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Optimaal woonplezier in 
een landelijke omgeving
in een gemoedelijk dorp

Herpen | Noord-Brabant
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Lindeakker, voor optimaal woonplezier

Wat is er heerlijker dan thuiskomen na een lange dag in een huis dat helemaal naar je wens is? 

Gelegen nabij prachtige natuur en een gemoedelijk dorp, waar je kinderen na het sporten zelf veilig 

naar huis lopen en je na een gezellig praatje met de buren van de avondzon kunt genieten in 

je ruime achtertuin? Een plek waar je kunt ontspannen, waar je lekker kunt koken voor familie 

en vrienden of waar je even tijd kunt maken voor jouw hobby’s. Dat vind je allemaal in het 

aantrekkelijke Lindeakker! 

Dit mooie project is onderdeel van de nieuwe woonwijk Wilgendaal, behorend bij Herpen, een 

vriendelijk Brabants dorp met een lange historie. Vroeger stonden bij alle drie de toegangswegen 

tot het dorp heilige huisjes. Heilige huisjes werden in het verleden gebouwd om een woonplaats te 

beschermen en dienden als bidplaats langs de weg. De drie huisjes zijn inmiddels herbouwd naar 

historisch voorbeeld. Het heilige huisje Sint Anna staat in de wijk Wilgendaal en wordt omringd door 

drie lindebomen. Van oudsher worden lindebomen overal aangetroffen waar mensen samenleven 

en hun lief en leed delen. Daarnaast grenst Herpen aan een lappendeken van grasvelden en

agrarische landschap. Het project Lindeakker is een vertaling van al deze elementen samen: 

een groene plek waar je een vertrouwd en gezellig thuis zult vinden.

Prettig wonen betekent natuurlijk niet alleen een mooi huis aan de buitenkant, maar ook een 

indeling die geheel past bij jouw woonwensen. Dat kan in Lindeakker! Het woonaanbod van 

twee - en driekappers en geschakelde woningen is gevarieerd, je zult hier zeker slagen. 

Maar wat je ook kiest, één ding is zeker: Lindeakker biedt je optimaal woonplezier!
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Wonen in Herpen en omgeving

Herpen is een gezellig Brabants dorp, gelegen tussen Oss en Nijmegen in een landelijke omgeving. 

De dorpskern ligt op slechts 5 minuten fietsen van Lindeakker en de snelweg A50 is makkelijk 

bereikbaar. Ideaal voor forensen!

De naam Herpen wordt al in het jaar 814 genoemd en is afgeleid van het Germaanse ‘harpa’, 

wat ‘scherpe kromming’ betekent. Dit verwijst naar de meanderende Maas welke bij Herpen een 

scherpe bocht gemaakt zou hebben. De Hamelspoel en de Hertogswetering zijn een overblijfsel van 

de oude meander. In het zuiden werd Herpen tegen het rivierwater beschermd door de Erfdijk. 

Deze moest worden onderhouden door iedereen die een erf langs de dijk had, vandaar de naam. 

Tegenwoordig is de Erfdijk cultuurhistorisch erfgoed. 

De landelijke ligging van Herpen maakt wonen in Lindeakker zo bijzonder. Je kunt er heerlijk 

wandelen in de Herpse Bossen met onder meer zandverstuivingen en rijke variatie aan flora en 

fauna. De natuurgebieden Herperduin en Keent zijn een aantal jaren geleden met elkaar verbonden 

waardoor het wandelroutenetwerk is uitgebreid. Staatsbosbeheer houdt zich bezig met de 

ontwikkeling van nieuwe natuur op grond die voorheen voor landbouw werd gebruikt. Er zijn 

poelen gegraven, struiken aangeplant en er is bloemrijk grasland ontwikkeld. Dus trek je wandel-

schoenen aan en neem je verrekijker mee: je komt te wonen in een prachtige, groene omgeving!
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Te midden van al dit groen ligt het vriendelijke 

dorp Herpen. Hier nemen de bewoners nog echt 

even de tijd voor elkaar en maken ze graag 

een praatje. Dorpshuis ’t Slotje, de kiosk en de 

gerestaureerde dorpspomp vormen de kern van 

Herpen en zijn de centrale ontmoetingsplek 

voor bewoners en verenigingen. Zo biedt het 

dorpshuis onderdak aan een jeugdtheater, 

muziekvereniging en smartlappenkoor. 

