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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 Torckpark 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.
In het plan komen een aantal dwarsstraten en groene
binnenpleinen. De parkachtige omgeving is met een waterpartij
verder doorgezet in het plan.
In Torckdael wordt parkeren zoveel mogelijk ondergebracht
onder het gebouw of onder het dek tussen de gebouwen. Er
zijn 99 parkeerplaatsen in de garage aanwezig. Daar kunt u een
parkeerplaats huren voor 86 euro per maand. Er zijn geen vaste
parkeerplaatsen beschikbaar.
De eerste fase is inmiddels opgeleverd en bewoond. De woningen
die gebouwd worden in de tweede fase hebben dezelfde uitstraling
en gebruik van materialen.
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Torckdael
“ONZE VISIE IS DAT WE NU LEVEN EN
DAT WE BOUWEN VOOR DE TOEKOMST.”
Dana Ponec architecten
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TORCK

EEN STAD
MET HISTORIE

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

Wageningen kent een lange geschiedenis en heeft al ruim

van Wageningen. Een vermogend man, die ook

750 jaar stadsrechten. De vestiging van het landbouwkundig

als projectontwikkelaar, met aandacht voor het

onderwijs heeft de stad een grote impuls gegeven.

algemeen belang, een belangrijke stempel op de
Een korte wandeling door het Torckpark brengt u in het

ontwikkeling van Wageningen heeft gedrukt.

compacte en levendige centrum met veel leuke restaurants,
Met de komst van Torckdael kunnen toekomstige

lunchrooms en eetcafés. Rond de Herenstraat, de Markt,

bewoners ook gaan wonen als Torck in Wageningen.

Hoogstraat en Molenstraat zijn ook de meeste winkels te
vinden.

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

Wageningen

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.
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APPARTEMENTEN
DE KASTEELHEER
In de tweede fase komen diverse kleinschalige appartementgebouwen en eengezinswoningen in zowel huur als
koop. Elke fase of bouwblok in Torckdael is samengesteld
uit villa-achtige gebouwen. In de tweede fase worden
onder andere de appartementengebouwen de Richter en de
Kasteelheer gebouwd. Daarnaast komt gebouw De Schepen
met 23 koopappartementen. In gebouw De Dijkgraaf komen
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4 vrije sector huurappartementen gelegen. De appartementen
worden standaard opgeleverd. Voor de bewoners van zowel
de Richter als de Kasteelheer is onder het gebouw een eigen
berging voorzien.
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APPARTEMENT DE KASTEELHEER
TYPE A

APPARTEMENT DE KASTEELHEER
TYPE B

Appelthornhof 9, 21, 33 en 45 als getekend

Appelthornhof 7, 19, 31, en 43 als getekend

Appelthornhof 11, 23, 35, en 47 gespiegeld

Appelthornhof 13, 25, 37 en 49 gespiegeld

Schaal 1:100

Schaal 1:100

Appelthornhof 43 en 49 hebben een balkon van 5,5 m2
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KENMERKEN

• Drie-kamerappartement met ruime hal van 8,6 m2
• Gelegen op de 1 t/m 4 verdieping
e

e

KENMERKEN

• Drie-kamerappartement met een ruime hal van 10 m2
• Gelegen op de 1e t/m 4e verdieping

• Woonkamer met keuken van bijna 26 m2

• Woonkamer met keuken van 33 m2

• Wit keukenblok met drie onder- en bovenkastjes en voorzien van een zwart standaard blad

• Wit keukenblok met drie onder- en bovenkastjes en voorzien van een zwart standaard blad

• Keuken is voorzien van een afzuigkap met bovenkastje

• Keuken is voorzien van een afzuigkap met bovenkastje

• Koken gebeurt op een elektrische kookplaat

• Koken gebeurt op een elektrische kookplaat

• Woning is voorzien van vloerverwarming

• Twee slaapkamers van 14,8 m2 en 7,9 m2

• Twee slaapkamers van 15,2 m en 8,8 m

• Badkamer van 6,4 m2 is voorzien van douche en wastafel met spiegel en planchet

• Badkamer van 5,3 m2 is voorzien van een douche en wastafel met spiegel en planchet

• Woning is voorzien van vloerverwarming

• Aparte berging met aansluiting voor de wasmachine

• Aparte berging met aansluiting voor de wasmachine

2
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APPARTEMENT DE KASTEELHEER
TYPE C

APPARTEMENT DE KASTEELHEER
TYPE D

Appelthornhof 15, 27, 39 en 51

Appelthornhof 41 en 53

Schaal 1:100

Schaal 1:100
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KENMERKEN

• Twee-kamerappartement met een hal van 6,4 m2
• Gelegen op de 1 t/m 4 verdieping
e

e

KENMERKEN

• Drie-kamerappartement met hal van 8 m2
• Gelegen op de 3e t/m 4e verdieping

• Woonkamer met keuken van 27 m2

• Woonkamer met keuken van 38 m2

• Wit keukenblok met drie onder- en bovenkastjes en voorzien van een zwart standaard blad

