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HET TWEKA PROJECT 
INDUSTRIEEL 

WONEN IN GELDROP

WILT U GRAAG WONEN IN EEN LUXE  
LOFT-APPARTEMENT OP EEN VOORMALIGE 

INDUSTRIELOCATIE IN GELDROP? DAT KAN IN 
DE TWEKA FABRIEK AAN DE MIERLOSEWEG. 
HET PROJECT OMVAT 10 INDUSTRIËLE LOFT-

APPARTEMENTEN VERDEELD OVER 3 VERDIEPINGEN. 
DAT IS MODERN WONEN OP EEN CENTRALE 
LOCATIE IN EEN GEMEENTELIJK MONUMENT.  

Welkom in De Tweka Fabriek
Wie op zoek is naar een bijzonder loft-
appartement op een supercentrale locatie,  
is in De Tweka Fabriek aan het juiste adres.  
U stapt binnen in de originele entreehal 
waar de authentieke elementen van het 
monumentale pand goed bewaard zijn 
gebleven. Hoe bijzonder: thuiskomen in een 
oud fabriekspand, volledig aangepast aan  
de wooneisen van nu! 

Stadswonen in een dorp
De stoere, industriële betonnen look 
van de hoge plafonds blijft in de loft-
appartementen zichtbaar, terwijl de 
afwerking in de rest van het appartement 
zeer hoogwaardig is. De gevels van de 
fabriek zijn in oude glorie hersteld door 
nieuwe aluminium kozijnen en wit stucwerk. 
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Aan de buitenkant van het pand worden 
nieuwe elementen toegevoegd: de balkons 
van circa 10 m2 per loft-appartement op de 
1e en 2e verdieping markeren de markante 
uitstraling van het pand. 

De 2 loft-appartementen op de begane grond 
krijgen een terras met tuin.

De verdiepingen zijn per trap en per lift 
te bereiken. Alle appartementen hebben 
prachtige hoge plafonds: op de begane grond 
ca. 390 cm hoog, op de 1e en 2e verdieping  
ca. 370 cm hoog. Ieder loft-appartement heeft 
één individuele berging op de begane grond.

Klaar voor de toekomst
De oude Geldropse Tricotagefabriek ‘Tweka’ -  
waar tot de jaren ‘70 badkleding werd 

gemaakt - is nu klaar voor de toekomst.  
De 10 loft-appartementen variëren in grootte 
van 63 tot 122 m2 en voldoen vanzelfsprekend 
aan de meest actuele eisen op het gebied 
van duurzaamheid en energie. Voor het 
verwarmen van het loft-appartement en 
de warmwatervoorziening krijgt ieder loft-
appartement een warmtepomp. Door de  
goede isolatie is er minder warmte nodig  
om de woning op optimale temperatuur te 
krijgen én te houden.

Het gebouw en elk loft-appartement kenmerkt 
zich door het vele daglicht door de grote 
en hoge gevelramen. Tevens zijn er veel 
mogelijkheden om de woning aan te passen 
aan uw eigen woonwensen. 
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GELDROP HEEFT HET ALLEMAAL: 
EEN CENTRALE LIGGING, EEN 

GEZELLIGE DORPSKERN EN VEEL 
GROEN. EINDHOVEN EN HELMOND 

LIGGEN OP EEN STEENWORP 
AFSTAND. DOOR DE DIRECTE 

AANSLUITING OP DE A67 BENT  
U SNEL ONDERWEG!

Geldrop is uniek 
Geldrop staat bekend om haar Brabantse 
gezelligheid. Lunchen, dineren of borrelen?  
In Geldrop vindt u een ruim aanbod aan sfeer-
volle cafés, restaurants en terrassen. Daarnaast 
biedt Geldrop een diversiteit aan lokale en 
landelijke winkelformules, (middelbare) scholen, 
sportclubs, een filmhuis, een cultureel centrum 
en een goede treinverbinding met Eindhoven 
en andere steden. 

De echte reden om naar De Tweka Fabriek te 
verhuizen is natuurlijk de fantastische ligging. 
Door de perfecte aansluiting op omliggende 
snel- en autowegen bent u direct onderweg! 
Mountainbikers, sporters en natuurliefhebbers 
zitten supersnel in de natuur: de gemeente is 
omgeven door véél groen. 