Op sportief vlak kun je terecht bij de tennisclub, 

tafeltennisvereniging, toerwielerclub of in 

Sportpark De Wilgendaal met voetbalclub 

Herpinia, de plaatselijke trots. 

Ook wie hier niet vandaan komt, zal zich 

meteen in het charmante Herpen thuis voelen!
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Woningentypen Lindeakker

1  Linde Land
 Bouwnummer 15 en 15A

 Levensloopbestendige 

 twee-onder-één-kapwoningen

2  Hollandse Linde 
 Bouwnummer 25, 25A en 26

 Drie-onder-één-kapwoningen

3  Zilverlinde
 Bouwnummer 39 en 40 

 Twee-onder-één-kapwoningen

4  Krimlinde
 Bouwnummer 50 en 51 

 Vrijstaand geschakelde woningen

4

3

1

2

Nieuwbouwwijk Wilgendaal

Hoe vaak in je leven koop je eigenlijk een nieuwbouwwoning? Als je die stap eenmaal neemt, 

dan moet het huis vanzelfsprekend aan al jouw wooneisen voldoen. Of je nu voor de eerste keer 

gaat samenwonen, gaat verhuizen vanwege een andere baan of je gezinssamenstelling veranderd: 

jouw huis moet een thuis zijn. In Wilgendaal kies je voor een aantrekkelijke leefomgeving met 

landelijke sfeer, nabij het gemoedelijke dorp Herpen, met snelle toegang tot de A50 en prachtige 

natuurgebieden om de hoek.

De woningen van fase 1 en 2 in Wilgendaal zijn inmiddels verkocht en opgeleverd. Het vervolg 

heet Lindeakker: een kleinschalig project met 9 woningen onderverdeeld in 5 verschillende typen. 

Het zijn gevarieerde woningen met diepe tuinen, waardoor je een sterk gevoel van openheid zult 

ervaren. Naast de fraaie ligging biedt Lindeakker ook diversiteit van architectur.

Wilgendaal en Lindeakker zijn aangekleed met mooie details en accenten: rondlopende straten 

van gebakken klinkers en grote aangeplante bomen afgewisseld met diverse speelplekken voor 

kinderen. Tussen de woningen en de geluidswal langs de A50 is er een ruime groenvoorziening. 

Wil je wakker worden in een comfortabel huis met fluitende vogels buiten, op de fiets je 

boodschappen doen, genieten van de zon in eigen tuin of een frisse neus halen met een 

wandeling in het park? Kies dan voor Wilgendaal, een plek die aan al je woonwensen voldoet!
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Stijl en detaillering van de woningen

De nieuwbouwwoningen van Lindeakker worden gebouwd met kwalitatief hoogwaardige materialen. 

De dakbedekking bestaat uit zogenaamde ‘gesmoorde’ dakpannen, een uit klei gebakken tegel die 

door rooktoevoeging tijdens het bakproces grijs is gekleurd. 

Het kleine stukje dak dat uitsteekt over de buitengevel van de woning is typerend voor Lindeakker. 

De toepassing van een dergelijke dakoversteek in combinatie met een witte draagstructuur zorgt 

voor een charmante en huiselijke uitstraling. Het extra stukje dak biedt tevens bescherming tegen 

allerlei weersomstandigheden. Regen zal niet meer tegen een deel van de gevel druppelen, 

waardoor deze beter beschermd blijft. In de zomer kan de hoogstaande zon niet zo makkelijk 

binnendringen langs de ramen onder het dak. Daarentegen zal de laagstaande zon in de winter 

wel lekker naar binnen kunnen schijnen. 

