Kasteel Nieuwenhoven
Stij lvo l, ro m antis ch en vei li g wonen na bi j St. Tr ui den

16 WONINGEN TE KOOP
IN EEN KASTEELDORP

LEVEN IN GROOTSTE STIJL EN DICHTBIJ DE NATUUR
Op dit landgoed vol geschiedenis en herinneringen gaat
hedendaags wonen perfect samen met respect voor
traditie.
Vanaf de 11e eeuw hebben hier vier kastelen gestaan en
twee hoeves. Opgebouwd en weer neergehaald onder
invloed van de grillen van de geschiedenis.
Het kasteel fungeerde eens als ‘lusthof voor de voeding van
lichaam en geest’, zo lezen we in oude documenten. Het
is deze prachtige traditie die we nu in ere herstellen. De
huidige hoeve dateert uit de 17e eeuw.
Het harmonieuze kasteelpark zelf is maar liefst 20 ha
groot en ligt te midden van een rustige, veilige omgeving
met uitbundig natuurschoon. Binnen de kasteelmuren
bevinden zich de appartementen en villa’s in een luxe en

royale omgeving. Allemaal uitkomend op een binnenplein en allemaal uniek.
De woningen zien uit op paardenweiden (met alpaca’s),
vijvers of bossen. Ze zijn gebouwd met eerlijke, historische
materialen, uitgevoerd in zachte kleuren met behoud van
vele authentieke details.
U kunt bovendien op het domein verse biologische
groenten halen of zelf oogsten en plukken in de groentetuin. In het kasteel zijn een restaurant en café. Beide zijn
regelmatig open. Oppas kan onderling tussen bewoners
geregeld worden.
Kasteel Nieuwenhoven en z’n fraaie omgeving laat uw
dromen over exclusief wonen uitkomen. Voor een heel
lang en gezond leven.

HET DOMEIN EN ZIJN OMGEVING
Het domein (20 ha) ligt vlak buiten St. Truiden,
midden in de natuur. Het grenst aan een wandelbos van 170 ha waar korte en lange wandel- en
fietsroutes Nieuwenhoven maken tot een oord,
waar gezonde activiteit en gezelligheid hand in
hand gaan.
U kunt wandelen, fietsen, paardrijden; en
genieten van de omgeving, met z’n talloze
cafétjes en uitspanningen.
Het landschap wordt verder gemarkeerd door
mooie boerderijen, boomgaarden en nog enkele
kastelen. Vlakbij ligt het historische St. Truiden
met tal van bezienswaardigheden en gezellige
stadscentrum.

Een abdij, musea, theater, oude kerken maken
de stad tot een belevenis.
Het levendige Truiense uitgaansleven concentreert zich rond de grote markt en het Heilig
Hartplein. Hier bevinden zich een groot aantal
restaurants vele met terrassen.
Als u door de monumentale poort de binnenplaats
van het domein betreedt, waant u zich direct als in
een openlucht museum. Twee heerlijke beschutte
binnenplaatsen verwelkomen u. U voelt zich
direct thuis.
Wonen op Kasteel Nieuwenhoven brengt kleur
in uw leven.

HET LANDGOED EN ZIJN WONINGEN
Uw toekomstige woning bevindt in één van de vier zelfstandige wooneenheden:






Het Poortgebouw: 2 woningen vlak aan de ingang en heerlijk nostalgisch.
De Tudor: een stoer en prachtig gerenoveerd complex: 4 woningen, waar van
drie met balkons en/of dakterras, exporuimte, ontmoetingsruimte en kantoor
Orangerie: met tuin, uitzicht op vijverpartijen en bos: 5 woningen
Boerderij en Bakhuis: 5 woningen met tuin. Grenzend aan de ommuurde tuin
Alle woningen koopt u op volle grond

Aan de instapklare woningen is alles vernieuwd: constructie, elektra, verwarming,
afvoerleidingen. Alles volgens hedendaagse normen, duurzaam en tegelijk met
respect voor het verleden. Waar mogelijk zijn de authentieke opzet en details bewaard
gebleven; die geven alle huizen die bijzondere sfeer. Pure nostalgie.
Alle woningen beschikken bovendien over een eigen parkeerplaats en indien gewenst
een handige opslag- box in de Tiendenschuur waar uw spullen droog en veilig staan.
De historische Tiendenschuur kan occasioneel gebruikt worden voor feesten,
ontvangst- ruimte, ambachtelijke activiteiten of tentoonstellingen.
De oprijlaan en de parkingzone zijn voor gemeenschappelijk gebruik evenals de
binnenpleinen.
U kunt ook een woning kopen als tweede verblijf of als investering voor verhuur.

Winkeltje
Gelegen in het poortgebouw
Café/brasserie Kasteel
Woning 1
Woning 2

52 m2
169 m2

Deel van het vroegere koetshuis 175 m2
Poortgebouw
175 m2

VERKOCHT

BOERDERIJ EN BAKHUIS
Als eerste werd het Bakhuis totaal gerenoveerd; inmiddels is het ook
verkocht, maar voor bezichtiging beschikbaar. Deze restauratie geeft aan
wat er mogelijk is in andere onderdelen van de boerderij.
Start renovatie voorzien in 2014. Als u nu koopt, kunt u zelf de indeling
bepalen.

