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105 laanwoningen en 52 parkwoningen 
Zuid-Woensel | Eindhoven

Alle ruimte 
voor 
buitengewoon 
genieten 
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DE VIJF VAN VORST IN VOGELVLUCHT 

Tegen het hart van Eindhoven, in stadsdeel Woensel, 

maakt een voormalig schoolgebouw plaats voor een 

nieuwe gasloze woonwijk. Nieuwbouw en historisch 

groen ontmoeten elkaar in vijf woonblokken aan 

de Van Vorststraat en Doctor Berlagelaan. De vijf 

van Vorst staat voor ruimtelijk, groen, comfortabel 

en duurzaam wonen. Dichtbij de stad en met alle 

faciliteiten in de buurt.

Ontdek de parkwoningen, gebouwd in het 

groene hart van de wijk. Of kies voor één van 

de laanwoningen, grenzend aan statige lanen 

met volwassen bomen. De vijf van Vorst geeft 

ruimte aan 157 koop- en huurwoningen met een 

woonoppervlakte van 110 tot 145 vierkante meter en 

privé parkeergelegenheid. 

Architectenbureau Mulleners + Mulleners koos voor 

een ontwerp waarbij gespeeld is met verschillende 

gevels, steenkleuren én materialen. 

De vijf van Vorst staat voor duurzame nieuwbouw 

in een fijne buurt. Buren hebben contact met elkaar 

en kinderen kunnen heerlijk buitenspelen. Welkom 

bij De vijf van Vorst.
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Wonen in een 
stad die 
energie geeft

ONTDEK VERRASSEND VEELZIJDIG 
EINDHOVEN 

Eindhoven is een stad die barst van de creativiteit, 

innovatie, technologie, design en kennis. Ontdek de 

uitdagende charme van de binnenstad, bezoek het 

industriële Strijp-S, de karakteristieke Bergen, de 

designspots op de Emmasingel of het rauwe Strijp-T. 

Eindhoven ligt in het zuidoosten van de provincie Noord-

Brabant. Het is de vijfde gemeente van Nederland naar 

inwonertal. De stad groeit al jaren: verwacht wordt dat 

het aantal inwoners in 2040 uitkomt op 250.000. 

Eindhoven kent een rijke geschiedenis én een 

veelbelovende toekomst. Cultuurliefhebbers, 

levensgenieters, techneuten en creatievelingen kunnen er 

hun hart ophalen. 

Na sluitingstijd van de vele winkels kent Eindhoven een 

levendig uitgaansleven. Centraal ligt de Markt met grote 

terrassen. Aan de zuidkant van het centrum ligt het 

Stratumseind, de langste caféstraat van Nederland. 

Eindhoven telt meer dan 140 rijksmonumenten, 

kenmerkend is de bijzondere mix van ‘toen en nu’. In het 

centrum gaan futuristische gebouwen zoals de Blob en 

de Admirant samen met de karakteristieke gevels van de 

Piazza en de Bijenkorf. Ook het Van Abbemuseum, het 

Evoluon en Strijp-S staan bekend om deze uitdagende 

combinatie van karakters.

Eindhoven
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Ideale ligging 
en alles 
dichtbij

Sport, scholen,
winkelen alles 
direct om de 
hoek

Bereikbaarheid
Met de bus sta je binnen een kwartier in het 

centrum van Eindhoven. Ga je verder weg? 

De vijf van Vorst ligt tegen de Eindhovense 

binnenring. Van daaruit rijd je gemakkelijk de 

snelweg op naar alle windstreken.

De Eindhovense buurt grenst aan de noordkant van 

het centrum. De buurtsupermarkt met postkantoor 

is prima bereikbaar. Met de fiets of auto sta je in een 

mum van tijd in Winkelcentrum WoensXL. Elke zaterdag 

is de Woenselse markt: de grootste weekmarkt van 

Eindhoven. En ga je op ontdekkingstocht, bezoek dan 

zeker de Woensel WestSide stores op de Edisonstraat.

Basisschool, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal bereik 

je binnen drie minuten op de fiets. Zelfs de middelbare 

scholen liggen dichtbij. Huisarts, fysiotherapeut, 

apotheek en consultatiebureau vind je in de wijk. Het 

Catharina Ziekenhuis ligt op minder dan vijf minuten 

met de auto of fiets.

