at

te
gr

on
d

7

Entree

Berging

Woonkamer

SlaapkamerSlaapkamer
Badkamer

< 4500 >

< 5768 >

< 10550 >

< 
22

03
 >

< 3198 >

< 
28

75
 >

< 
32

80
 >

< 
74

52
 >

< 
28

73
 >

< 4150 >

< 12905 >

< 13455 >

Keuken

Balkon

Uw woonkamer is 
ruim 13 meter lang!

Luxe badkamer
en apart toilet

Dit is een inspiratieplattegrond. Deze wijkt af van de 

verkoopplattegrond. Uitvoering van deze inspiratie- 

plattegrond kan meerkosten met zich meebrengen.



 - 38 -  - 39 -

Het penthouse
Maximale
luxe

Het neusje van de zalm, het pareltje van Drienerstaete, het 

toppunt van stijlvol wonen, het grootste appartement wat 

momenteel te koop is in Hengelo… het gaat allemaal op voor 

dit fantastische penthouse! En nog mooier; het penthouse 

wordt helemaal naar uw eigen wens opgeleverd! 

Ruimte en luxe

Het penthouse is werkelijk een uniek appartement. 

Uniek in grootte, in uitstraling en in afwerking. 

Alleen al het fantastische dakterras is een beziens-

waardigheid op zich. Verder heeft u een enorme 

woonkamer met open woonkeuken en een zee 

aan bergruimte. Met maar liefst 3 slaapkamers, 

2 badkamers en 3 toiletten, is het herbergen van 

logees of gasten geen enkel probleem. 

Als koper van het penthouse kunt u uw nieuwe 

woonruimte helemaal in uw eigen smaak en naar 

uw eigen wensen uit laten voeren. Samen met ons 

team van specialisten gaat u rustig zitten om al uw 

wensen uitgebreid te bespreken. Indeling, 

uitvoering en afwerking, u bepaalt! 

H
et ultieme gevoel van luxe
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Entree

BergingBerging

W
oonkam

er

Slaapkam
er

Slaap
kam

er

Slaap
kam

er

Badkam
er

Bad
kam

er

< 22130 >

< 4680 >

< 7500 >
< 7505 >

< 3380 > < 5000 >

< 9600 >< 2725 >

< 7180 >

< 7100 >

< 2580 >< 2760 >

Keuken

Dakterras

pe
nth

ou
se

Pl
at

teg
ro

nd

Slaapkamers met 
inloopkast en eigen 
badkamer

Heerlijk loungen op  
uw enorme dakterras

Zeer royale 
leefkeuken

2 badkamers 
en 3 toiletten!

8

Dit is een inspiratieplattegrond. Deze wijkt af van de 

verkoopplattegrond. Uitvoering van deze inspiratie- 

plattegrond kan meerkosten met zich meebrengen.
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interieurKleur- en materiaalstaat

Appartementen 
Onderdeel Materiaal/omschrijving Kleur
Binnenkant buitenkozijnen, -ramen en - deuren Kunststof wit

Binnenwanden Metalstud met gipsplaat afgewerkt Behangklaar

Woningscheidende wanden Metalstud met gipsplaat afgewerkt Behangklaar

Plafonds

- Woonkamer en slaapkamers

- Verlaagd plafond badkamer, toilet, hal

 

Spuitwerk 
Spuitwerk

 

Wit 
Wit

Afbouwtimmerwerk Hout Wit

Binnenkozijnen Hout Wit

Binnendeuren Hout, stomp Wit

Schakelmateriaal Kunststof Wit

Sanitair Villeroy & Boch Wit

Kranen Hans Grohe Chroom

Vloeren Cementdekvloer Grijs

Vloerdorpels toilet en badkamer Hardsteen Donkergrijs

Vloertegels Keramisch N.t.b.

Wandtegels Keramisch N.t.b.

Algemene ruimten/ bergingen 
Onderdeel Materiaal/omschrijving Kleur
Binnenkozijnen algemene ruimten Hout Wit

Binnenkozijnen bergingen Staal Wit

Binnendeuren bergingen Hout Wit

Wanden entree Sauswerk N.t.b.

Wanden trappenhuis Sauswerk N.t.b.

Wanden gangen verdiepingen Sauswerk N.t.b.

Wanden gang t.p.v. bergingen Vellingblokken en bestaande betonwanden sauzen Onafgewerkt en wit

Binnenwanden bergingen Kalkzandsteen of beton onafgewerkt Naturel

Vloer entree begane grond Schoonloopmat N.t.b.