CENTRALE LOCATIE 
ONTDEK 

GELDROP
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A67

34
GELDROP

STATION

KASTEEL GELDROP

BRIGIDA KERK

CENTRUM

LIGGING

GELDROP&OMGEVING

EINDHOVEN 5 KM

VELDHOVEN 14 KM

NUENEN 6 KM

HELMOND 9 KM

VENLO 45 KM
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DE TWEKA FABRIEK
EEN MOOIE COMBINATIE 

TUSSEN GEBOUWHISTORIE 
EN MODERN WONEN
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Meer informatie? 
Heeft u vragen over huren in De Tweka Fabriek? Neem dan een kijkje op 
www.detwekafabriek.nl of bel met ERA Focus Makelaars, de verhuurder 
van dit project: (040) 218 00 78.
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APPARTEMENT A
BEGANE GROND
Woonoppervlakte: 122 m2 

APPARTEMENT B
BEGANE GROND
Woonoppervlakte: 110 m2 

APPARTEMENT C
EERSTE VERDIEPING 
Woonoppervlakte: 78 m2

APPARTEMENT D
EERSTE VERDIEPING 
Woonoppervlakte: 63 m2

APPARTEMENT E
EERSTE VERDIEPING
Woonoppervlakte: 75 m2

APPARTEMENT F
EERSTE VERDIEPING
Woonoppervlakte: 64 m2

APPARTEMENT G
TWEEDE VERDIEPING
Woonoppervlakte: 78 m2

APPARTEMENT H
TWEEDE VERDIEPING
Woonoppervlakte: 63 m2

APPARTEMENT I
TWEEDE VERDIEPING
Woonoppervlakte: 65 m2

APPARTEMENT J
TWEEDE VERDIEPING
Woonoppervlakte: 75 m2
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BEGANE GROND

LOFT-APPARTEMENT A
WOONOPPERVLAKTE: 122 M2

Het grootste loft-appartement van De Tweka Fabriek bevindt zich  
op de begane grond. Door de prachtige ligging op het zuiden en  
de grote en hoge gevalramen, verzekert u zich van volop lichtinval. 
Verder beschikt u over twee slaapkamers, waarvan één direct gelegen 
aan het riante terras met tuin op het westen. De bijzonder ruime living 
met zijn karakteristieke vorm en extreem hoge plafond, maakt wonen 
een ware beleving.
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BEGANE GROND

LOFT-APPARTEMENT B
WOONOPPERVLAKTE: 110 M2

Eveneens op de begane grond bevindt zich dit praktische ingedeelde 
loft-appartement. Het beschikt over een grote living met woonkeuken, 
een tweetal slaapkamers en een riante terrastuin, waar u heerlijk kunt 
genieten van de middag- en avondzon. De ruime oppervlakte van het 
loft-appartement geven een gevoel van vrijheid en ruimtelijkheid. En met 
de berging en parkeerplaatsen om de hoek, hoeft u nooit ver te lopen.



12

EERSTE VERDIEPING

LOFT-APPARTEMENT C
WOONOPPERVLAKTE: 78 M2

Dit loft-appartement op de eerste etage is tijdloos en kenmerkt 
zich door zijn ronde vormen en speelse, en tegelijkertijd functionele 
indeling. Dankzij de vele, royale raampartijen, profiteert u van een 
schitterende lichtinval in nagenoeg elke ruimte. Ook hier zijn twee 
slaapkamers voorzien en via de luxe woonkeuken met openslaande 
deuren heeft u toegang tot het ruime balkon op het westen.
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EERSTE VERDIEPING

LOFT-APPARTEMENT D
WOONOPPERVLAKTE: 63 M2

Op de eerste verdieping bevindt zich dit moderne en stijlvolle  
loft-appartement, dat zich kenmerkt door zijn praktische indeling.  
Zo grenst aan de luxe keuken een inpandige berging met aansluiting 
voor wasmachine. Liggen de twee slaapkamers tegenover zowel de 
badkamer als het toilet. En heeft u via het zitgedeelte toegang tot het 
ruime balkon aan de achterzijde, waar u volop profiteert van rust.
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EERSTE VERDIEPING