De kozijnen en ramen in de buitengevels zijn van hout, wat een luxe uitstraling geeft. De lengte 

van de woning wordt geaccentueerd door de hoge ramen aan de voor- en achterzijde die veel licht 

doorlaten. Op de bovenste verdieping zorgen de dakramen voor extra lichtinval. 

 

Bij Lindeakker ben je verzekerd van een comfortabele woning die aan alle nieuwbouweisen voldoet 

en toekomstbestendig is. 

8 | Lindeakker
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Linde Land
Levensloop bestendige twee-onder-één-kap-
woningen mét verdieping. Compleet wonen 
met slaapkamer en badkamer op de begane 
grond.

Bouwnummer 15 en 15A10 | Lindeakker
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Linde Land
Fraaie indeling voor aangenaam woongenot. 
Biedt veel mogelijkheden zodat u hier lang 
plezier van zult hebben.

Bouwnummer 15 en 15A12 | Lindeakker
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Linde Land
Bouwnummer 15 en 15A

Maten in centimers | Schaal 1 : 75

Begane grond

Entree met meterkast, toilet, technische 
ruimte en toegang tot de woonkamer.

Ruime woonkamer met een open keuken, 
met directe toegang tot de trap naar de 
verdieping.

Aansluitend aan de woonkamer een  
slaapkamer met uitzicht op de tuin.

Vanuit de slaapkamer heeft u toegang 
tot een complete badkamer met douche, 
wastafel en toilet.
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Linde land
Bouwnummer 15 en 15A

Maten in centimers | Schaal 1 : 75

Verdieping

Middels een vaste trap bereikt u de 
zolder.

Deze open ruimte kunt u zelf naar wens 
in gebruik nemen als extra kamer 
of als hobby-, werk- of bergruimte.
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Linde land
Bouwnummer 15 en 15A 

Gevelbeelden en opties
Voor meer informatie zie de uitgebreide 

verkooptekeningen | Schaal 1 : 200

Voorgevel Voorgevel optie

Opties:

 Schuifpui in achtergevel

 Dakkapel

 Dakraam

 Dakkapel

Achtergevel Achtergevel optie

Linker zijgevel Linker zijgevel optie

Rechter zijgevel Rechter zijgevel optie

Zijgevel

1 1
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Bouwnummer 15 slaapkamerBouwnummer 15 Bouwnummer 15
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Bouwnummer 15A slaapkamer
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Hollandse Linde
Comfortabele eengezinswoningen met 
leefruimte verdeelt over 3 woonlagen. 
Diverse opties om uw woning naar wens 
uit te breiden.

Bouwnummer 25, 25A en 2620 | Lindeakker
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Hollandse Linde
Frisse ruime woonkamer met open keuken 
en zowel in de voor- als in de achtergevel 
een grote pui voor veel lichtinval. 

Bouwnummer 25, 25A en 2622 | Lindeakker
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Hollandse Linde

Bouwnummer 25, 25A en 2624 | Lindeakker
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Hollandse Linde
Bouwnummer 25, 25A en 26

Maten in centimers | Schaal 1 : 75
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Begane grond

Entree met meterkast, toilet, trapopgang naar
de verdieping en toegang tot de woonkamer.

Ruime L-vormige woonkamer met opbergruimte 
(onder de trapopgang) en een open keuken.

Zitgedeelte met royale raampartij aan de 
achterzijde.

Ruimte voor een eetkamertafel.
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Hollandse Linde
Bouwnummer 25, 25A en 26

Maten in centimers | Schaal 1 : 75

Verdieping

De overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers.

De badkamer is voorzien van een inloopdouche, 
wastafel en toilet.
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Hollandse Linde
Bouwnummer 25, 25A en 26

Maten in centimers | Schaal 1 : 75

Zolder

Middels een vaste trap bereikt u de zolder.

