de
drie
eiken.
Project De Drie Eiken staat voor zalig wonen in
de groene stadsrand van Antwerpen. Het is er
heerlijk vertoeven met het ganse gezin vlakbij het
2

gezellige dorp van Edegem. Scholen, winkels en
sportgelegenheden zijn op fiets- en wandelafstand.
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De belangrijkste invalswegen zijn vlot bereikbaar

De

nieuwbouwwoningen

ademen

karakter

en

kwaliteit uit. Ze zijn allen ontworpen met oog
voor detail en worden perfect in de omgeving
gekadreerd. Als projectontwikkelaar ambiëren we
een hoge woonkwaliteit gecombineerd met een leuke
architectuur. Deze vinden we ook terug in de tijdloze
ontwerpen van De Drie Eiken door een fijne mix aan
woningen te creëren met een groene knipoog naar
de omgeving.
Ben je benieuwd naar meer? We nemen je graag mee
naar een thuis waar het hele gezin zich goed voelt.
Waar er wordt gelachen, genoten en plezier gemaakt.
Een nieuwe woning waar gezelligheid voorop staat.

Welkom in het project De Drie Eiken.
www.dedrieeiken.be
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zodat je snel thuis kan komen na een drukke werkdag.

sfeervol wonen in
de groene rand van
antwerpen.

grondplan
edegem.

Edegem is gelegen in de groene stadsrand rond

Gezondheid

levensgenieters die dichtbij de stad willen wonen



UZA Ziekenhuis

850m

maar ook waarde hechten aan het karakter en de



Apotheek Drie Eiken

240m

vele voordelen van wonen in een dorp.



Huisartsenpraktijk Ter Borcht

750m

De Drie Eiken kan genieten van een perfecte
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ligging met de belangrijkste voorzieningen in de



Carrefour Supermarkt

steenworp gelegen alsook verschillende sport-



Bakkerij Martinez

230m

infrastructuren zoals golf, tennis, voetbal, hockey



Keurslager Gijsel

1,7 km

directe omgeving. Het ziekenhuis UZA is op een
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Winkels

en zo veel meer.
Het is een plek waar je thuis komt. Het is een thuis
waar je de ideale balans van het leven kan creëren.

edegem
troef.
Edegem heeft een perfecte verbinding naar alle

Scholen



OLVE
Basis- en kleuterschool

500m



‘t Kofschip Basisschool

750 m



OLVE
Middelbare school

2,7 km



De Kabouters Kinderopvang

500m

Royal Victory Hockeyclub

1 km

ten opzichte van Antwerpen en Brussel. Je bent



Ik dien Voetbalclub

1 km

vlakbij de E19 en de A12 maar toch in een rustige



Ter Linden Tennisclub

600m



Golfclub De Drie Eycken

500m

De bushalte naar Antwerpen en het Centraal -



Brasserie De Specht

550m

Station bevindt zich op 5 minuten wandelen. Met



De Friterie Restaurant

500m

omkadering.

de fiets ben je op 20 minuten in het bruisende
stadscentrum van Antwerpen.

Drie Eikenstraat 362
2650 Edegem

Ontspanning



uithoeken van Vlaanderen en is ideaal gelegen
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1 km

BRUSSEL
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Antwerpen. Het is een ideale uitvalsbasis voor
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een ﬁjne mix aan
woontypologiën.

visie van
de architect.

Door een mix te creëren van verschil-

Er werd gekozen voor een landelijke look & feel met

lende types van woningen, ontstaat

een moderne toets. De lichte gevel gecombineerd

er een mooie verscheidenheid in De

met de terracotta dakpannen en het donkere

Drie Eiken. Iedere woning kan zo

buitenschrijnwerk geeft het project een klassevol

genieten van haar bijzondere kwali-

en eigentijds uitzicht. De houtaccenten die op

teiten en unieke indelingen. We ont-

sommige woningen worden geïntegreerd maken

wikkelen 3 gesloten en 5 halfopen

het totaalplaatje af.
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met een fantastische grondopper-

Voor het interieur van de huizen kan er volledig

vlakte. Allen ontwikkeld volgens het

à la carte gekozen worden. Hou je van een strak

sleutel-op-de-deur principe waarbij

en modern interieur met een elegante afwerking

we zorgeloos volgens jouw wensen

of ben je eerder het type dat voor de bohémien

bouwen.

look gaat met veel houtaccenten en een warme
inrichting? Voor ieder wat wils!