Woning 3
Woning 4
Woning 5
Woning 6
Woning 7

Bakhuis 240 m2
Boerderij 250 m2
Boerderij 455 m2
Boerderij 352 m2
Boerderij 413 m2

+ tuin 5,13 are
+ tuin 2,65 are
+ tuin 3,47are
+ tuin 7,26 are
+ tuin 0,67 are

VERKOCHT
VERHUURD
VERKOCHT

ORANGERIE
Alle 5 grote woningen hebben een eigen tuin, grenzend
aan het vijverpad, en zijn licht en ruim. En allemaal
kijken ze uit over de prachtige vijver.
De vergunning voor de restauratie is onlangs door de
gemeente verleend en binnenkort beginnen de werkzaamheden. De oplevering wordt verwacht in de tweede helft
van 2014.
Wie nu koopt kan een eigen indeling en afwerking
bepalen.

Woning 8
Woning 9
Woning 10
Woning 11
Woning 12

Projectie 2014

Projectie 2014

Projectie 2014

Projectie 2014

153 m2
193 m2
177 m2
307 m2
292 m2

+
+
+
+
+

tuin 0,44 are
tuin 0,45 are
tuin 0,57 are
tuin 0,89 are
tuin 1,32 are

HUIZE TUDOR:
STOER EN PURE KLASSE
Na een decennialange periode van verwaarlozing werd
het Tudorgebouw ingrijpend gerestaureerd. Het geheel
werd opnieuw ingericht met respect voor de ziel van
het gebouw dat een zo centrale plaats inneemt op het
domein.
Er werden vier woningen gecreëerd met balkon of
dakterras die allen zijn uitgevoerd met comfortabele
vloerverwarming onder klassieke rechtstreeks uit
Egypte geïmporteerd natuursteen. Op de slaapkamers
vindt u natuurlijke sisal. De muren zijn klassiek
gepleisterd met leem of kalk.
Waar mogelijk zijn karakteristieke elementen behouden:
een wenteltrap, karakteristieke schouw, verluchtings
roosters, oude balken.
U heeft uitzicht op één en soms beide binnenplaatsen
en een waterpartij met tinkelende fontein.

Woning 13
Tudor		
			
Woning 14
Tudor		
Woning 15
Tudor		
Woning 16
Tudor		
Exporuimte
Tudor		
Ontmoetingsruimte Tudor		
Kantoor
Tudor		

130 m2
+ tuin 0,40 are
147 m2
90 m2
149 m2
36 m2
74 m2
40 m2

GROENTE UIT EIGEN TUIN
U kunt u voor slechts € 7 per week abonneren op een pakket
van elke week verse biologische groenten en fruit. Eventueel
regelen we onderling iedere dag vers brood bij u aan de deur.
Bij afwezigheid maakt u afspraken over oppas-op-maat voor
uw huisdier.
Het kasteelgebouw mag ook gebruikt worden als gastenverblijf;
in de toekomst is een klein hotel voorzien.

dE VOORDELEN OP EEN RIJ
 Beschermd en stijlvol wonen in de natuur
 Modern comfort in een historische en romantische 		
omgeving
 Duurzame materialen
 Gezond leven met verse biologische groenten en 		
fruit
 Gemak door service op maat, huisdier oppas en 		
een restaurant in het gebouw
 En één factuur voor uw maandelijkse verbruik 		
van elektra, water en waterzuivering (etc)

FINANCIERING
Desgewenst kunnen we u voor het bekomen van een
hypotheek in contact brengen met een adviseur bij één
van onze bank contacten: de KBC Bank, Belfius (was
vroeger Dexia), ING en de Triodos bank.

Karakteristieke Gegevens
Naam van de organisatie
Kasteel Nieuwenhoven bvba
Engelbamp 57, 3800 Sint Truiden
www.kasteel-nieuwenhoven.be
Informatie
Jeanne Hoogenboom
+32 (0)11 68 64 10
+32 (0)498 11 07 58
info@kasteel-nieuwenhoven.be
Makelaar
Engel & Völkers, Limburg
+32 (0)11 23 26 04
Notaris
Mr. Philip Odeurs, St. Truiden
Architecten
Ward Bessemans, St. Truiden. Piet Servaes, Genk
Aannemer
Rohnny Budenaers, Kozen
Accountants
Bofisco, Bart de Rudder, St. Gillis Waas
Juridische adviseurs
De Syndicus BVBA
Organisatie Type
Organisatie voor renovatie en exploitatie van historisch
erfgoed.
Datum van oprichting
Maart 2007
Oprichter/zaakvoerder
Jeanne Hoogenboom
Doel
Opzetten van kasteeldorp
Gereed tot dusverre
5 Woningen, vergunning voor 16 woningen
in totaal, restaurant, gastenkamers, gemeenschapsruimte.