Leef je uit in één van de nabijgelegen sportcentra of 

word lid van sportclubs voor hockey, voetbal, korfbal en 

tennis. En wil je genieten van nog meer groen? Wandel 

naar het Lieven de Keypark of pak de fiets naar het 

Philips de Jongpark waar je ook de Philips Fruittuinen 

bezoekt.

Sportvelden

Busstation Woensel

Winkelcentrum WoensXL

Catherin Ziekenhuis

Philips de Jonghpark

Treinstation Strijp-S

Centraal Station

Winkelcentrum WoensXL 7 min

Centrum Eindhoven 10 min

Busstation WoenselStrijp-S 10 min 

Basisscholen vanaf 3 min

Middelbare scholen 9 min

Ziekenhuis 4 min

Philips de Jonghpark 9 min

Hockey/Voetbal/Korfbal/Tennis 9 min
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Een fijne  
groene plek 
middenin 
Woensel

Autoluw, 
gezellig en 
kindvriendelijk

Kronehoef in Woensel is een groene en kindvriendelijke buurt 

waar jonge stellen, gezinnen en levensgenieters heerlijk 

ontspannen wonen en elkaar ontmoeten in de wijk of één van  

de vele plantsoenen en parken.  
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Duurzame gasloze woningen, 
klaar voor de toekomst

Hoe duurzaam wil je zijn? De woningen aan De vijf van Vorst worden 

gasloos opgeleverd. Alle woningen hebben standaard een slimme 

duurzame installatie met vloerverwarming. Deze installatie geeft 

je woning ook de mogelijkheid om uw woning te koelen. Maak 

je de keuze voor zonnepanelen dan kan je woning zelfs volledig 

energieneutraal worden! Interessant voor het milieu en goed voor je 

portemonnee.

Ruime nieuwbouw 
woningen in een historisch 
groene, rustige buurt

De architectuur van de 157 woningen sluit aan op de omliggende 

bebouwing. De bestaande lanen hebben aan weerszijden volwassen 

bomen. Samen met het groene hart, versterken zij het ruimtelijke 

gevoel van deze sfeervolle woonwijk.
Vijf redenen 
om te kiezen 
voor de Vijf 
van Vorst
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Autoluw, gezellig en 
kindvriendelijk

Twee autoluwe woonstraten verbinden De vijf van Vorst met de 

Doctor Berlagelaan en de Van Vorststraat. De sfeer in de wijk is 

gemoedelijk en het woonplezier is groot. Buren ontmoeten elkaar en 

kinderen spelen en ravotten veilig in het park. 

Sport, scholen, winkelen 
alles direct om de hoek

De hotspots van Eindhoven op 
fietsafstand 

Woon midden in het leven. Met winkels, basisschool, 

kinderdagverblijf en huisarts in de buurt. Het Catharina Ziekenhuis 

ligt op minder dan vijf minuten met de auto of fiets. Sportcentrum, 

sportclubs en parken; alle faciliteiten zijn dichtbij.

Pak de fiets en geniet binnen 10 minuten van de bruisende 

Eindhovense binnenstad, kies voor de gezelligheid van 

winkelcentrum Woensel of ga op ontdekkingstocht op Strijp-S.

Ook het prachtige Philips de Jonghpark en Lieven de Keypark liggen 

dichtbij. 
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Duurzaamheid

In alle 
opzichten 
een 
duurzame 
stadswijk 

Energieneutraal
Nóg duurzamer? Dat kan! Want kies je 

bijvoorbeeld voor zonnepanelen, dan kan je 

woning een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) 

van 0 scoren. Dat is interessant voor het milieu 

én goed voor je portemonnee. 

Ruimte voor mens, plant en dier
Bij de ontwikkeling van De vijf van Vorst is 

bestaand groen behouden. De bomen langs de 

laan en het groen tussen de vijf woonblokken 

geven direct een volwassen aanblik. 

Straatlantaarns zijn energiezuinig en de bouw 

verloopt ecologisch verantwoord met respect 

voor bestaande ecosystemen, zoals klein 

(bodem)leven, flora en fauna.

