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De omgeving van Ermelo is adembene-
mend mooi. Zo ligt pal ten zuidoosten  
van het dorp de Ermelosche Heide:  
een 343 hectare groot gebied dat groten-
deels in gebruik is als natuurterrein.  
Hier kun je als fietser, wandelaar of ruiter 
echt je hart ophalen. Daarbij is de kans 
groot dat je onderweg de schaapskudde 
tegenkomt, die wordt gehoed door  
een echte ‘ouderwetse’ herder. 
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Ermelo is een van de meest geliefde woonplaatsen 

van de Veluwe. Niet zo gek, want dit groene dorp 

heeft opvallend veel te bieden. In het centrum is het 

altijd gezellig druk met bezoekers uit het dorp zelf  

en vele toeristen en recreanten.

DE BUREN

LEVENDIG

ERMELO

DORPSE SFEER MET  
    ALLES BIJ DE HAND“ ”

LEKKER BROOD,  
FLESJE WIJN;  
ALLES BIJ DE HAND

GEZELLIG RESTAURANT 
DE DORPSKAMER

SUPERMARKT BINNEN 
HANDBEREIK

MOLEN DE KOE  
MET WINKEL EN MUSEUM

DE VELUWE

ONTMOET ELKAAR

In Ermelo is de sfeer van saamhorigheid bijna tastbaar aan- 

wezig. ‘Ons kent ons’ en mensen vinden het leuk om elkaar  

af en toe tegen te komen. Behalve in het dorpscentrum gebeurt 

dat ook bij de vele sport- en andere verenigingen, de kerken  

en de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

ALTIJD WAT TE DOEN 

In het gezellige centrum kun je makkelijk een dag of avond 

doorbrengen: winkelen, een terrasje, naar een voorstelling in 

theater De Dialoog, genieten van een kunstexpositie bij een  

van de galeries, een bezoek aan molen De Koe of gewoon  

lekker rustig kuieren door de dorpse straatjes.

Winkelen, terrasje, even zitten;  
Ermelo is altijd gezellig. Dia de With 
wandelt graag door het centrum van 
Ermelo met haar kleinzoon Benjamin.

HET CENTRUM

Leuke boetiekjes in overvloed!  
Dit zijn Nienke en Linda van  
modewinkel “Nienke in Ermelo”. INHOUD:

 4  Het laatste stukje Verbinding

 6   Centraal wonen

 8 Gevelaanzichten

 9  Verdiepingsoverzichten 

12  Plattegronden

22 Keuken en badkamer
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met dorpse sfeer

   MODERN  
WOONGEBIED

In eerdere fases van De Verbinding zijn er al apparte-

menten opgeleverd mét diverse  bijbehorende voor-

zieningen, zoals winkels en horeca, waardoor een 

heel nieuw stukje centrum is ontstaan. Het nieuwe 

appartementsgebouw heeft  een fraaie architectuur 

die perfect aansluit bij de bebouwing uit de vorige 

fases.  Deze koopappartementen vormen een on-

derdeel van het sluitstuk van De Verbinding. In het 

gebouw worden 9 luxe appartementen gerealiseerd 

in verschillende types met tuin/terras of een balkon!

De Verbinding, aan de oostkant van hartje Ermelo, is een bijzonder woongebied 

dat werelden bij elkaar brengt. Het gebied verbindt de bewoonde wereld en  

het bos, maar ook het heden en het verleden. De nieuwbouw weerspiegelt  

het respect voor de dorpse geschiedenis en bouwstijl: dankzij de doordachte 

architectuur lijkt het alsof alles er altijd al heeft gestaan.

LAATSTE  
STUKJE 

VERBINDING
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De appartementen zijn er in 6 verschillende types. Kies 

je voor een appartement op de begane grond met een 

heerlijke tuin of terras op het zuidwesten of voor wonen 

op  de 1e of 2e verdieping met zicht over Ermelo en omge-

ving?  De keuze is divers. Het project biedt alle mogelijk-

heden voor jouw persoonlijke voorkeur. Appartementen 

met een aparte keuken en woonkamer, een ‘kamer en 

suite’, of een woonkamer met open keuken en royale 

glaspuien. Het gebouw biedt 6 verschillende varianten 

met diverse indelingen, kies je favoriet maar!