Iedere woning heeft een grote tuin
en een ruime oprit. Alle kavels genie-

Onder begeleiding van onze interieurstyliste kan je

ten van een mooie zoninval en zijn zo

jouw ideale thuis creëren.

ingetekend zodat er een maximum
aan privacy wordt gecreëerd.

“De verkaveling werd georganiseerd als
een coherent geheel, waarbij iedere woning
haar eigen identiteit bewaart.”
Architecte Sofie Pittoors
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woningen en een ruime unieke villa

een doordachte
indeling voor een
ideaal wooncomfort.
8
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Verschillende plannen zijn reeds uitgetekend als
Sofie Pittoors heeft rekening gehouden met een
variëteit aan levensstijlen en woonbehoeften. Zo
is geen enkele woning dezelfde en kan deze op
verschillende manieren worden ingedeeld.
Dankzij

de

functionele

voorbeeldplannen

wordt

indeling
de

in

volledige

onze
ruimte

optimaal benut. Zo kan ieder huis genieten van
minimaal 2 badkamers en 3 slaapkamers, een
ruime en lichte leefruimte met open keuken en een
grote berging. Een zolderruimte geeft potentieel
tot verdere uitbreiding en een garage kan indien
gewenst ook inpandig geïntegreerd worden.
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inspiratie voor jouw ideale woning. Architecte

gesloten
bebouwing.
Een gezellige woning met hedendaags comfort en
een zee aan ruimte.
De leefruimte baadt in het licht en geniet van een
mooie openheid met een directe connectie naar de
10
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keuken die zicht geeft op de tuin. Aan bergruimte
geen gebrek gezien de ruime berging die aan
ingemaakte kasten.
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de keuken grenst en de vele mogelijkheden voor

Op de verdieping geniet je van een master
bedroom die de naam waardig is met een dressing
en een ensuite badkamer. De twee kinderkamers
zijn geconnecteerd met een eigen douchekamer.
Wil je een extra slaapkamer of badkamer, een
garage, een bijkomende berging of bureau creëren?
Bekijk het samen met onze interieurstyliste en we
werken een aangepast plan uit op maat van jouw
wensen.

Woonoppervlakte: 201 m2 – 227 m2

Lot 6 - A

halfopen
bebouwing.
Deze ruime woning geniet van een optimale
12

indeling waarbij het eveneens mogelijk is om een
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ruime garage te integreren. De openheid in de
woonkamer geeft een grote gezelligheidsfactor
grote lichtinval. De praktische indeling op de
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mede dankzij de vele ramen die zorgen voor een
eerste verdieping zorgt voor een speelse variatie
waarbij de kinderen kunnen genieten van een
eigen badkamer.
Wens je een kantoor of een extra grote berging te
integreren? Dit kan allemaal, we bespreken graag
met je de verschillende variaties voor een optimale
creatie.

Woonoppervlakte: 225 m2 – 258 m2

Lot 9 - F

open
bebouwing.
Deze fantastische woning geniet van alle comfort
en ruimte die gepaard gaat met een villawoning.
In de woonkamer is er een heerlijk buitengevoel
gecreëerd door de brede ramen met een directe
connectie naar de tuin. De chef in jezelf kan je
naar bovenhalen in de ruime keuken waar je de
14
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meest overheerlijke gerechten kan koken. De
zonovergoten tuin met mogelijkheid tot plaatsing
vakantiegevoel.
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van een zwembad, geeft het jaar rond een zalig

Op de verdieping bevindt zich de master bedroom
met ensuite badkamer en grote dressing. Daarnaast
zijn er ook nog drie ruime slaapkamers en een
tweede badkamer. Wil je nog verder uitbreiden?
Dan kan dit op de grote zolderverdieping.
Deze

woning

heeft

een

ruime

waaier

aan

mogelijkheden waar onze interieurspecialist u
kan begeleiden in de volledige inrichting van uw
droomwoning.

Woonoppervlakte: +- 350 m2
Lot 4 - A

een thuis
waar kwaliteit
voorop staat.
Smaken zijn verschillend, maar kwaliteit is dat niet. Daarom werken we met
gerenommeerde leveranciers voor de inrichting van de woningen.

