


‘T GROENEHOF
Rustig thuiskomen op een boogscheut 

van bruisend Mechelen

Een intieme, gezellige en verborgen woonwijk en toch vlakbij een levendig 
centrum: klinkt dat je iets té poëtisch in de oren? Toch is het de perfecte 

omschrijving van woonproject ’t Groenehof. 

Op een rustig en doodlopend woonerf in een verdoken binnengebied 
verrijzen weldra 21 nieuwbouwwoningen met tuin, minimum drie ruime 

slaapkamers en carport, staanplaats of garage. En dat midden  
in de charmante dorpskern van Sint-Katelijne-Waver, maar ook op  

een boogscheut van trendy hotspot Mechelen.
 

Hier is het gezellig thuiskomen, veilig spelen en fijn leven.

Duurzaam

Alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen 
en zijn dan ook ‘bijna energie neutraal’. 

Met een E-peil van E-30 beschikken ze zo 
standaard over het BEN-label. Bovendien 

wordt de optie geboden om door middel van 
extra zonnepanelen het E-peil verder te laten 

zakken tot E20. Duurzaamheid troef!

Licht en ruimte

Reken op grote, aangename ruimtes met heel 
wat natuurlijke lichtinval. Binnen en buiten 

vloeien dan ook op een aangename manier in 
elkaar over. De bijkomende inrichtbare zolders 

in de woningen met een hellend dak bieden 
heel wat extra potentieel en maken wonen in 

't Groenehof helemaal af. 

Toplocatie

Hier geniet je heerlijk rustig van een gezellige 
dorpsomgeving, terwijl het bruisende 

Mechelen op een steenworp, of beter nog 
fietstocht, afstand ligt. Qua locatie kan dat 

tellen! 

Unieke mix

’t Groenehof, dat is een mix van open- en 
halfopen bebouwingen. Woningen met platte 

daken en woningen met ruime, inrichtbare 
zolders wisselen elkaar af. Deze worden 
verder gecombineerd met een carport, 

autostaanplaats of inpandige garage.  Je merkt 
het, er is voor ieder wat wils en een ruime 

keuze aan mogelijkheden!
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PLANINDELING

De relatie tussen koken, eten en zitten is het 
sterkst in de woningen met een volledige open 

plan of L-vormig plan. Een overvloed aan licht en 
ruimte primeert. 

Open plan

Het plaatsen van de trap centraal in de ruimte 
zorgt voor een breekpunt dat instant de aandacht 

trekt. Hier wordt de gelijkvloerse ruimte op een 
natuurlijke manier opgedeeld in twee verschillen-

de zones. Verdeeld een toch verbonden. 

Geschakelde ruimte
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Open
bebouwing

plat dak
met carport

Halfopen
bebouwing

plat dak met carport
of staanplaats

Halfopen
bebouwing

hellend dak met zolder
en carport of staanplaats

WONEN
Hedendaagse  

architectuur met telkens  
een unieke toets

Gemoedelijk, charmant en hedendaags, dat is wat de woningen van ’t 
Groenehof uitstralen. Gevels opgetrokken uit genuanceerde rode baksteen, 

donker voegwerk en strakke zwarte/anctraciete accenten typeren het 
project. Zo wordt de inkom aan de buitenzijde telkens extra in de verf gezet 
met verticaal, geprofileerd plaatmateriaal in donkere kleuren. Voeg daar een 
lichtrijke, glazen deur aan toe en je krijgt ook binnen een prachtige inkomhal.

In ‘t Groenehof is iedere woning door zijn gevelwerking uniek. De raamkaders, 
die af en toe uit het gevelvlak springen, gecombineerd met een afwisseling in 
metselwerkverband geven een speels karakter aan de wijk. Daarbovenop geeft 

het terugliggend voegwerk de woningen een eigentijdse look. Zo ontstaat er 
een mooi geheel aan woningen met telkens een eigen identiteit.



TROEVEN

Ideaal voor nieuwe 
samengestelde 
gezinnen die op 

zoek zijn naar extra 
ruimte.

Geen verrassingen. 
De uitgewerkte 
optiepakketten 

maken “maatwerk” 
mogelijk tegen vast 

prijzen.

Op maat van jonge 
gezinnen die hun 
budget in de hand 

willen houden en eigen 
prioriteiten stellen.

