
14 HERENHUIZEN 
de Gedeputeerde



Torckdael: mooi wonen tussen centrum en uiterwaarden

Over Torck

Wageningen: een stad met historie

Herenhuizen de Gedeputeerde

 - Herenhuis, Hoekwoning type A

 - Herenhuis, Tussenwoning type B

 - Herenhuis, Tussenwoning type C

Optie- en indelingsvarianten

Badkamer, keuken en tegels

Kleuren- en materialenschema

Ecovallei

Contactgegevens
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TORCKDAEL

MOOI WONEN TUSSEN CENTRUM

EN UITERWAARDEN

Torckdael is een kleinschalige woonwijk in het centrum 

van een bijzondere stad. Een stad met een beroemde 

universiteit. De internationale sfeer, de winkels, de horeca 

en culturele voorzieningen als schouwburg, bioscoop en 

bibliotheek zorgen voor een grootstedelijke allure. Maar 

toch is Wageningen compact en overzichtelijk.

De bestaande binnenstad van Wageningen is de 

inspiratiebron geweest voor de ontwikkeling van Torckdael. 

Met Torckdael wordt de gebogen vorm van de binnenstad 

verder doorgezet. Het kleine wijkje ligt centraal voor het 

Torckparck en de stadsgracht. De woonbebouwing is aan 

de ene kant gericht op het park en stadsgracht en aan de 

andere kant op de straten Rustenburg en Veerstraat. 

Loop alvast virtueel rond: 

www.echtrondlopen.nl/torckdael

of kijk op:

www.torckdael.nl

INHOUDSOPGAVE



“ONZE VISIE IS DAT WE NU LEVEN EN

DAT WE BOUWEN VOOR DE TOEKOMST.”

Dana Ponec architecten
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Torckdael

TORCK
Torckdael komt op een historische plek, waarin 

Lubbert Adolph Torck (1671 – 1758) een belangrijke 

rol speelde. Hij is de markantste en bekendste 

kasteelheer en burgermeester uit de geschiedenis 

van Wageningen. Een vermogend man, die ook 

als projectontwikkelaar, met aandacht voor het 

algemeen belang, een belangrijke stempel op de 

ontwikkeling van Wageningen heeft gedrukt. 

Met de komst van Torckdael kunnen toekomstige 

bewoners ook gaan wonen als Torck in Wageningen. 

EEN STAD
MET HISTORIE
Wageningen kent een lange geschiedenis en heeft al ruim 

750 jaar stadsrechten. De vestiging van het landbouwkundig 

onderwijs heeft de stad een grote impuls gegeven.

Een korte wandeling door het Torckpark brengt u in het 

compacte en levendige centrum met veel leuke restaurants, 

lunchrooms en eetcafés. Rond de Heerenstraat, de Markt, 

Hoogstraat en Molenstraat zijn ook de meeste winkels te 

vinden.

DICHTBIJ
DE NATUUR
Wageningen is een stad met de natuur binnen handbereik. 

De stad is gelegen op een snijpunt van landschappen: de 

Veluwerand, de Gelderse Vallei en de Nederrijn. Het landschap 

rondom is zeer divers met de uitgestrekte bossen van de 

Veluwe in het oosten, de ruige uiterwaarden van de Nederrijn 

in het zuiden en het bos- en grasland van de Gelderse vallei in 

het westen. Ook in het centrum zijn mooie groene doorkijkjes 

langs de stadsgracht en de twee botanische tuinen.Wageningen
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HERENHUIZEN 
DE GEDEPUTEERDE
De Gedeputeerde heeft de vorm van een carré en telt in

totaal 14 herenhuizen. Alle woningen hebben drie woonlagen 

en een zolderverdieping. Er zijn 4 hoekwoningen (type A) en 10 

tussenwoningen in twee varianten (type B en C). 

De Gedeputeerde krijgt een bijzondere en speelse uitstraling 

door de afwisseling in materiaalgebruik en verspringingen in 

gevels, ramen en verschillende kapvormen. De woningen 

worden uitgevoerd in een warme bruinrode baksteen of in een 

witgrijze baksteen met een donkere dakpan. De lichte daklijsten 

geven nog eens een extra accent. Bij de hoekwoningen en de 

helft van de tussenwoningen loopt het pannendak door in de 

gevelafwerking. De woningen aan de Van Arnhemhof en aan de 

Van Sallandthof hebben een eigen bordes voor de woning. De 

woningen aan Rustenburg hebben een voortuin. De woningen 

zijn voorzien van slimme, duurzame en eigentijdse oplossingen 

zoals vloerverwarming op alle woonlagen, onderhoudsarme 

materialen, zonnepanelen en draai-/kiepramen.