HET APPARTEMENTSGEBOUW IS GESITUEERD NAAST DE VORIGE FASES UIT  

DE VERBINDING WAARDOOR HET ALTIJD GEZELLIG EN LEVENDIG IS OP STRAAT

VOLOP KEUZE

met alles  
 bij de hand

   CENTRAAL     
 WONEN

Alle appartementen hebben een eigen parkeerplek in  

de afgesloten stallingsgarage onder het gebouw uit  

fase 2; handig! Dit betekent niet schrappen in de win-

ter en de luxe van een eigen parkeervoorziening in een 

royale stallingsgarage. De privé-bergingen zijn gelegen 

op de begane grond in en rond het gebouw en bieden 

volop ruimte voor de fietsen. 

PARKEREN EN BERGINGEN

APPARTEMENTEN  
DE VERBINDING

MOLEN DE KOE

PARKEREN IN DE 
STALLINGSGARAGE 
ONDER FASE 2, HANDIG!
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GEVELS
Robuuste klasse met veel details

VERDIEPINGSOVERZICHTEN
Begane grond, eerste verdieping  
en tweede verdieping

Privé berging

met privé berging
INDELING
PRAKTISCHE

Eerste verdieping

Tweede verdieping

19 20 21

22 23 24

Begane grond

Eikenlaan vooraanzicht

Eikenlaan achteraanzicht

Julianalaan (zijaanzicht Eikenlaan)Molenaarsplein (zijaanzicht Eikenlaan)

BEKIJK DE PLATTEGRONDEN OP PAGINA 12



RUSTIEK WONEN BIJ

DE MOLEN
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De Verbinding bestaat uit ruime en comfortabele appartementen met  

een rustige, woonwijkgerichte ligging. Je hebt keuze uit 6 verschillende 

types, variërend in grootte en indeling. Allemaal hebben ze een  

eigen berging en een buitenruimte. Waar wil jij wonen?

APPARTEMENTEN
DE VERBINDING



APPARTEMENT 16
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Begane grond

13

PLATTEGRONDEN  

Ruime woonkamer*

Ruime slaapkamer  
met veel licht*

Openslaande deuren  
naar de tuin

*

in jouw droomappartement
PUUR GENIETEN

Lekkere ruime  
badkamer*

++ +

++ +

architectuur

bouwmanagement

ARCOM

Blok C, Gevels

Eikenlaan vooraanzicht
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APPARTEMENT 17

15

Begane grond

Eikenlaan vooraanzicht

PLATTEGRONDEN  

Handige logeerkamer*

Praktische, open keuken*

2e toilet*

++ +

++ +

architectuur

bouwmanagement

ARCOM

Blok C, Gevels

welke inrichting kies jij?
LICHT & MODERN
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APPARTEMENT 18
Begane grond

PLATTEGRONDEN  

voor een slaap- of werkamer
EXTRA RUIMTE

Eikenlaan vooraanzicht

Fijne, brede woonkamer*

Mooie plek voor de stofzuiger  
en de schoonmaakspullen*

Ook ideaal  
als werkkamer*

++ +

++ +

architectuur

bouwmanagement

ARCOM

Blok C, Gevels



APPARTEMENT 19 & 22

++ +

++ +

architectuur

bouwmanagement

ARCOM

Blok C, Gevels
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Eerste- en tweede verdieping
APPARTEMENT 20 & 23

19

Eerste- en tweede verdieping

PLATTEGRONDEN   

Apart toilet*

Ruime hal *

Aparte eetkeuken,  
lekker lang tafelen!*

Appartementen 22 en 23 zijn gelegen op de tweede 
verdieping en hebben dezelfde indeling als 19 en 20 
maar hebben gedeeltelijk schuine wanden.EIkenlaan vooraanzicht

++ +

++ +

architectuur

bouwmanagement

ARCOM

Blok C, Gevels

Eikanlaan vooraanzicht

Royaal balkon*Praktische,  
open keuken*

Plek voor  
een ligbad*

verbindt binnen met buiten
ROYAAL BALKON



APPARTEMENT 21 & 24
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Eerste- en tweede verdieping

21

PLATTEGRONDEN

Eikenlaan vooraanzicht

voor optimaal woongenot
ROYALE INDELING

Appartement 24 is gelegen op de tweede 
verdieping en heeft dezelfde indeling als 21  
maar heeft gedeeltelijk schuine wanden.

++ +

++ +

architectuur

bouwmanagement

ARCOM

Blok C, Gevels

Wat een ruimte!*

2 Prima slaapkamers*

Royale entree*

met ruimte voor jouw stijl
JOUW THUIS
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CREËER JOUW 
       DROOMKEUKEN

Heel vroeger was de keuken niet meer dan een open vuur waarboven een 

grote ketel hing. Daar werd dan een simpel maal gekookt. Tegenwoordig 

neemt de keuken in het leven van de meeste mensen een bijzondere plek 

in. Het is een belangrijke ruimte in huis geworden om samen met vrien-

den heerlijk te genieten van een lekkere maaltijd.

