
BUITENGEWOON WONEN IN YSSELSTEYN
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type A

Met het nieuwbouwplan 
Kievitsakker komt er in 
Ysselsteyn een buitengewoon 
mooie locatie bij om te wonen. 

6 levensloopbestendige woningen

type B

type B

type C

type D

type D

3 tussenwoningen

2 levensloopbestendige
 hoekwoningen

4 twee-onder-een-kapwoningen

2 hoekwoningen

2 tussenwoningen
KIEVITSAKKER

buitengewoon wonen in Ysselsteyn
In Ysselsteyn geniet je volop van rust, ruimte 

en natuur om je heen. Dit karakteristieke 

dorp is gelegen in de Peel. Op de akkers 

aan de Kievitsweg wordt dit nieuwbouwplan 

gerealiseerd. Het bouwplan, landelijk gelegen 

én op steenworp afstand van het centrum 

van Ysselsteyn, bestaat uit 19 duurzame 

woningen in diverse types en voor diverse 

doelgroepen. Er worden 6 woningen aan de 

bestaande Kievitsweg gerealiseerd en 

13 woningen aan de Kievitsakker, welke alle 

vrij uitzicht hebben op het groene hart van 

het bouwplan. Een aantal van deze woningen 

worden uitgevoerd als ecohoutbouw 

woningen. Alle woningen worden gebouwd

met nieuwbouwgarantie van BouwGarant.

Veiligheid, gezondheid en comfort, 

gecombineerd in een kleinschalig en dorps 

karakter, zijn de uitgangspunten voor deze 

nieuwe woonbuurt.

Het nieuwbouwplan Kievitsakker bestaat uit:

• 6 levensloopbestendige woningen, type A

• 2 levensloopbestendige hoekwoningen, type B

• 3 tussenwoningen, type B

• 4 twee-onder-een-kapwoningen, type C

• 2 hoekwoningen, type D

• 2 tussenwoningen, type D
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 6 levensloopbestendige 

 woningen, type A

 kavelnummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6

 2 levensloopbestendige 

hoekwoningen, type B

 kavelnummers 7 en 11

 3 tussenwoningen, type B

 kavelnummers 8, 9 en 10

 4 twee-onder-een-kapwoningen, 

type C

 kavelnummers 12, 13, 14 en 15

 kavelnummers 12 en 15 met dwarskap

 2 hoekwoningen, type D

 kavelnummers 16 en 19

 2 tussenwoningen, type D

 kavelnummers 17 en 18

SITUATIE

DE WONINGEN

 6 levensloopbestendige woningen, type A

 kavelnummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6
 2 levensloopbestendige 

hoekwoningen, type B

 kavelnummers 7 en 11

 3 tussenwoningen, 

 type B

 kavelnummers 8, 9 en 10

 4 twee-onder-een-kapwoningen, type C
 kavelnummers 12, 13, 14 en 15

 kavelnummers 12 en 15 met dwarskap

 2 hoekwoningen, 

 type D

 kavelnummers 16 en 19

 2 tussenwoningen,

 type D

 kavelnummers 17 en 18

N
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 levensloopbestendige 
 woningen, type A

TYPE A
6 levensloopbestendige woningen
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Aan de noordzijde van het bouwplan, 

met uitzicht op de Kievitsweg worden 

6 levensloopbestendige, gasloze Eco-

houtbouw woningen gerealiseerd. Deze 

unieke woningen zorgen voor veel 

woonplezier met tevens een zeer gezond 

leefklimaat. De woningen kenmerken zich 

door een traditionele architectuur en 

sluiten naadloos aan op de omgeving. 

Een karakteristieke uitstraling door fraai 

metselwerk met mooie metselwerkaccenten 

in 2 kleuren. De achtertuinen van deze 

woningen liggen op het zuiden en zijn 

bereikbaar middels een achterpad. Tevens 

beschikken deze woningen over een ruime 

parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kenmerken

• Kaveloppervlakte tussen ca. 228 - 318 m2

• Woonoppervlakte ca. 114 - 121 m2

• Inhoud ca. 510 - 553 m3

• Vrij uitzicht op de Kievitsweg

• Uitgevoerd in een Eco-houtbouw systeem 

met hoge isolatiewaardes van ca. 8 m²K/W 

(bouwbesluiteisen 4.5 m2K/W)