Duurzaam genieten, alle ruimte voor een onbezorgde toekomst

Aardgasloos
Met het oog op een onbezorgde toekomst 

voor jou en je gezin, wordt De vijf van Vorst 

gasloos gebouwd. Dankzij slimme duurzame 

maatregelen hebben alle woningen standaard 

een lage EPC van 0,4 (energiezuinigheid van 

de woning). Je woning wordt voorzien van 

hoogwaardige isolatie en ventilatie en een 

warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem met 

een warmtepomp die zorgt voor verwarming en 

vrije koeling via de vloer. Hierdoor ontstaat er 

een hogere comfort in je woning.
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Woningtype A Woningtype C

Woningtype B Woningtype D

Laanwoningen

Woningtype E Prive parkeerplaatsen

Woningtype F

Parkwoningen

Kavelkaart woningen

van Vorststraat

E4 E

E3
E1

E1E
E E E E E E E4

E4

E4

E3

E3E3E1 E1
E1

E1

E1E1E E E E E E E E

EE
EEEEE E

E EE E E E E E

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

181920212223242526

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41

42

43

44

45

46

47

48

495051525354555657585960616263

65

66

67

64

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

101 100 99 98 97 96 95 94 93 92

102

103

104

105

2728

P
35

P
46
 

P
39

133

132

107

106

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

60 pp

145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135
134

157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146

39P

5
4

1 2 3DOCTOR BERLAGELAAN

 VAN VORSTSTRAAT

deze kavelkaart is indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend, voor 

belendingen verwijzen we je naar de feitelijke situatie op locatie. In het plangebied 

worden transformatorstations geplaatst, positie wordt bepaald door het nutsbedrijf.

P

Fase 2 Vrije sector huurwoningen

N
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De klassieke jaren 30-elementen in hedendaagse stijl 

zijn kenmerkend voor de architectuur van Mulleners 

+ Mulleners. Deze mooie woning met kap is ruim. 

Laanwoning type A heeft een breedte van 5,44 meter, 

drie slaapkamers plus een zolder die je naar eigen wens 

kunt inrichten. Er komen 56 woningen van type A in De 

vijf van Vorst. De type A woningen worden uitgevoerd in 

drie verschillende metselkleuren: bruin-rood, geel en wit 

gekeimd.

Laanwoning type A

23
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Laanwoning    Type A  

Schaal 1:150

begane grond * WKO (warmte- en koudeopslag) *WTW (warmte terugwin systeem)2e verdieping1e verdieping

Woningoppervlakte

ca. 111 m2 GBO

Bruto inhoud

ca. 408 m3

Kavel

ca. 94 m2 tot 138 m2 

Locatie 

blok 1, 2 en 3

Aantal stuks 

56 stuks
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Laanwoning type B heeft dezelfde charmante uitstraling 

als type A, maar is dieper. De 34 woningen hebben twee 

woonlagen. De kenmerkende kap biedt ruimte aan een 

vrij in te richten zolder. De rij- en hoekwoningen zijn er 

in verschillende gevelkleuren. De woningen vormen een 

mooie mix in het totale plan en liggen onder andere aan 

autoluwe lanen tussen de Doctor Berlagelaan en de Van 

Vorststraat.

Laanwoning type B
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Schaal 1:150

begane grond 2e verdieping1e verdieping

Laanwoning    Type B  
Woningoppervlakte

ca. 125 m2 GBO

Bruto inhoud

ca. 459 m3

Kavel

ca. 94 m2 tot 142 m2 

Locatie 

blok 1, 2 en 3

Aantal stuks 

34 stuks

* WKO (warmte- en koudeopslag) *WTW (warmte terugwin systeem)
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Laanwoning type C