INDELING
De woningen hebben verschillende plattegronden. Dit geldt 

vooral voor de begane grond en de zolderverdieping. De 

plattegronden van de woon- en slaapverdieping zijn per type 

nagenoeg hetzelfde.

De entree is bij alle woningen op de begane grond gesitueerd. 

De voordeur is aan de straatzijde en aan de achterzijde is vanuit 

de parkeergelegenheid toegang tot de berging en woning.

Op de begane grond is een ruime, lichte kamer die afhankelijk 

van de woonwensen ingericht kan worden als bijvoorbeeld 

werk- of speelkamer. De hoekwoningen hebben ook de 

mogelijkheid voor een eetkeuken beneden met daarnaast nog 

een extra kamer.

De ruime woonkamer is gesitueerd op de eerste verdieping 

met een grote privé-daktuin en berging. De keukenaansluiting 

is ook op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping zijn 

drie slaapkamers, de badkamer en een separaat tweede toilet. 

De zolderverdieping is met een vaste trap bereikbaar. Op het 

dak liggen PV zonnepanelen voor opwekking van elektriciteit 

voor eigen gebruik.

PARKEREN
Elke woning heeft een eigen parkeerplaats in de ondergelegen 

parkeergelegenheid. Er is mogelijkheid tot het kopen van een 

extra parkeerplaats.
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DOORSNEDE 
(BOUWNUMMER 2.04 – TYPE B)
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HERENHUIS 
HOEKWONING 
TYPE A

BEGANE GROND

Bouwnummers 2.07 en 2.14 

en gespiegeld 2.01 en 2.08

Schaal 1:100

2E VERDIEPING ZOLDERVERDIEPING1E VERDIEPING

KENMERKEN
Inhoud: circa 500 m3

Woonoppervlakte: circa 154 m2

Door de extra ruimte op de 

benedenverdieping zijn dit de 

grootste woningen binnen 

Torckdael. In dit type is het 

mogelijk de keuken beneden te 

realiseren met een gezellige grote 

eettafel. De eerste verdieping is 

dan helemaal vrij voor wonen. De 

begane grond is ook zeer geschikt 

als werk- of hobbyruimte en op de 

eerste verdieping is er dan de open 

keuken. Deze woning is flexibel en 

naar eigen woonwens in te vullen.

BEGANE GROND

• ruime entree met toilet

•  multifunctionele ruimte van

 16 m2 met grote glaspuien

• extra kamer 8,8 m2

• berging en techniekruimte

1E VERDIEPING

• twee Franse balkons

• woonkamer en keuken 43 m2

•  openslaande tuindeuren naar 

groot dakterras met een

 buitenberging

2E VERDIEPING

•  drie slaapkamers van ruim

 15, 8 en 7 m2

•  badkamer met wastafel, douche 

en mogelijkheid voor een ligbad

• separaat tweede toilet

• vaste trap naar zolderverdieping

ZOLDERVERDIEPING

•  wasmachine-aansluiting en 

installaties
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Aanzicht op het Van Arnhemhof

2.14 en 2.08 hebben een voortuin 

2.01 en 2.07 hebben een bordes aan de voorzijde



BEGANE GROND

HERENHUIS 
TUSSENWONING 
TYPE B

Bouwnummers 2.04, 2.09 en 2.13 

en gespiegeld 2.12

Schaal 1:100

2.09

2.13

Rustenburg
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2.12

KENMERKEN
Inhoud: circa 457 m3

Woonoppervlakte: circa 138 m2

De herenhuizen zijn er in twee 

midden varianten. Dit type B valt 

iets terug in de gevel, heeft een 

zolder over de volle breedte van 

de woning en de dakpannen lopen 

door als gevelbedekking over 

de eerste en tweede verdieping. 

Het Franse balkon op de eerste 

verdieping is hier geplaatst in de 

voorgevel. De woningen aan de 

parkzijde hebben een bordes en 

de woningen aan Rustenburg een 

voortuin.

