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Schijndel, 10 december 2012 
 

Succesvolle verkoop eerste fase met zestien woningen  

AM geeft startsein bouw De Buitenhagen in Schijndel 
 
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM kan, nu de verkoop van de eerste fase 
succesvol is verlopen, het startsein geven voor de bouw van de eerste zestien 
woningen van De Buitenhagen in Schijndel. Op het terrein van een voormalige 
boomkwekerij aan de rand van het dorp ontwikkelt AM in een gevarieerde 
planopzet in totaal 62 woningen. De planning is in februari 2013 te starten met de 
bouw.    
 

 
 
De Buitenhagen ligt aan de oostzijde van Schijndel op de hoek van de Wijbosscheweg 
en de Structuurweg. Het plan bestaat uit 32 geschakelde woningen, 19 twee-onder-
een-kapwoningen, 8 semi-bungalows en 3 vrijstaande woningen. In de eerste fase 
worden in het meest oostelijk gelegen plandeel zestien geschakelde woningen 
gerealiseerd. Van deze zestien woningen zijn er inmiddels veertien verkocht. In de 
volgende planfase komen tien geschakelde woningen in verkoop. Deze woningen 
liggen parallel aan de Wijbosscheweg. 
 
Traditionele architectuur 
Door het behoud van enkele monumentale bomen en de aanleg van brede 
groenstroken heeft De Buitenhagen een ruime en groene opzet. De woningen van De 
Buitenhagen zijn ontworpen door architectenbureau Visser en Bouwman uit ’s-



Hertogenbosch. De woningontwerpen zijn geinspireerd op de architectuur die veel is 
te zien in Amerikaanse buitenwijken, maar hebben door de toepassing van hout in 
combinatie met baksteen ook iets weg van Zweedse woningen. Veranda’s aan de 
voorzijde van de woningen en de afwisseling in de kapvormen geven De Buitenhagen 
een eigen identiteit. Alle woningen beschikken over drie slaapkamers, een ruime 
zolder en een diepe achtertuin. De prijzen voor de geschakelde woningen lopen 
uiteen van € 226.900 tot € 278.800 v.o.n. De bouw is in handen van BAM 
Woningbouw. 
 
AM  
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie 
van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open 
planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke 
omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, 
daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal 
onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, 
woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor 
bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en 
recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. 
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep. 
 
 
 
 

 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur in- en externe communicatie, tel 030-6097368 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden via www.am.nl (actueel > illustraties) 

http://www.am.nl/�

	P E R S B E R I C H T