31

De architectuur van de 11 laanwoningen type C verwijst 

naar de architectuur van het vroegere entreebouw van 

het lyceum. Architect Mulleners + Mulleners koos er 

bewust voor om het kenmerkende betonnen kader uit het 

voormalige schoolgebouw terug te brengen in de gevel 

van type C. De woningen bestaan uit drie woonlagen.
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Schaal 1:150

begane grond 2e verdieping1e verdieping

Laanwoning    Type C
Woningoppervlakte

ca. 112 m2 GBO

Bruto inhoud

ca. 408 m3

Tuin

ca. 74 m2 tot 144 m2 

Locatie 

blok 3

Aantal stuks 

11 stuks

* WKO (warmte- en koudeopslag) *WTW (warmte terugwin systeem)
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Langs de Doctor Berlagelaan worden de laanwoningen 

onderbroken door 4 bijzonder ruime specials. Type D is 

de grootste woning binnen het plan, bijna 10 meter diep 

met drie volledige woonlagen. Laanwoning type D heeft 

maar liefst vijf slaapkamers met de mogelijkheid voor het 

realiseren van een tweede badkamer. De woning verwijst 

door zijn hoogte en het symmetrisch grid van de gevel 

naar de architectuur van de huidige bebouwing van het 

lyceum.

Laanwoning type D 
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Schaal 1:150

begane grond 2e verdieping1e verdieping

Laanwoning    Type D
Woningoppervlakte

ca. 142 m2 GBO

Bruto inhoud

ca. 513 m3

Kavel

ca. 114 m2 tot 117 m2 

Locatie 

blok 2 en 3

Aantal stuks 

4 stuks

* WKO (warmte- en koudeopslag) *WTW (warmte terugwin systeem)
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De 48 woningen in het park grenzen allemaal aan een 

privéhof die aan twee zijden ontsloten wordt. Vanuit de 

woning loop je direct het park in.  De woningen vormen 

één geheel. Variaties in het metselwerk zorgen voor een 

speelse, aantrekkelijke aanblik. De woningen bestaan uit 

drie lagen en hebben een ruime tuin. Daardoor is ook een 

uitbouw op de begane grond mogelijk.

Parkwoning type E
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Schaal 1:150

Parkwoning    Type E

begane grond 2e verdieping1e verdieping

Woningoppervlakte

ca. 112 m2 GBO

Bruto inhoud

ca. 414 m3

Kavel

ca. 83 m2 tot 112 m2 

Locatie 

blok 4 en 5

Aantal stuks 

48 stuks

* WKO (warmte- en koudeopslag) *WTW (warmte terugwin systeem)
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De 4 twee-onder-een-kapwoningen staan aan het hoofd 

van de parkwoningen. Deze specials liggen schitterend 

in het groen  en zijn een maatje groter dan type E. 

Parkwoning type F bestaat uit drie woonlagen, heeft een 

ruime tuin en is zeer geschikt voor grote (samengestelde) 

gezinnen. De woning biedt volop mogelijkheden voor 

duurzame groei en een onbezorgde toekomst.

Parkwoning type F
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Schaal 1:150

begane grond 2e verdieping1e verdieping

Parkwoning    Type F
Woningoppervlakte

ca. 128 m2 GBO

Bruto inhoud

ca. 484 m3

Kavel

ca. 117 m2 tot 212 m2 

Locatie 

blok 4 en 5

Aantal stuks 

4 stuks

* WKO (warmte- en koudeopslag) *WTW (warmte terugwin systeem)
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Afwerkingspakket

Geheel naar 
eigen wens 
samen te 
stellen 

Standaard voorzieningen in de woning
• Het sanitair in dit type woning bestaat uit  

 Villeroy & Boch (type O’Novo). 

• De vloertegels worden in formaat van 30x30 cm  

 uitgevoerd en de wanden van de badkamer worden  

 tot het plafond betegeld met tegels van 25x33 cm. 

• Vloerverwarming in de badkamer. 
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Algemene info

• Iedere woning krijgt een privé parkeerplaats. 

Het achter terrein waar de parkeerplaatsen 

zich bevinden komt in eigendom van de 

omwonende. Deze parkeerplaats komt 

in eigendom van de koper. Voor het 

gehele binnenhof wordt een Vereniging 

van Eigenaren (VvE) opgericht. Dit gebied 

wordt niet afgesloten. Het gebied bestaat 

uit privé parkeerplaatsen en een aantal 

bezoekersparkeerplaatsen. 

• Er zijn zes verschillenden woningtypes. De 

woonoppervlakten variëren van circa 110 tot 

145 vierkante meter. 