LOFT-APPARTEMENT E
WOONOPPERVLAKTE: 75 M2

Een royaal woonoppervlak en een perfecte ligging zijn kenmerkend voor 
dit loftappartement op de eerste etage. Zo geniet u er elke dag weer van 
de ochtend- en middagzon, die zowel het balkon als de aangrenzende 
slaapkamer en living voorziet van een prachtige lichtinval. De schuine 
hoeken bevestigen het industriële karakter van het loft-appartement, 
evenals de hoge plafonds.
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EERSTE VERDIEPING

LOFT-APPARTEMENT F
WOONOPPERVLAKTE: 64 M2

Dit knusse loft-appartement ligt verscholen aan de rustige achter- 
zijde van het complex. Vanuit de living met leefkeuken heeft u via 
openslaande deuren toegang tot het riante balkon. Uiteraard zijn er ook 
hier twee slaapkamers voorzien en verder beschikt het over zowel een 
berging in de woning als een op de begane grond. Een hoogwaardige 
afwerking en industriële aspecten zorgen voor de finishing touch.
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TWEEDE VERDIEPING

LOFT-APPARTEMENT G
WOONOPPERVLAKTE: 78 M2

Openheid, licht en een fenomenaal uitzicht zijn kenmerkend voor 
dit ruime loft-appartement op de hoek van de Nuenenseweg en de 
Mierloseweg. Mede vanwege de ligging op het zuiden en de royale 
raampartijen in nagenoeg alle vertrekken, kunt u elk moment van de  
dag genieten van de mooie lichtinval. Verder zijn ook hier twee 
slaapkamers voorzien en geeft de speels gevormde living toegang  
tot het riante balkon.
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TWEEDE VERDIEPING

LOFT-APPARTEMENT H
WOONOPPERVLAKTE: 63 M2

In dit industriële loft-appartement op de tweede verdieping voelt u zich 
snel thuis. Naast de kenmerkende hoge plafonds en royale lichtinval, 
beschikt het over een praktisch in te delen living met luxe woonkeuken, 
meerdere slaapkamers, een badkamer, toilet en balkon aan de relatief 
rustige noordzijde. Verder heeft u de beschikking over een eigen 
parkeerplaats en zowel een berging in de woning als op de  
begane grond.
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TWEEDE VERDIEPING

LOFT-APPARTEMENT I
WOONOPPERVLAKTE: 65 M2

Kiest u voor rust en ruimte, dan is dit loft-appartement with a view  
u op het lijf geschreven. De royale, hoge raampartijen zorgen voor veel 
lichtinval en bieden een weids uitzicht. En de woning zelf is bijzonder 
functioneel ingedeeld. Naast twee slaapkamers, beschikt het loft-
appartement over een gecombineerde woon-/eetkamer, van waaruit  
u via een tweetal deuren toegang heeft tot het fraaie balkon.
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TWEEDE VERDIEPING

LOFT-APPARTEMENT J
WOONOPPERVLAKTE: 75 M2

Elke ochtend weer stroomt er volop zonlicht binnen in dit luxueuze 
loft-appartement op de tweede etage. Het is opvallend en tijdloos 
tegelijkertijd, mede door zijn schuine hoeken en frisse ruimtes met volop 
daglicht. De moderne keuken, de badkamer en het overige sanitair 
kenmerken zich door een comfortabel en zelfs luxe afwerkingsniveau.  
En het riante balkon met prachtig uitzicht, maakt het plaatje compleet. 



Samen met architectenbureau De Bever Architecten 
heeft Houta een mooie combinatie gevonden tussen 
gebouwhistorie en modern wonen. Wie op zoek is 
naar een bijzonder huurappartement, op een unieke 
locatie, is in De Tweka Fabriek aan het juiste adres!

Maak kennis met Houta! 
Op het gebied van vastgoed is Houta van alle markten 
thuis. Al meer dan vijftig jaar bouwt en ontwikkelt Houta, 
met veel vakmanschap, ervaring en up-to-date kennis, 
woningen en bedrijfspanden met multifunctionele 
bestemmingen. Door al die jaren is onze ambachtelijke 
kundigheid en bedrevenheid bewaard gebleven  
en gegroeid. 

Huren in De Tweka Fabriek?
Bent u geïnteresserd, heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem contact op met ERA Focus Makelaars, 
de verhuurder van dit project: (040) 218 00 78. W
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