BEGANE GROND

• entree met toilet

• multifunctionele ruimte

 van 15 m2 met grote glaspui

• berging en techniekruimte

1E VERDIEPING

• woonkamer en keuken 46 m2

•  openslaande tuindeuren

 naar groot dakterras met

 buitenberging

2E VERDIEPING

• 3 slaapkamers van ruim

 15, 8 en 7 m2

•  badkamer met wastafel, douche 

en mogelijkheid voor een ligbad

• separaat tweede toilet

• vaste trap naar zolderverdieping

ZOLDERVERDIEPING

•  wasmachine-aansluiting en 

installaties

1E VERDIEPING 2E VERDIEPING ZOLDERVERDIEPING
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2.09, 2.12 en 2.13 hebben een voortuin 

2.04 heeft een bordes aan de voorzijde



BEGANE GROND

HERENHUIS 
TUSSENWONING 
TYPE C

Bouwnummers 2.03, 2.06 en 2.13

en gespiegeld 2.02, 2.05 en 2.12

Schaal 1:100

2.02

14 15

Van Arnhemhof

2.03
2.052.06 KENMERKEN

Inhoud: circa 470 m3

Woonoppervlakte: circa 141 m2

De herenhuizen in de rij zijn 

er in twee varianten. Van dit 

type C worden zes woningen 

gerealiseerd. De gehele voorgevel 

is in warm roodbruin metselwerk 

en de woning heeft deels een 

dwarskap. Bij dit type zijn er drie 

ramen bij de slaapkamers aan de 

voorzijde.

BEGANE GROND

• entree met toilet

•  multifunctionele ruimte

 van 17 m2 met grote glaspui

• berging en techniekruimte

1E VERDIEPING

• Frans balkon aan voorzijde

• woonkamer en keuken 43 m2

•  openslaande tuindeuren naar 

groot dakterras met buitenber-

ging 

2E VERDIEPING

•  Drie slaapkamers van 15,5

 8,5 en 7,5 m2

•  badkamer met wastafel, douche 

en mogelijkheid voor een ligbad

• separaat tweede toilet

• vaste trap naar zolderverdieping

ZOLDERVERDIEPING

•  wasmachine-aansluiting en 

installaties

1E VERDIEPING 2E VERDIEPING ZOLDERVERDIEPING
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2.10 en 2.11 hebben een voortuin 

2.02, 2.03, 2.05 en 2.06 hebben een bordes aan de voorzijde



OPTIE- EN 
INDELINGSVARIANTEN

Om het voor u makkelijk te maken, zijn er al een aantal optie- en

indelingsvarianten voorbereid. Heeft u specifieke wensen?

Dan kunt u deze samen met de aannemer bekijken. 

• vergroten badkamer 

• dakraam op zolderverdieping

• kast om installatieruimte zolder

• type A: keukenaansluiting verplaatsen naar ruimte begane grond

• typen B en C: verplaatsen keukenaansluiting naar  achterzijde 1e verdieping

16 17

BADKAMER 
EN TEGELS
De badkamer en toiletten worden voorzien van betegelde 

wanden, wit sanitair en een tijdloze vloertegel. Het is 

mogelijk om de basisafwerking zelf naar eigen smaak 

en voorkeuren anders in te vullen. De adviseurs van de 

geselecteerde showroom kunnen hierbij adviseren. 

KEUKEN
De keuze voor een keuken is heel persoonlijk. De woningen 

bieden volop ruimte voor diverse keukenopstellingen en in 

verschillende afwerkingen. U bent vrij dit naar eigen wens in te 

vullen. Er is geen keuken in de woning opgenomen. 

Ontspan
  en geniet

1E VERDIEPING

Keuken met kookeiland

Schaal 1:100

BEGANE GROND

Keuken op de begane grond 

(Alleen type A)



KLEUREN- EN  MATERIALENSCHEMA
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Omschrijving Materiaal Kleur

Exterieur

Gevel

Gevel Metselwerk baksteen Rood-bruin, voeg midden-grijs

Gevel Metselwerk baksteen Wit-grijs, voeg lichtgrijs

Gevel Metselwerk baksteen Roest-bruin, voeg donkergrijs

Schuine dak Keramische dakpan Antraciet

Dakrand / goot Aluminium gevelelement Wit

Gevelbekleding strook tussen diverse woningen Beplating Grijs

Daktrimmen en waterslagen Aluminium, poedercoating In kleur

Accent langs openingen voordeuren Beton prefab Wit/naturel (grijs)