We stellen

realistische budgetten op voor de keuze van vloer, keuken, badkamers en tegels…
16

Op basis van het plan dat je hebt gekozen bezoeken we de verschillende toonzalen
om van jouw woning een gezellige thuis te maken. Indien het voor jou dat tikkeltje
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Heerlijk kokerellen in de open keuken - €7.500 excl. BTW
Een kwalitatieve keuken in hoogwaardige laminaat met toestellen van A-merken
en een mooie basisuitrusting voor iedere kok.
De badkamer, een wellness in eigen huis - €6.500 excl. BTW
Wil je een uurtje genieten van wat me-time of heb je haast en moet je snel de deur
uit? In een badkamer kan je genieten van beide werelden. De ensuite badkamer
kan voorzien worden van een bad terwijl de tweede badkamer praktisch is
georganiseerd met een douche.
Net dat tikkeltje meer…
Een interieurstyliste begeleidt u in de keuze van de luxe-uitvoering. Hierin is er
extra budget voor de keuken en de badkamers voorzien alsook een eiken trap
of, voor de moderne toets, een trap uit zwevend beton. De gehele woning krijgt
een meer verfijnde look door de blokdeuren die de kers op de taart zijn van jouw
luxepakket.
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extra mag zijn, kan je kiezen voor een luxe-uitvoering met net die extra touch.

stijlpakketten.
Keuzestress? Onze interieurstyliste heeft drie
verschillende pakketten ontwikkeld met elk
hun eigen stijl. Dit zowel binnen het budget
van een standaard- als een luxe-uitvoering.
Zo kan je rustig achteroverleunen en zorgen
wij voor jouw ideale woning.
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01 | authentic
Hou je van een rustieke inrichting en de
bijhorende warme gloed? Dan zit je bij de
Authentic stijl goed. We werken hier met
leuke houtaccenten en landelijke details.

02 | white
De strakke details van het White designpakket
zorgen voor een instant moderne touch
aan je woning. Hier werken we met trendy
materialen zodat jouw woning een eigentijds
pareltje wordt.

03 | bohemian
Fleur je helemaal op van een nonchalant
maar doordacht interieur? Dan is deze stijl
iets voor jou. We combineren de ﬂamboyante
Bohemian stijl met de nieuwste materialen.

choose
your
style
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01 | authentic
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02 | white
03 | bohemian

warm hart voor
onze buur(t).

wie is new?
Als residentiële projectontwikkelaar zet NEW zich dagelijks in
om de ideale woningen te creëren over verschillende generaties

NEW draagt een warm hart voor sociale initiatieven.
Daarom ondersteunen we lokale goede doelen
bij elk project dat we realiseren. Per verkochte
woning binnen het project De Drie Eiken zal een
bedrag van 1.000 euro geschonken worden aan
het jongeren begeleidingscentrum De Vlinderkens.
22

Op deze manier kunnen wij samen bijdragen aan
een warm nest voor gezinnen en kinderen in
moeilijkheden.

heen. Wij bouwen een thuis waar je tot rust komt en kan
genieten van het leven. Ieder project wordt ontwikkeld met een
eigen visie waardoor geen enkele ontwikkeling gelijk is. Uit elke
locatie halen we het maximale naar boven voor een perfecte
woonomgeving.
Toekomst van vandaag
NEW denkt vooruit. Dit betekent als projectontwikkelaar dat we

23

bij elk project een paar stappen verder denken. Er wordt rekening gehouden met de woonkwaliteit en de bereikbaarheid, niet
gen met oog voor de verschillende verwachtingen over de vele

de vlinderkens
vzw.

fases van het leven heen.
Thuis voelen vanaf de aankoop
Met een ultieme aankoopbegeleiding laten we je thuis voelen
van bij de aankoop. Onze technisch adviseur en interieurstyliste
begeleiden je in het volledige proces zodat we voor jou de

De Vlinderkens startte in 1958 in Berchem en
verhuisde in 1965 naar Edegem. Momenteel leven
elf jongeren tussen twaalf en achttien jaar in het
centrum die een moeilijke thuissituatie hebben.
De ouders van deze jongeren kunnen omwille van
een eigen moeilijke levensgeschiedenis niet of

ideale woning kunnen creëren zonder kopzorgen.
Woon jij binnenkort in De Drie Eiken?
Contacteer ons voor een antwoord op jouw vragen of om
een afspraak in te plannen. Wij zijn benieuwd naar jouw
droomwoning!

niet volledig voor hun kinderen zorgen. Jongeren
die opvolging nodig hebben maar wel nog thuis
kunnen blijven wonen, worden aan huis bijgestaan
door De Vlinderkens.

Drukkerijstraat 22 b2101 | 2000 Antwerpen

Meer informatie: www.devlinderkens.be

info@n-e-w.be | +32 473/525.000
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alleen voor vandaag maar ook voor morgen. We creëren wonin-

Drukkerijstraat 22 b2101 | 2000 Antwerpen
info@n-e-w.be | +32 473/525.000

