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Verken met je gezin vanuit hier de levendige binnenstad 

van Arnhem en de prachtige bossen en heideheuvels van 

de Veluwe. Kom oog in oog met herten, reeën en wilde 

zwijnen, of ontspan langs de Rijn of in één van de vele 

parken in de stad. Alle voorzieningen zijn er al: sporten, 

winkelen, ontspannen, you name it!

Met station Arnhem-Zuid, bushaltes, snelwegen en fiets- en 

wandelpaden vlakbij is niet de vraag waarheen, maar hóé 

je gaat. Na een heerlijk actieve dag weet je in ieder geval 

dat thuiskomen in je nieuwe huis in Brink aan de Weide 

hemels voelt.

Welkom in Arnhem. Welkom in Brink aan de Weide!

Over Schuytgraaf
Schuytgraaf wordt ook wel ‘Arnhem in de Betuwe’ 

genoemd. In deze nieuwe wijk worden circa 6.250 

woningen gebouwd in 26 karakteristieke buurten. 

Schuytgraaf onderscheidt zich van andere 

Ben jij klaar voor het 
gasloze huis van je dromen?
In het zuidwesten van Arnhem, in de moderne wijk Schuytgraaf, komt nu ook 

Brink aan de Weide fase 2. Keuze uit diverse typen woningen en voor ieder 

budget en ieder gezin een thuis.

nieuwbouwwijken, doordat alle buurten een eigen karakter 

hebben. Dit zorgt voor een verrassende variatie in 

woningen en straten. De woningen van Brink aan de Weide 

worden gebouwd aan de zuidkant van de wijk Schuytgraaf.

Alle voorzieningen die je nodig hebt
In en vlakbij Brink aan de Weide vind je alle voorzieningen 

die je nodig hebt. Winkelen en wonen, dankzij de vele 

voorzieningen kan het allemaal. Zo vind je vlakbij twee 

basisscholen, waarvan één zelfs ook kinderopvang, 

buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen biedt.

In de stad Arnhem zijn ook diverse middelbare scholen 

gevestigd. Zijn jouw kinderen toe aan een vervolg-

opleiding? Er zijn meerdere mogelijkheden: er zijn allerlei 

mbo-opleidingen op ROC-scholen te volgen, hoger 

beroepsonderwijs aan de Hogeschool voor Arnhem en 

Nijmegen en bijzonder onderwijs zoals het ArtEZ 

Conservatorium.
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Een gasloos huis voor de toekomst
Koop je een milieuvriendelijke en duurzame nieuwbouw-

woning van Brink aan de Weide? Dan koop je een huis 

gebouwd voor de toekomst. Alle woningen zijn officieel 

groen verklaard en hebben een EPC-waarde van 0.26 of 

lager.

Een huis met een EPC-waarde van 0.26 of lager is niet alleen 

goed voor het klimaat, ook voor je portemonnee. Bij veel 

hypotheekverstrekkers krijg je een rentekorting wanneer 

jouw huis duurzaam wordt gebouwd. Hoe energiezuiniger je 

woning, hoe lager de rente is die je betaald. 

Brink aan de Weide
Wonen in een groene omgeving omringd door volwassen 

bomen, wandel- en fietspaden en toch vlakbij Arnhemse 

gezelligheid? In Brink aan de Weide kan het allemaal! De 

eengezinswoningen worden gebouwd in een nieuwe buurt 

in Arnhem. ‘Brink’ betekent ‘plek waar 

mensen elkaar ontmoeten’ en daar is in 

deze woningen en in deze buurt 

voldoende ruimte voor.

Vrijstaande woning

2-onder-1-kap woning

Hoekwoning

Tussenwoning

Delfts stoepje

P Parkeren

Haag (ca. 80 cm hoog)

Haag (ca. 180 cm hoog)



Vrijstaande woning

Vrijstaande woning

 

Karakteristieke 
woning met 
tuingerichte 
woonkeuken
Woonoppervlak:    circa 176 tot 181 m2

Perceeloppervlak:     vanaf 315 tot 328 m2

Slaapkamers:    4   

Bijzonderheden:     eigen garage

Aantal woningen:     3 

Inclusief complete keuken en badkamer

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Deze plattegronden zijn indicatief voor 
bouwnummers 18 en 21. Ieder bouwnummer is 
net iets anders. Kijk hoe jouw woning eruit ziet 
op www.brinkaandeweide.nl



Twee-onder-een-kap woning

Twee-onder-een-kap woning 

Sfeervolle 
twee-onder-een-
kap woning met 
royale living
Woonoppervlak:    circa 155 tot 162 m2

Perceeloppervlak:     vanaf 262 tot 310 m2

Slaapkamers:    3

Bijzonderheden:    eigen garage en   

    inloopkast

Aantal woningen:     6 

Inclusief complete keuken en badkamer

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Deze plattegronden zijn indicatief voor 
bouwnummers 19, 24 en 26. Ieder bouwnum-
mer is net iets anders. Kijk hoe jouw 
woning eruit ziet op www.brinkaandeweide.nl



Hoekwoning

Hoekwoning 

Stijlvolle 
hoekwoning 
met unieke 
gevel
Woonoppervlak:     circa 140 tot 147 m2

Perceeloppervlak:     vanaf 148 tot 219 m2

Slaapkamers:    3

Bijzonderheden:    inloopkast

Aantal woningen:    6 

Inclusief complete keuken en badkamer 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Deze plattegronden zijn indicatief voor 
bouwnummers 1 en 8. Ieder bouwnummer is 
net iets anders. Kijk hoe jouw woning eruit ziet 
op www.brinkaandeweide.nl



Tussenwoning

Tussenwoning 

Ruime 
eengezinswoning 
met tuingerichte 
woonkamer
Woonoppervlak:    circa 133 tot 137 m2

Perceeloppervlak:    vanaf 116 tot 135 m2

Slaapkamers:     3

Bijzonderheden:    tuitgevel

Aantal woningen:     9 

Inclusief complete keuken en badkamer  

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Deze plattegronden zijn indicatief voor 
bouwnummer 12. Ieder bouwnummer is net 
iets anders. Kijk hoe jouw woning eruit ziet op 
www.brinkaandeweide.nl



Iets voor jou?

Kijk op www.brinkaandeweide.nl

Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens 
zoals die ten tijde van het samenstellen van deze brochure bekend waren. Desondanks maken 
wij een voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere voortkomen uit 
eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende 
verkoop tekeningen en technische omschrijving.
Maart 2018

ONTWIKKELING REALISATIE VERKOOPINFORMATIE

BPD

www.bpd.nl

GiesbersWijchen

www.giesberswijchen.nl

Roel Willemsen

026 - 327 44 55

www.roelwillemsen.nl

Willemsen Makelaars

026 - 445 27 51

www.willemsen.nl
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