Deze open ruimte kunt u zelf naar wens in 
gebruik nemen als hobby-, werk- of bergruimte.
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Hollandse Linde
Bouwnummer 25, 25A en 26  

Gevelbeelden en opties
Voor meer informatie zie de uitgebreide 

verkooptekeningen | Schaal 1 : 200

Voorgevel

Voorgevel optie

Rechter zijgevel

Rechter zijgevel optie

Voorgevel

Optie 7

Achtergevel Optie 8
EnkelEnkel

Zijgevel
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Dubbel Dubbel

Achtergevel

Achtergevel optie

Linker zijgevel

Linker zijgevel optie

Opties:

 Uitbouw 1.20 cm t.p.v. woning

 Berging

 Velux venster

 Overkapping (klein)

 Overkapping (groot) 
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Zilverlinde
Twee-onder-één-kapwoning met 
karakteristieke stijlelementen zoals 
overstekende dakgoten en speelse 
variaties in kozijnen en materiaalgebruik.

Bouwnummer 39 en 40
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Zilverlinde
Door de grote raampartij heeft u bij 
iedere inrichting optimaal buitenlicht 
in uw interieur.

Bouwnummer 39 en 40
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Zilverlinde
Bouwnummer 39 en 40

Maten in centimers | Schaal 1 : 75
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Begane grond

Entree met meterkast, toilet, trapopgang 
naar de verdieping en toegang tot de 
woonkamer.

Ruime L-vormige woonkamer met 
opbergruimte (onder de trapopgang)
en een open keuken opstelling.

Veel lichtinval door grote glazen pui 
met openslaande deuren naar de tuin.

Extra lichtinval door raampartij in de 
zijgevel.

Ruimte voor een royale eethoek voor 
6 tot 8 personen.

Ruime open keuken met groot raam
voor veel lichtinval.
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Zilverlinde
Bouwnummer 39 en 40

Maten in centimers | Schaal 1 : 75

40 | Lindeakker

Verdieping

De overloop geeft toegang tot 3 slaap-
kamers met verschillende afmetingen.

De badkamer is voorzien van een 
inloopdouche, wastafel en toilet. 
Optioneel is een ligbad mogelijk. 

Zolder

Middels een vaste trap bereikt u de 
zolder.

Deze open ruimte kunt u zelf naar 
wens in gebruik nemen als hobby-, 
werk- of bergruimte.
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Zilverlinde
Bouwnummer 39 en 40 

Gevelbeelden en opties
Voor meer informatie zie de uitgebreide 

verkooptekeningen | Schaal 1 : 200

Voorgevel

Rechter zijgevel optie

Rechter zijgevel

Rechter zijgevel optie

Berging

Achtergevel Linker zijgevel

Achtergevel optie

Linker zijgevel optieLinker zijgevel optie

Opties:

 Aanbouw 1.20 m

 Aanbouw 2.40 m

 Dakkapel
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Krimlinde
2 Vrijstaand geschakelde woningen met 
details uit de jaren ‘60. Een unieke combinatie 
van 2 woningen met veel variatie in de 
uitvoering van de kozijnen.

Bouwnummer 50 en 5144 | Lindeakker
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Krimlinde
De ruim opgezette L-kamer biedt u veel 
privacy. De erker met rondom glas is een 
heerlijke rustpunt centraal in uw woning.

Bouwnummer 50
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Krimlinde
Een ideale verdeling voor eten, koken en 
ontspannen. De grote dubbele deuren zorgen 
voor een heerlijke mix van binnen en buiten.

Bouwnummer 5148 | Lindeakker
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Krimlinde
Bouwnummer 50 en 51

Maten in centimers | Schaal 1 : 75

Begane grond

Entree met meterkast, toilet, trapopgang 
naar de verdieping en toegang tot de 
woonkamer.