Hekwerk Franse balkons Stalen spijlen hekwerk Bruinzwart

Kozijnen

Kozijnen inclusief draaiende delen (draai-/kiep) Kunststof Wit

Voor- en achterdeurkozijn begane grond Hout Wit

Voordeur en achterdeur begane grond Vlakke deur Wit

Beglazing Glas HR++

Dekinrichting

Dek boven garage/dakterras Dreentegels 50 x 50 cm Antraciet

Hekwerk langs dek Stalen spijlen hekwerk Bruinzwart

Overig

Keerwanden, bloktreden en tegels verhoogde 
woningtoegangen

Beton Antraciet

Terrassen Tegels Antraciet

Hekwerk terrassen Type A Stalen spijlen hekwerk Bruinzwart

Hemelwaterafvoer Zink Naturel

Afscheidingen tussen dakterrassen Kunststof plantenbak met haag Antraciet

Berging Prefab hout Onbehandeld naturel

Interieur

Trap begane grond naar 1e verdieping Gesloten vurenhout trap Grondverf wit

Trappen naar verdiepingen Open vurenhouten trap Grondverf wit

Vensterbank Marmercomposiet Zwart

Binnenkozijnen met bovenlicht Staal Wit

Binnendeur Opdek Wit

Toilet 

Wanden tot 135 cm hoog Tegelwerk 15 x 30 cm, liggend, spuitwerk tot plafond

Vloer Tegelwerk 30 x 30 cm

Badkamer

Wanden tot plafond Tegelwerk 15 x 30 cm, liggend

Vloer Tegelwerk 30 x 30 cm, t.p.v. douchehoek 15 x 15 cm

In Torckdael worden alle woningen en appartementen aangesloten op een 

warmte-koude opslagsysteem dat warm en koud water uit de bodem oppompt en 

de woningen verwarmt en koelt. Dat gebeurt via een vloerverwarmingssysteem. 

Radiatoren en aardgas zijn dus niet meer nodig. Het warmte-koude-

opslagsysteem (wko) is een methode om energie, in de vorm van warmte of 

koude, op te slaan in de bodem. Het grote voordeel hiervan is dat de warmte die 

’s zomers door de woning wordt opgevangen, wordt opgeslagen in de bodem als 

warm water. In de winter wordt dit warme water opgepompt om de woningen te 

verwarmen. Hierdoor is er veel minder energie nodig om de woning het hele jaar 

op een aangename temperatuur te houden. Zo dragen we bij aan de reductie 

van de CO2 uitstoot. In de zomer kan de woning worden gekoeld. Daarmee 

heeft de woning ook ’s zomers een prettig verblijfsklimaat.

Ecovallei BV is een energiemaatschappij die deze duurzame energie levert en 

is een dochteronderneming van de Woningstichting. Met de oprichting van 

Ecovallei BV heeft de Woningstichting onder andere als doel om duurzame 

energie systemen voor klanten te bieden. www.ecovallei.nl

ECOVALLEI VOORBEHOUD VERKOOPDOCUMENTATIE

De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg 

samengesteld aan de hand van de gegevens zoals die 

ten tijde van het samenstellen van deze brochure bekend 

waren. De brochure maakt echter geen onderdeel uit van 

de contractstukken, maar is bedoeld om geïnteresseerden 

in het voortraject een indruk te geven van de aangeboden 

woningen. De in de brochure opgenomen plattegronden, 

gevelaanzichten en sfeerbeelden zijn impressies. 

De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in 

werkelijkheid afwijken. De sfeerfoto’s van inrichtingen 

en/of ingetekende plattegronden zijn een vrije impressie 

van de interieurvormgever en wijken af van het standaard 

afwerkingsniveau. Voor de juiste informatie wordt 

verwezen naar de tot de contractstukken behorende 

verkooptekeningen en technische omschrijving.. Aan deze 

documentatie kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden 

ontleend. De genoemde afmetingen zijn circa-maten in 

centimeters. 



WWW.TORCKDAEL.NL

EEN ONTWIKKELING VAN 

de Woningstichting

Olympiaplein 26, 6707 EN Wageningen

Telefoon 0800 – 0317

AANNEMER / GARANTIEGEVER 

Bouwbedrijf Berghege

Begijnenstraat 3, 5341 BD Oss

Telefoon 0412 – 633 977

INFORMATIE & VERKOOP 

Barten-Tiemessen NVM Makelaars

Generaal Foulkesweg 9, 6703 BH Wageningen

info@barten-tiemessen.nl

Telefoon 0317 – 422 600