• Royale woonkamer met half-open keuken 

van ca. 45 m2

• Volledig woonprogramma (inclusief 

hoofdslaapkamer van ca. 16 m2, badkamer 

en ruime berging) op de begane grond 

• Badkamer voorzien van inloopdouche, 

hangtoilet en wastafel met compleet 

tegelwerk naar keuze

• Vaste trap naar de 1e verdieping

• Eerste verdieping met een 2e slaapkamer 

of hobbyruimte en technische ruimte

• Gasloos, voorzien van lucht/water 

warmtepomp en pv panelen

• Onderhoudsvriendelijke exterieur zoals 

kunststof kozijnen met driedubbele 

beglazing

Buitengewoon wonen in Ysselsteyn!
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Begane grond 
woning type A
Getekend kavelnummer 1

Eerste verdieping  
woning type A
Getekend kavelnummer 1
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 levensloopbestendige 
 hoekwoningen, type B

TYPE B
2 levensloopbestendige hoekwoningen
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Liggend aan de nieuw te realiseren straat 

de Kievitsakker met vrij uitzicht op het 

groene hart van het bouwplan wordt 

een bouwblok van 5 aaneengesloten 

woningen gerealiseerd. Een bouwblok met 

een karakteristieke uitstraling door fraai 

metselwerk met mooie metselwerkaccenten 

in 2 kleuren. 

De hoekwoningen van dit bouwblok worden 

uitgevoerd als levensloopbestendige 

woningen met een compleet 

woonprogramma op de begane grond. 

De achtertuinen van deze woningen zijn 

bereikbaar middels een achterpad en 

de woningen beschikken over een ruime 

parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kenmerken

• Kaveloppervlakte ca. 241 - 300 m2

• Woonoppervlakte ca. 130 - 140 m2

• Inhoud ca. 517 - 558 m3

• Vrij uitzicht op het groene hart

• Woonkamer met half-open keuken  

van ca. 36 m2

• Volledig woonprogramma (inclusief 

hoofdslaapkamer van ca. 16-19 m2, 

badkamer en ruime berging) op de 

begane grond

• Badkamer voorzien van inloopdouche, 

hangtoilet en wastafel met compleet 

tegelwerk naar keuze

• Vaste trap naar de 1e verdieping

• Eerste verdieping met een 2e slaapkamer 

of hobbyruimte en technische ruimte

• Vlizotrap naar de zolder

• Gasloos, voorzien van lucht/water 

warmtepomp en pv panelen

• Onderhoudsvriendelijke exterieur zoals 

kunststof kozijnen met driedubbele 

beglazing

Buitengewoon wonen in Ysselsteyn!
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Begane grond 
woning type B
Getekend kavelnummer 7

Eerste 
verdieping  
woning type B
Getekend kavelnummer 7

Zolder  
woning type B

Getekend kavelnummer 7
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 tussenwoningen, type B

TYPE B
3 tussenwoningen
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Liggend aan de nieuw te realiseren straat 

de Kievitsakker met vrij uitzicht op het 

groene hart van het bouwplan wordt 

een bouwblok van 5 aaneengesloten 

woningen gerealiseerd. Een bouwblok met 

een karakteristieke uitstraling door fraai 

metselwerk met mooie metselwerkaccenten 

in 2 kleuren. 

De achtertuinen van deze woningen zijn 

bereikbaar middels een achterpad en zijn 

voorzien van een houten buitenberging. 

Voor de woningen is ruim voldoende 

parkeergelegenheid in het aangrenzend 

openbaar gebied.

Kenmerken

• Kaveloppervlakte tussen ca. 135 - 157 m2

• Woonoppervlakte ca. 92 m2

• Inhoud ca. 378 m3

• Vrij uitzicht op het groene hart

• Woonkamer met half-open keuken  

van ca. 36 m2

• Vaste trap naar de 1e verdieping

• Eerste verdieping met 2 slaapkamers 

van ca. 11 en 12 m2, een badkamer en de 

technische (was)ruimte

• Badkamer voorzien van inloopdouche, 

hangtoilet en wastafel met compleet 

tegelwerk naar keuze

• Vlizotrap naar de zolder

• Gasloos, voorzien van lucht/water 

warmtepomp en pv panelen

• Onderhoudsvriendelijke exterieur zoals 

kunststof kozijnen met driedubbele 

beglazing

Buitengewoon wonen in Ysselsteyn!
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Begane grond 
woning type B
Getekend kavelnummer 8

Eerste 
verdieping  
woning type B
Getekend kavelnummer 8

Zolder  
woning type B

Getekend kavelnummer 8
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 twee-onder-een-kapwoningen, 
 type C

TYPE C
4 twee-onder-een-kapwoningen
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Liggende aan de nieuw te realiseren straat 

de Kievitsakker met vrij uitzicht op het 

groene hart van het bouwplan worden 

4 ruime twee-onder-een-kapwoningen 

gerealiseerd. Twee bouwblokken waarvan 

de woningen op de kavelnummers 12 en 

15 uitgevoerd worden met een dwarskap. 