Woonkamper en een open keuken 
opstelling.

Keuken met ruimte voor een royale 
eetkamertafel.

Bouwnummer 50 heeft een erker in het 
midden van de woning met glas rondom 
voor prettig uitzicht.

Rustige living met veel privacy door de 
U-vormige begane grond met ruimte 
voor grote bank of meerdere fauteuils.

Bouwnummer 50 heeft tevens een 
berging met achteringang naar de 
achtertuin.

Bouwnummer 51 heeft een berging.

50 | Lindeakker
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Krimlinde
Bouwnummer 50 en 51

Maten in centimers | Schaal 1 : 75

Verdieping

De ruime overloop geeft toegang tot 
slaapkamers. De ouderslaapkamer
vindt u aan de achterzijde en is over
de volle breedte gebouwd.
Bouwnummer 51 heeft standaard 
2 slaapkamers en bouwnummer 50
heeft standaard 3 slaapkamers.

De badkamer is voorzien van een 
inloopdouche, wastafel en toilet
met optioneel een ligbad.
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Krimlinde
Bouwnummer 50 en 51

Maten in centimers | Schaal 1 : 75

Zolder

De woning op kavel 51 heeft tevens 
een zolder die met een vaste trap 
bereikbaar is.

Deze open ruimte kunt u zelf naar wens 
in gebruik nemen als hobby-, werk- of 
bergruimte.
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Krimlinde
Bouwnummer 50 en 51 

Gevelbeelden
Voor meer informatie zie de uitgebreide 

verkooptekeningen | Schaal 1 : 200
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Voorgevel
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Een keuken op maat

Alle woningen in nieuwbouwproject Lindeakker worden voorzien van een luxe afwerking. Zo wordt 

elke woning uitgerust met een complete keuken met hoogwaardige inbouwapparatuur. 

De keuken staat in open verbinding met de woonkamer en neemt daarmee een prominente plek in. 

Dit is dé plek waar je de lekkerste gerechten kunt bereiden, maar ook waar je gezellig tijd 

doorbrengt met gezin, familie en vrienden. 

In de keuken wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige inbouwapparatuur. Elke keuken is voorzien 

van een inbouwkoelkast, een combimagnetron, een vaatwasser, een kookplaat en een afzuigkap. 

Om de keuken geheel naar jouw smaak vorm te geven heb je de keuze uit een breed pallet aan 

kleuren voor de kastfronten en diverse soorten grepen. Je maakt de keuken helemaal compleet met 

een mooi afgewerkt werkblad in een bijpassende of juist contrasterende kleur. 

Uiteraard is het ook mogelijk om je keuken geheel naar je eigen wensen op te zetten en in te 

delen. Laat je hiervoor uitgebreid informeren in de showroom.
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Luxe badkamer

De woningen in Lindeakker worden compleet afgewerkt met luxe sanitair en tegelwerk. 

Het sanitair wordt standaard uitgevoerd in het merk Villeroy & Boch. De kranen zijn van Grohe 

en de tegels van Mosa. Stuk voor stuk degelijke en betrouwbare namen die je woongenot 

optimaliseren.

De toiletruimtes zijn voorzien van vrijhangende toiletten met een inbouwreservoir in water-

besparende uitvoering. Daarbij wordt er een fontein met eenhendelkraan, een spiegel en een 

toiletrolhouder geplaatst. 

De woningen zijn uitgerust met een royale badkamer waarin u heerlijk kunt ontspannen na 

een drukke dag. Standaard is de badkamer voorzien van een wastafel, een inloopdouche en een 

tweede toilet. De badkamer biedt daarnaast ook de mogelijkheid voor het (optioneel) plaatsen 

van een ligbad.