Trappen/bordessen begane grond en verdiepingen Bestaand natuursteen behouden

Vloer trappenhuis begane grond Bestaand natuursteen behouden

Vloer trappenhuis verdiepingen Vloerbedekking N.t.b.

Vloer gangen verdiepingen Vloerbedekking N.t.b.

Vloer bergingen Zandcement

Plafond entree Systeemplafond N.t.b.

Plafond trappenhuis Systeemplafond/ bestaand plafond schilderen N.t.b.

Plafond gangen verdiepingen Spuitwerk op bestaand betonplafond Wit

Plafond gang t.p.v. bergingen Houtwolplaat Grijs

Plafond bergingen Houtwolplaat Grijs

 

exterieurKleur- en materiaalstaat
Onderdeel Materiaal/omschrijving Kleur
Hoofdbouw/voorbouw
Gevel, metselwerk 

- Beige metselwerk 

- Bruin metselwerk

 

Handvorm 

Handvorm

 

Beige genuanceerd 

Bruin genuanceerd

Voegwerk Glad en terugliggend bij beige steen 

Glad en terugliggend bij bruine steen

Donkergrijs  

Antraciet

Dakkap, metselwerk Colorcoat HPS200 bij hoofdbouw 

Colorcoat HPS200 bij voorbouw

Beigebruin 

Grijsbruin

Kozijnen, deuren en ramen

- Kozijnen 

- Draaiende delen 

- Penanten, kozijnen 

- Paneelvulling, kozijnen

Kunststof  

Kunststof 

Rockpanel 

Rockpanel bij voorbouw

Beigegrijs  

Beigegrijs 

Stofgrijs 

Stofgrijs

Lekdorpel Aluminium Beigegrijs

Ventilatierooster Aluminium, blank geanodiseerd Naturel

Balkons, staalconstructie Staal, thermisch verzinkt Naturel

Balkons, hekwerken Hardglas Naturel

Balkons, handregel Aluminium, geanodiseerd Naturel

Luifel, terras penthouse Volkernplaat Kleur n.t.b.

Betimmering schacht penthouse Volkernplaat Kleur n.t.b.

Begane grond
Gevel, metselwerk Handvorm Bruinzwart

Voegwerk Glad en terugliggend Zwart

Kozijnen, ramen en deuren

- Kozijnen 

- Draaiende delen 

- Garagedeuren

Hout 

Hout 

Kunststof

Grafietgrijs 

Grafietgrijs 

Grafietgrijs

Lekdorpel Aluminium Grafietgrijs

Wand, parkeergarage Beton, schoonwerk Naturel

Gaashek, parkeergarage Staal Grafietgrijs

Postbussen, paneel Volkernplaat Grafietgrijs

Postbussen, briefkleppen RVS, geborsteld Naturel

Letters ‘Drienerstaete’ Staal, thermisch verzinkt Wit

Overige
Metselwerk, opbouw bestaand Keimwerk Stofgrijs

Spiltrap, constructie Staal, thermisch verzinkt Naturel

Spiltrap, roostertreden Staal, thermisch verzinkt Naturel

Spiltrap, hekwerk Staal Metallic

 

Ruimte Wand Plafond Vloer
Entree/hal/gang Behangklaar Spuitwerk Cementdekvloer

Meterkast Onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt

Toilet Wandtegels tot ca. 1,2 m 
hoogte, daarboven spuitwerk

Spuitwerk Vloertegels

Woonkamer Behangklaar Spuitwerk Cementdekvloer

Keuken Behangklaar Spuitwerk Cementdekvloer

Badkamer Wandtegels tot plafond Spuitwerk Vloertegels

Slaapkamers Behangklaar Spuitwerk Cementdekvloer

Berging Behangklaar Spuitwerk Cementdekvloer

appartementenAfwerkstaat



Luxe
wonen

in Groot
Driene

Ontwikkeling & realisatie:

P R O J E C T O N T W I K K E L I N G

Verkoop en inlichtingen:

T: 074 291 58 40 
www.snelderzijlstra.nl

T: 074 2501700    
www.thomapost.nl

www.wonenindrienerstaete.nl

Deze verkoopdocumentatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, 

aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze 

brochure bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien 

van eventuele kleine wijzigingen in plattegrond en/of materiaal.