Twee bouwblokken met een karakteristieke 

en hedendaagse uitstraling door fraai 

metselwerk met mooie metselwerkaccenten 

in 2 kleuren en verdiepingshoge kozijnen 

met veel lichtinval. De achtertuinen van 

deze woningen zijn bereikbaar middels 

een vrije achterom en zijn voorzien van 

een grote vrijstaande garage met ruime 

parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kenmerken

• Kaveloppervlakte tussen ca. 264 - 431 m2

• Woonoppervlakte ca. 138 - 150 m2

• Inhoud tussen ca. 599 – 642 m3

• Vrij uitzicht op het groene hart

• Woonkamer van ca. 22 m2 met een 

leefkeuken van ca. 25 m2

• Vaste trap naar de 1e en 2e verdieping

• Eerste verdieping met hoofdslaapkamer 

en walk-in-closet van ca. 17 m2,  

2 slaapkamers van ca. 9 en 12 m2 en een 

ruime badkamer

• Badkamer voorzien van inloopdouche, 

hangtoilet en wastafel met compleet 

tegelwerk naar keuze

• Tweede verdieping met open zolder en 

een technische (was)ruimte

• Gasloos, voorzien van lucht/water 

warmtepomp en pv panelen

• Onderhoudsvriendelijke exterieur zoals 

kunststof kozijnen met driedubbele 

beglazing

Buitengewoon wonen in Ysselsteyn!



20 het plan 21

Begane grond 
woning type C
Getekend kavelnummer 12

Eerste verdieping  
woning type C
Getekend kavelnummer 12

Tweede verdieping   
woning type C
Getekend kavelnummer 12
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Begane grond 
woning type C
Getekend kavelnummer 13

Eerste verdieping  
woning type C
Getekend kavelnummer 13

Tweede verdieping   
woning type C
Getekend kavelnummer 13

23
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 hoekwoningen 
 en tussenwoningen, type D

TYPE D
2 hoekwoningen en 2 tussenwoningen
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Aan de westzijde van de nieuw te 

realiseren straat de Kievitsakker wordt 

een bouwblok van 4 aaneengesloten 

woningen gerealiseerd. Een bouwblok met 

een karakteristieke uitstraling door fraai 

metselwerk met mooie metselwerkaccenten 

in 2 kleuren. De achtertuinen van deze 

woningen zijn bereikbaar middels een 

achterpad en de tussenwoningen hebben 

grenzend aan dit achterpad een houten 

buitenberging. De hoekwoningen zijn 

voorzien van een garage met ruime 

parkeergelegenheid op eigen terrein en 

voor de tussenwoningen is ruim voldoende 

parkeergelegenheid in het aangrenzend 

openbaar gebied.

Kenmerken

• Kaveloppervlakte tussen ca. 111 - 198 m2

• Woonoppervlakte ca. 136 m2

• Inhoud ca. 484 – 545 m3

• Woonkamer met half-open keuken  

van ca. 39 m2

• Vaste trap naar de 1e en 2e verdieping

• Eerste verdieping met 3 slaapkamers van 

ca. 8, 12 en 15 m2 en een ruime badkamer

• Badkamer voorzien van inloopdouche, 

hangtoilet en wastafel met compleet 

tegelwerk naar keuze

• Tweede verdieping met open zolder en 

een technische (was)ruimte

• Gasloos, voorzien van lucht/water 

warmtepomp en pv panelen

• Onderhoudsvriendelijke exterieur zoals 

kunststof kozijnen met driedubbele 

beglazing

Buitengewoon wonen in Ysselsteyn!
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Begane grond 
woning type D
Getekend kavelnummer 16

Eerste verdieping  
woning type D
Getekend kavelnummer 16

Tweede verdieping   
woning type D
Getekend kavelnummer 16
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WWW.TEUNISSEN-BV.NL
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WWW.VENTERRA.NL
Tel. 077 321 91 40

WWW.KIEVITSAKKER.NL
kievitsakker@teunissen-bv.nl


