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Volgende fase met twee-onder-een-kapwoningen in verkoop

Start bouw woningen derde fase Rozenhof De Groote Wielen
in Den Bosch
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM boekt succes met de verkoop van de
woningen uit de derde fase van Rozenhof in De Groote Wielen in Den Bosch en gaat
nog voor het eind van het jaar starten met de bouw van de twaalf twee-ondereen-kapwoningen.

De Hoven is een van de zes deelgebieden van De Groote Wielen en wordt een
moderne, tuinstedelijke wijk dichtbij het water. De naam verraadt de bijzondere
eigenschap van dit gebied: de woningen zijn opgesteld rondom openbare groene
hoven. De Hoven is verdeeld in kwadranten, waarvan De Rozenhof er een is. Het plan
ligt in het noordwestelijke kwadrant dat aan de noordzijde direct aan het water
grenst.

De woningen met de karakteristieke jaren dertig stijl zijn ontworpen door LT
Architecten. De bouw van De Rozenhof is in handen van Dura Vermeer Bouw Rosmalen
BV.
Start verkoop fase vier
Maandag 2 december wordt gestart met de verkoop van de vierde en laatste fase van
De Rozenhof. Deze fase omvat in totaal tien twee-onder-een-kapwoningen in
dezelfde stijl als de woningen uit de voorgaande fases met een prijs vanaf
€ 359.500 v.o.n. De royale woningen hebben een woonoppervlakte van circa 185 m2
en worden gerealiseerd op percelen vanaf 302 m2 tot 325 m2.
Kijk voor meer informatie over de woningen en het plan op
www.woneninrozenhof.nl. Verkoopdocumentatie is beschikbaar bij de verkopende
makelaars Boumij makelaars in ’s-Hertogenbosch en Ter Mors makelaars in Rosmalen.
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.
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