Het tegelwerk in de toiletruimtes wordt tot circa 150 cm hoogte aangebracht. De badkamers 

worden voorzien van tegelwerk tot het plafond. Binnen het budget zijn verschillende tinten vloer- 

en wandtegels mogelijk. De keuze is aan jou!
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Daarom nieuwbouw

Het kopen van iets nieuws is iets speciaals. Het geeft je een bijzonder gevoel. Een gevoel van 

vrijheid. Dat geldt voor een nieuwe auto of een computer, maar ook zeker voor een nieuw huis. 

Een nieuwbouwhuis heeft geen geschiedenis, het is een onbeschreven blad, met alleen 

maar toekomst. De toekomst van jou en je dierbaren. Hier bouw je je eigen geschiedenis. 

Een nieuwbouwwoning geeft je enorm veel vrijheid en voordelen. Jij bepaalt hoe je perfecte thuis 

eruit ziet, van begin tot eind. Maar nieuwbouw heeft je zoveel meer te bieden. Nog tien redenen 

om voor nieuwbouw te kiezen ontdek je op deze pagina.

Gemak

Aan een nieuwbouwwoning heb je de eerste vijf tot tien jaar nauwelijks of geen onderhoud. 

Dit gemak is mede te danken aan de gebruikte materialen. Extra pluspunt is: je bespaart aanzienlijk 

op je onderhoudskosten.

Energiezuinig

Een nieuw gebouwde woning is veel zuiniger dan een oudere woning. De woningen worden 

opgeleverd met energielabel A.

Financieel aantrekkelijk

Doordat alle woningen energielabel A hebben, kun je bij diverse hypotheekverstrekkers meer lenen 

ten opzichte van de aankoop van een bestaande woning. Daarbij koop je vrij op naam, dat wil 

zeggen zonder kosten voor overdrachtsbelasting en levering van de grond bij de notaris. 
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De vrij op naam koopsom, inclusief de beschreven

badkamer, keuken en afwerking van wanden en 

plafonds, kun je met de huidige lage rente opnemen 

in je hypotheekaanvraag.

Rust

Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. 

In je nieuwe woning kom je volledig tot rust dankzij 

de modernste isolatie.

Duurzaam

Nieuwbouwwoningen zijn duurzamer omdat ze het 

milieu minder belasten en minder CO
2
 uitstoten. 

Dat is onder meer te danken aan de goede isolatie 

en aan het gebruik van duurzame technieken.

Veiligheid

Je woning wordt voorzien van inbraakwerend hang- en 

sluitwerk en is standaard uitgerust met rookmelders.

Comfort

Je ervaart een aangename binnentemperatuur,

ongeacht de tijd van het jaar door de perfecte balans 

tussen isolatie en installaties.

Levendig

Lindeakker is een kleinschalig nieuwbouwplan

gelegen in het dorp Herpen. De woningen in de directe 

omgeving zijn reeds gerealiseerd, wat maakt dat je 

straks geniet van een leefomgeving die helemaal af is. 

Een fijne en veilige plek om te wonen, met veel

groen in de omgeving. 

Persoonlijk

Alle vrijheid van de wereld. Je bepaald de indeling, 

afwerking en inrichting van je woning geheel naar je 

eigen smaak.

Ruimtelijk

De woningen in Lindeakker voldoen aan de wettelijke 

eisen (Bouwbesluit). Dat betekent onder meer dat de 

plafonds en deuren hoger zijn en de trappen minder 

steil. Dit geeft je een heerlijk ruimtelijk gevoel.



Verkoop en informatie

Cheizoo Makelaardij
Hertogin Johannasingel 38  |  5345 AJ Oss

0412 40 51 79  |  www.cheizoomakelaardij.nl

Een project van

Reuvers Ontwikkeling & Bouw
Maaskade 18  |  5347 KD Oss

0412 63 01 00  |  www.reuversbouw.nl

Th. van Casteren Makelaardij & Taxatieburo
Pastoor van Winkelstraat 39b  |  5374 BG Schaijk

0486 41 60 82  |  www.vancasteren.nl

www.lindeakker.nl