Perfect voor de leek 
in het bouwproces die 
volledig ontzorgd wil 

worden en een perfect 
afgewerkte en instapklare 

woning wenst.

OPTIES ‘T GROENEHOF

We wonen en leven allemaal het liefste op onze eigen manier. Zo hebben we allen onze eigen focus, 
behoeften en budget. Bij ‘t Groenehof staan we alvast garant voor een kwalitatieve basis. Zo wordt er 
gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en kan men binnen de basisprijs kiezen tussen parket 

of parkettegel op het gelijkvloers. De vloerverwarming zorgt hier voor een aangenaam bijkomend 
comfort. De keuken, badkamer en vloerafwerking kunnen binnen de vooropgestelde budgetten naar 

eigen smaak uitgewerkt worden, dit onder begeleiding van onze professionele partners.

Een waaier aan uitgewerkte optiepakketten laten vervolgens toe om van je eigen huis een échte 
thuis te maken. Een woning die volledig aan jouw wensen en behoeften voldoet.

Kies zelf net die extra’s waar jij nood aan hebt!

Mechelen mag dan vlakbij liggen, je geniet in ’t Groenehof wel van de rust en 
charmante eenvoud van het mooie en groene Sint-Katelijne-Waver. Een gemeente 

waar nog een echt dorpsgevoel heerst en het heerlijk thuiskomen is. Via een 
onderdoorrit in de Groenstraat bereik je jouw nieuwe thuis. Het rustige en groene 
binnengebied, ontsloten door twee knusse pleintjes, zorgt voor een buurtgevoel 

waar kinderen nog zorgeloos op straat kunnen spelen.

Beter kan je het niet treffen.

Geef jouw woning de upgrade die je wenst Genieten van een warm wijkgevoel.

DUURZAAM 
LEVEN

Staat duurzaamheid voor jou 
centraal en wil je optimaal 

de voordelen van duurzame 
energie benutten?

Wij bieden de optie om door 
extra zonnepanelen het 
E-peil op te trekken naar 

E20. Ook een omvormer met 
batterij is snel toegevoegd 

aan dit pakket. Rijd je 
binnenkort elektrisch? Wij 
voorzien je van de nodige 

voeding voor  
een laadpunt.

BUITEN 
LEVEN

Geen groene vingers of kan 
je niet wachten om ten volle 

van jouw nieuwe tuin te 
genieten?  Wij werken jouw 
terras, oprit of tuin volledig 
kant-en-klaar voor jou af.

Het enige wat jij nog moet 
doen? Sit back and relax!

 Contacteer ons voor 
meer info en ontdek alle 

mogelijkheden.

SAMEN 
LEVEN

Extra slaapkamers, een 
thuiskantoor, hobbyruimte of 
misschien wel een tv-kamer 

voor de kids? Je zegt het 
maar. De zolderruimtes 

van de woningen met een 
hellend dak richten wij voor 

jou volledig in.

Eén grote open ruimte, 
een master bedroom met 
badkamer of liever twee 

extra slaapkamers.  
Wat je ook kiest.  

Wij zorgen er voor.



Wonen op fietsafstand 
van hip Mechelen

Op amper 15 minuten trappen sta je in het centrum van deze bruisende stad die altijd leeft 
en zich steeds verder ontwikkelt tot trekpleister voor jonge gezinnen. Trendy shops, leuke 

restaurants en heel wat events maken van deze stad een rasechte hotspot.

Ook voor ontspanning in het groen ben je hier aan het juiste adres want op 10 minuten fietsen 
sta je in het prachtige Tivolipark of natuurreservaat Roosendael, om nog maar te zwijgen over 

de talrijke fietsdijken in de buurt.

Maar niet alleen Mechelen is makkelijk bereikbaar, in geen tijd zit je op de belangrijkste 
verbindingswegen richting Antwerpen, Brussel en Lier.

0473 200 200
tgroenehof@cm-vastgoed.be

www.tgroenehof.be

Info & verkoopEen ontwikkeling van

15 min
fietsen

van Mechelen 
centrum

5 min
tot verbinding

met R6 (via 
Liersesteenweg)

6 min
fietsen

naar station 
Sint-Katelijne-Waver

11 min
fietsen
naar het

Tivolipark

3 min
wandelen

naar gemeentelij-
ke basisschool

3 min
wandelen

van dorpskern

 Brussel

 Antwerpen  Lier