Een moderne keuken heeft sfeer en is uitgerust met slimme kookappara-

tuur om tot opmerkelijke culinaire hoogstandjes te komen. De keukens in 

de appartementen van De Verbinding zijn standaard bijzonder compleet 

uitgevoerd met luxe apparatuur bestaande uit: een combi-magnetron, een 

gaskookplaat, een wandafzuigkap, een volledig integreerbare vaatwas-

machine en een koel-vriescombinatie.

KEUKEN

en badkamer

Genieten van het goede leven, dat is toch eigenlijk wat we 

allemaal willen? Voor veel mensen is een belangrijk onder-

deel van dat genieten een badkamer waar je heerlijk tot rust 

kunt komen. Het is een steeds belangrijkere plek in het huis 

geworden. Ontspannen onder de douche, met een geurige 

douchegel of verfrissende shampoo. Iedereen heeft hier zijn 

eigen ritueel voor. Een fijne badkamer biedt elke dag weer 

die momenten van ontspanning.

De uitvoering van de badkamer in de woningen van De 

Verbinding is van hoge kwaliteit. Het sanitair is luxe en de 

tegels zijn uitgevoerd in groot formaat. Natuurlijk zijn alle 

badkamers in overleg aan te passen aan je speciale wen-

sen. De leveranciers helpen je graag bij het keuzeproces.

Het sanitair van de toiletruimte bestaat uit een wandcloset 

met zitting/deksel, een closetrolhouder en een fonteintje. 

Het sanitair van de badkamer bestaat uit een wastafelcom-

binatie met wastafel, planchet, spiegel en mengkraan en 

een douchecombinatie bestaande uit een thermostatische 

douchemengkraan, douchekop en een zeephouder.

SANITAIR

en genieten van comfort
BADEN IN LUXE
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Vrij uitzicht vanaf 
uw ruime balkon

< 4940 >

< 3580 >

< 2485 >

< 8715 >

< 3715 >

< 4170 >

Bouwnummer 65Handig voor uw logés: een tweede badkamer!
Ontwikkeling en Realisatie

Architect

P.B.V. Architecten b.v.
Rijksstraatweg 352
2242 AC Wassenaar
Tel. 070 - 511 92 60
www.pbv.nl

Bouwmaatschappij Ufkes b.v.
Boogschutterstraat 44
7324 BA Apeldoorn
Tel. 055 - 578 84 41
www.ufkesapeldoorn.nl

Voorbehoud
De inhoud van deze sfeerbrochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van de op dit moment 
bekend zijnde gegevens en beschikbare afbeeldingen. De teksten, plattegronden, maatvoering en artist impressions 
zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In de impressies zijn enkele bouwkundige opties 
opgenomen. Deze worden niet standaard geleverd, maar kunnen via de keuzelijst worden gekozen.

Deze sfeerbrochure is uitdrukkelijk geen contractstuk. Hiertoe worden separate contractstukken opgesteld.  
Deze kunnen afwijken van deze sfeerbrochure.

Loostad Vastgoedontwikkeling
Boogschutterstraat 44
7324 BA Apeldoorn
Tel. 055 - 368 38 00
www.loostad.nl

GREEN Real Estate
Raoul Wallenbergplein 25A
2404 ND Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 44 83 83
www.green.nl

Assen Projekten B.V.
Grotestraat 167
7622 GE Borne
Tel. 074 - 266 03 00

Loostad Vastgoedontwikkeling
Boogschutterstraat 44
7324 BA Apeldoorn
Tel. 055 - 368 38 00 
www.loostad.nl

GREEN Real Estate B.V.
Baronie 68-70
2404 XG  Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 - 44 83 83
www.green.nl
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DISCLAIMER:

Deze brochure is met zorg samengesteld en voorzien van de meest actuele informatie. Wij maken

een voorbehoud t.a.v. architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzingen die voortkomen

uit nadere eisen en wensen van overheden, welstand en/of nutsbedrijven. Eventuele wijzigingen doen

echter nooit afbreuk aan de waarde van de woning en geven daarom geen aanleiding tot verrekening.

We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en/of afwerking.

De impressies zijn bedoeld om een sfeerbeeld te geven. Aan de beelden, impressies, illustraties,

plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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KIJK VOOR MEER INFO OP:

WWW.DEVERBINDING-ERMELO.NL

OPDRACHTGEVER ONTWIKKELING VERKOOP & INFORMATIE

Vinke Veluwe Makelaars
Putterweg 17-19
3851 GA  Ermelo
Tel. 0341 - 567 810 
www.vinkeveluwe.nl