• Wit keukenblok met drie onder- en bovenkastjes en voorzien van een zwart standaard blad

• Keuken is voorzien van een afzuigkap met bovenkastje

• Keuken is voorzien van een afzuigkap met bovenkastje

• Koken gebeurt op een elektrische kookplaat

• Koken gebeurt op een elektrische kookplaat

• Eén slaapkamer van 16 m

• Twee slaapkamers van 16 m2 en 8 m2

• Badkamer van 5,5 is voorzien van douche en wastafel met spiegel en planchet

• Badkamer van 5 m2 is voorzien van douche en wastafel met spiegel en planchet

• Woning is voorzien van vloerverwarming

• Woning is voorzien van vloerverwarming

• Aparte berging met aansluiting voor de wasmachine

• Aparte berging met aansluiting voor de wasmachine
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KLEUREN- EN MATERIALENSCHEMA
Omschrijving

Materiaal

Kleur

Gevel

Metselwerk baksteen

Rood-bruin, voeg midden-grijs

Gevel

Metselwerk baksteen

Wit-grijs, voeg lichtgrijs

Gevel

Metselwerk baksteen

Roest-bruin, voeg donkergrijs

Patroon in metselwerk

Metselwerk baksteen gehalveerd

Rood-bruin

Gevelbekleding

Beplating

Grijs

Muurafdekkers

Aluminium, poedercoating

In kleur

Accent langs openingen

Beton prefab

Wit-grijs

Balkon

beton

Wit-grijs

Kozijnen inclusief draaiende delen

Aluminium

Wit

Kozijnen inclusief draaiende delen

Aluminium

Bruinzwart (indien roest-bruin metselwerk)

Beglazing

Glas HR++

Liftopbouw

Metselwerk baksteen

Roest-bruin

Hekwerk

Stalen spijlen hekwerk

Lichtgrijs

Hemelwaterafvoer

Zink

Naturel

Luifel entree

Aluminium/prefab betonnen gevelelement

Wit

Dek boven garage

Dreentegels

Antraciet

Hekwerk langs dek

Stalen spijlen hekwerk

Bruinzwart

Trap

Beton prefab

Grijs

Exterieur
Gevel

Kozijnen

Dekinrichting
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Interieur algemene ruimten
Entree en lifthal
Wanden algemeen

Stucwerk gesausd

Wit

Wand

Tegels in twee formaten in patroon

Beige

Vloer

Tegels 60x60 en schoonloopmat

Respectievelijk beige en bruin

Verlaagd plafond

Systeemplafond

Wit

Wanden

Stucwerk gesausd

Warm grijs

Vloer

Marmoleum

Silver birch

Verlaagd plafond

Systeemplafond

Wit

Wanden

Stucwerk gesausd

Wit

Trappen

Prefab beton

Grijs

Vloer

Marmoleum

Silver birch

Verlaagd plafond

Systeemplafond

Wit

Lifthal verdiepingen

Trappenhuis

ECOVALLEI
In Torckdael worden alle woningen en appartementen aangesloten op een

Exterieur Appartement
Voordeurkozijn

Hout

Wit

Voordeur

Vlakke deur

Wit

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

Interieur Appartement
Wanden

Behangklaar (niet afgewerkt)

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

Vloer

Afwerkvloer (zwevend)

de warmte die ’s zomers door de woning wordt opgevangen, wordt opgeslagen

Plafond

Spuitwerk

Wit

Vensterbank

Marmercomposiet

Zwart

Binnenkozijn

Staal

Wit

in de bodem als warm water. In de winter wordt dit warme water opgepompt
om de woningen te verwarmen. Zo dragen we bij aan de reductie van de CO2
uitstoot. In de zomer kan de woning – tegen geringe kosten – worden gekoeld.
Daarmee heeft de woning ook ’s zomers een prettig verblijfsklimaat.

Toilet
Wanden tot 1.20 m

Tegelwerk 15x20, staand

Vloer

Tegelwerk 15x15

Badkamer
Wanden tot plafond

Tegelwerk 15x20, staand

Vloer

Tegelwerk 15x15

Ecovallei BV is een energiemaatschappij die deze duurzame energie levert en
DISCLAIMER

is een dochteronderneming van de Woningstichting. Met de oprichting van
Ecovallei BV heeft de Woningstichting onder andere als doel om gunstige

Aan de informatie in deze brochure kunnen

energietarieven van duurzame energie systemen voor klanten te bieden.

geen rechten worden ontleend.

www.ecovallei.nl

EEN ONTWIKKELING VAN

de Woningstichting
Olympiaplein 26, 6707 EN Wageningen
Telefoon 0800 – 0317

AANNEMER

Bouwbedrijf Berghege
Begijnenstraat 3, 5341 BD Oss
Telefoon 0412 – 633 977

WWW.TORCKDAEL.NL