• Alle woningen beschikken over een 

tuingerichte woonkamer, straatgerichte 

Indien u nog aanvullingen of wijzigingen heeft 

op de standaard uitvoering van de woning is 

er altijd de mogelijkheid om in een persoonlijk 

gesprek met de wooncoach en aan de hand 

van meer en minderwerklijst de woning aan te 

passen aan uw persoonlijke voorkeur. Zo maakt 

u samen met de wooncoach van uw nieuwe 

huis echt een thuis!

In de keuzelijst zijn al een heel aantal mogelijke 

varianten uitgewerkt. Heeft u nog aanvullende 

wensen, kunnen deze in overleg met de 

wooncoach worden bekeken.

keuken, badkamer en minimaal drie 

slaapkamers. Sommige woningen zijn bij 

uitstek geschikt voor grote gezinnen met tot 

wel 5 slaapkamers.  

• Voorbeeld opties 

o Uitbouw woonkamer 1,20m of 2,40m  

o Velux dakraam 

o Dakkapel aan de voor- of achterzijde  

 van de woning 

o Bad in de badkamer 

o Woning nog duurzamer maken, van EPC  

 0,4 naar EPC 0 dmv zonnepanelen. 

 EPC geeft aan hoe energiezuinig je  

 woning is. Hoe energiezuiniger de   

 woning, hoe lager de norm. 

Technische omschrijving:

• Triple glas

• De elektra kan eenmalig naar keuze worden  

verplaatst binnen de ruimte 

• Woningen worden exclusief keuken 

opgeleverd

• WKO installatie (warmte- koudeopslag),  

met individuele warmtepomp

• Boiler van 178 liter

• BG, 1e en 2e verdieping vloerverwarming 

met vrije koeling via de vloerslangen

• Balans ventilatie met warmteterugwinning 

(WTW)

• Houten kozijnen
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Voordelen van 
nieuwbouw

Onderhoudsarm 
Uw woning is goed geïsoleerd tegen kou 

en hitte, en voldoet aan de strengste 

wettelijke eisen voor geluidsisolatie.

Hetzelfde geldt voor de luchtkwaliteit; ook die 

voldoet aan de strengste normen. Daarnaast 

zorgen moderne technieken in steeds meer 

nieuwbouwhuizen voor verwarming en koeling.

Dat alles maakt het binnenklimaat aangenaam 

en comfortabel. Bouwkundig voldoet uw huis 

eveneens aan de nieuwste wettelijke eisen 

(Bouwbesluit). Dat betekent onder meer dat de 

plafonds en deuren hoger zijn en de trappen 

minder steil. Verder gelden minimale afmetingen 

voor bijvoorbeeld toiletruimten en gangen. Ook 

die extra ruimte zorgt voor meer comfort.

Energiezuinig
Met standaard een energieverbruik dat 

overeenkomt met energielabel A, is uw 

nieuwbouwhuis zeer energiezuinig.

Dat merkt u aan uw energierekening. Bovendien 

draagt u hiermee bij aan een beter klimaat en 

een beter milieu.

Duurzaam 
Uw huis is een stuk duurzamer dan 

oudere woningen; nieuwbouw belast het 

milieu minder en zorgt voor een geringere 

uitstoot van CO2.

Dat is onder meer te danken aan de goede 

isolatie en aan het gebruik van duurzame 

technieken om uw huis van warmte en stroom 

te voorzien.



54 55



Voorbehoud verkoopdocumentatie

De verkoopdocumentatie is met de grootste 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 

wijzigingen die onder andere voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/

of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste 

informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkoop 

tekeningen en technische omschrijving.

Juli 2018 

vijfvanvorst.nl

Van Santvoort Makelaars Eindhoven

Boutenslaan 195A, 5654 AN Eindhoven

T 040 269 2530

nieuwbouw@eindhoven.vansantvoort.nl

Huybregts Relou

Kanaaldijk Zuid 1, 5691 NL Son

T 049 9 483 483

Een ontwikkeling van:

Verkoop door:

CRA Vastgoed BV

Elzentlaan 29, Eindhoven

T 040 213 51 22

Wilma Wonen

Janssoniuslaan 30, Utrecht

T 030 303 95 50

Aannemer:

ERA vb&t Makelaars

Vestdijk 180, 5611 CZ Eindhoven 

088 545 4645

nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl


