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Een zeldzame en tot op heden onovertroffen gelegenheid 
doet zich voor: wonen in exclusieve nieuwbouwappartemen-

ten op een bijzonder fijne locatie mét parkeer- en buitenruimte 
in hartje Eindhoven. In dit koopsegment komen zulke kansen 
zelden voorbij, laat staan op deze magnifieke locatie met het 

Van Abbemuseum als directe buur.

Exclusief wonen wordt tot leven gebracht:
Het ontwerp is van de gerenommeerde hand van Diede-

rendirrix architecten. Zorgvuldig schetsten zij veel invallend 
daglicht – de frontgevel ligt pal zuid, fraaie zichtlijnen door elk 
appartement en buitenruimte, met oog voor privacy en in een 

eigentijdse, moderne stijl.

YOUR PERSONAL OASIS IN THE CITY

A rare and as yet unsurpassed opportunity arises: living in 
an exclusive newly built apartment in a very fine location with 
parking and outdoor space in the heart of Eindhoven. In this 

real estate segment, such opportunities rarely occur, let alone 
at this magnificent location with the Van Abbemuseum as its 

immediate neighbour.

Exclusive living is brought to life:
The design is by the renowned Diederendirrix architects. 

They carefully sketched a lot of incoming daylight - the front 
facade is located right south, beautiful sightlines through each 

apartment and outdoor space, with an eye for privacy and in 
a contemporary, modern style.
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Het kleinschalig plan Bilderdijkliving is in 2019/2020 gebouwd 
aan de verkeersluwe slowlane Bilderdijklaan en omvat acht 

appartementen. Het woongebouw heeft vijf lagen, waarbij 
alleen de begane grond geen woonfunctie heeft. Hier zijn 

de entreehal, het parkeren en andere facilitaire functies on-
dergebracht, plus de expeditie van het Van Abbemuseum. 

Ogenschijnlijk vormt deze expeditiegang een geheel met het 
appartementencomplex, maar in werkelijkheid zijn het, in 

bouwkundig opzicht, wel degelijk gescheiden bouwvolumes.

Op de eerste verdieping bevinden zich drie appartementen, 
op de tweede en derde verdieping twee luxe appartementen 

en op de bovenste verdieping ligt een groot penthouse. De 
acht appartementen variëren in woongrootte van 110 m2 tot 

270 m2 maar elk beschikt over riante buitenruimte.

U kiest zelf hoe u woont en uw stadse leven vormgeeft. Het 
behoort zelfs tot de mogelijkheden de indeling van de appar-

tementen, zoals beschreven in deze informatie, naar eigen 
inzicht en smaak aan te passen. Ook is het een optie te kie-
zen voor ultrariant wonen, door de beide appartementen op 

de derde etage samen te voegen tot één woning, zoals bij het 
penthouse erboven.

Bilderdijkliving wordt een prettige leefomgeving, uw thuisoase 
van rust in hartje stad. Welke levensfase ook, uw apparte-

ment is levensloopbestendig.

The small-scale Bilderdijkliving plan is built in 2019/2020 on 
the slow lane Bilderdijklaan and comprises eight apartments. 
The residential building has five storeys, where only the 
ground floor has no residential function. This is where the 
entrance hall, parking and other facility functions are housed, 
as well as the expedition of the Van Abbemuseum. By the 
looks, this expedition route forms an integral part of the 
apartment complex, but in reality, they are, from an architec-
tural point of view, indeed separate building volumes.

There are three apartments on the first floor, two luxury 
apartments on the second and third floors and a large 
penthouse on the top floor. The eight apartments vary in 
size from 110 m2 to 270 m2 but each has ample outdoor 
space.

You choose how you live and shape your urban life. It is even 
possible to adjust the layout of the apartments, as described 
in this information, according to your own taste. It is also an 
option to opt for ultra-luxurious living, by merging the two 
apartments on the third floor into one residence, as with the 
penthouse above it.

Bilderdijkliving is a pleasant living environment, your home 
oasis of peace and quiet in the heart of the city. Whatever 
phase of life, your apartment is life cycle proof.
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KIES! CHOOSE!



Op de huidige locatie van het nieuwe woongebouw aan de 
Bilderdijklaan stond, grenzend aan het erachter gelegen Van 

Abbemuseum, een tweekapper die als kantoor werd gebruikt. 
Na lange leegstand is dit kantoor gesloopt om plaats te ma-

ken voor een gebouw dat meer een ensemble zou vormen 
met het Van Abbemuseum. 

De oorspronkelijke ensemble-gedachte komt tot uiting in het 
ontwerp van een nieuw woongebouw op deze plek. Qua 

configuratie vormt de nieuwbouw een geheel met de bestaan-
de bebouwing. Elk gebouw staat op zich, heeft zijn eigen 

bouwstijl en identiteit. Enerzijds is het woongebouw via de 
belendende expeditie, die geheel in het gebouwontwerp is 

geïntegreerd, verbonden met het Van Abbemuseum. 
Anderzijds legt het woongebouw de relatie met de monumen-
tale villa aan de Stratumsedijk. De rooilijnen van het apparte-

mentengebouw en de villa zijn gelijkgetrokken, waardoor zij 
nu in een vloeiende lijn naast elkaar aan de straat liggen. Wat 

schaal en maat betreft voegt Bilderdijkliving zich in 
het bestaande straatbeeld.

At the current location of the new residential building on the 
Bilderdijklaan, adjacent to the Van Abbemuseum behind it, 
were semi-detached houses that were used as office space. 
After a long period of vacancy, this office was demolished to 
make way for a building that would form more of an ensemble 
with the Van Abbemuseum.

The original ensemble idea is reflected in the design of a new 
residential building on this site. In terms of configuration, the 
new building forms an integral part of the existing buildings. 
Each building stands on its own, has its own architectural 
style and identity. On the one hand, the residential building 
is connected to the Van Abbemuseum via the adjoining 
expedition, which is fully integrated into the building design. 
On the other hand, the residential building relates to the 
monumental villa on the Stratumsedijk. The building lines of 
the apartment building and the villa have been aligned, so 
that they now lie side by side with the street in a flowing line. 
In terms of scale and size, Bilderdijkliving blends in with the 
existing streetscape.
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D E S I G N  Y O U R 

P E R S O N A L  L I F E S T Y L E

WAT ER AAN VOORAF GING WHAT PRECEDED IT



T H E  A R T  O F  C I T Y  L I F E



Het afwerkingsniveau is ongekend. Om enkele voorbeelden 
te noemen: alle woningen zijn voorbereid op domotica, alle 

zichtdaken duurzaam groen van sedum en zonnepanelen 
bezorgen alle elektriciteit in de algemene ruimtes. Aan de 

kleinste details is gedacht; van elektrische buitenzonwering 
met windbeveiliging tot dakterrassen zonder drempel, van 

een inpandige, eigen parkeergarage met automatische poort 
tot vloerverwarming en topkoeling en bedrade leidingen voor 

data en apparatuur.

De bouw zelf is gerust robuust te noemen; het complete 
complex voldoet aan de hoogste isolatie-eisen dankzij een 

dikke schil en consequent toegepast drievoudig isolatieglas 
dat warmte, koude en geluid buitensluit en tegelijk licht en 

zicht toelaat. In combinatie met gebalanceerde en geruislo-
ze ventilatie, vloerverwarming en topkoeling door de hybride 

lucht/waterpomp per appartement zorgt dat voor een optimaal 
binnenklimaat.

The level of finishing is unprecedented. To name a few 
examples: all houses are prepared for home automation, 
all visible roofs have sustainable green sedum and solar pan-
els provide all the electricity in the common areas. The small-
est details have been thought of; from electric outdoor blinds 
with wind protection to roof terraces without a threshold, 
from an indoor, private parking garage with automatic gate to 
underfloor heating and top cooling and wired cables for data 
and equipment.

The construction itself can safely be called robust; the entire 
complex meets the highest insulation requirements thanks to 
a thick shell and consistently applied triple insulation glass 
that shuts out heat, cold and noise while at the same time al-
lowing light and sight. In combination with balanced and silent 
ventilation, underfloor heating and top cooling by the hybrid 
air / water pump per apartment ensures an optimal indoor 
climate.
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OP NIVEAU EXCEPTIONAL



De architecten kozen op deze toplocatie voor een tijdloze 
uitstraling. De repeterende zuilen en raampartijen geven 

het complex ritme, de zo goed als kolomvrije buitenruimten 
maken het geheel luchtig. Het penthouse ligt iets terug ten 

opzichte van de daaronder gelegen verdiepingen, waardoor 
het gebouw minder hoog en massief oogt. Het penthouse is 
afwijkend qua vorm, heeft een eigen gezicht en voorziet zo 

het gebouw van een bekroning. De handgevormde stenen in 
het gedetailleerde metselwerk dragen bij aan het klassieke 

uiterlijk waaruit ambachtelijke aandacht spreekt.

Binnen ontmoet u dezelfde sfeer. Alle ruimtes zijn doelbewust 
ruim gehouden om de ruimte kunnen ervaren. Zo zijn bijvoor-

beeld de entreehallen, van zowel gebouw als afzonderlijke 
appartementen, ruimer dan standaard. De natuurstenen vloer 

in de centrale hal en verkeersruimte, en de licht eikenfineer 
afwerkingen maken het tot een tijdloos geheel. Ook daglicht 

en zicht krijgen de vrije hand, dankzij de forse ramen met 
drievoudig glas.

The architects opted for a timeless appearance at this top 
location. The repetitive columns and windows give the 
complex rhythm, the almost column-free outdoor spaces 
make the whole airy. The penthouse is slightly more receded 
than the floors below, making the building look less high and 
massive. The penthouse is different in shape, has its own 
face and thus provides the building with a crowning glory.
The hand-formed stones in the detailed brickwork contribute 
to the classic appearance that draws attention to craftsman-
ship.

Inside, you will meet the same atmosphere. All rooms are de-
liberately kept spacious to experience the space. For exam-
ple, the entrance halls of both buildings and individual apart-
ments are more spacious than standard. The natural stone 
floor in the central hall and traffic area, and the light oak 
veneer finishes make it a timeless whole. Daylight and views 
are also given free rein, thanks to the large triple-glazed win-
dows.
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ARCHITECTUUR ARCHITECTURE



T H E  U R B A N  A L L U R E  O F

L I G H T  &  S I G H T
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de Markt in Eindhoven tijdens het internationale 
lichtkunstfestival GLOW, behorend tot de 
vijf best bezochte lichtfestivals ter wereld 



TOTAAL VAN DEZE TIJD

Bilderdijkliving laat zich voorstaan op het woonniveau en -comfort. Om een idee te geven van de 
gedetailleerde afwerking:

PV-zonnepanelen op het dak, voor de elektriciteit in de gemeenschappelijke ruimtes.

Gasloos, dus voorbereid op de toekomst.

Geluidsarme hybride lucht- en waterpomp met separate boiler voor energiebewuste, duurzame, 
gasloze en energiezuinige verwarming (via de vloer), warm-tapwatervoorziening en topkoeling van 
de vloer.

Balansventilatie met warmteterugwinning.

Laag energieverbruik door de hoge isolatiewaarde van het gehele gebouw en de drievoudige beglazing 
in alle kozijnen. Dit optimale isolatieglas houdt warmte, koude en geluid buiten zonder concessies te 
doen aan licht en zicht.

Alle raamkozijnen zijn standaard voorzien van handmatig te bedienen elektrische buitenzonwering met 
automatische windbeveiliging.

Oog voor een veilig gevoel: de dubbele trappen met noodverlichting lopen om elkaar heen en komen 
uit in de entreehal en de garage. 

Een videofooninstallatie laat u zien wie aanbelt, om op afstand garagepoort en hoofdentree te openen. 
Elk appartement is uitgerust met een akoestische en optische rookmelder op het elektriciteitsnet.
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Bilderdijkliving is distinguished on the residential level and comfort. To give an idea of the detailed 
finish:

PV solar panels on the roof, for the electricity in the common areas.

Gas-free, so prepared for the future.

Low-noise hybrid air and water pump with separate boiler for energy-conscious, sustainable, 
gas-free and energy-efficient heating (via the floor), hot water supply and top cooling of the floor.

Balance ventilation with heat recovery.

Low energy consumption due to the high insulation value of the entire building and the triple glazing in 
all windows. This optimum insulation glass keeps out heat, cold and noise without compromising 
on light and sight.

All window frames are standard equipped with manually operated electric external blinds with 
automatic wind protection.

An eye for a safe feeling: the double stairs with emergency lighting run around each other and end in 
the entrance hall and the garage.

A videophone system shows you who is ringing the doorbell, to remotely open the garage door and 
main entrance. Each apartment is equipped with an acoustic and optical smoke detector on the 
electricity grid.
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TOTALLY OF THIS DAY AND AGE



C E N T R A L  L I V I N G  I N

T H E  H E A R T  O F  T H E  C I T Y
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Rechtestraat, binnenstad Eindhoven
met zicht op de Sint Catharinakerk



Bilderdijkliving wordt een markant complex voor de kunst van 
het leven. U werkt(e) hard om in uw eigen thuis de rust te 
vinden en om van het leven te genieten. U hebt de genoe-
gens van het stadse leven binnen handbereik en alle ruimte 
– binnen én buiten! - om zelf en met de uwen tot rust te ko-
men. Rond uw appartement zijn diverse gemeenschappelijke 
voorzieningen getroffen die u met uw gelijkgestemde buren 
deelt.

BEGANE GROND
De gehele begane grond doet dienst als logistiek centrum, 
zodat het wonen en buitenleven erboven geen voorbijgangers 
en verkeer ervaart.

HOOFDENTREE
Links van het midden is de voordeur naar de entreehal. 
Deze is warm afgewerkt met een karamelkleurige marmeren 
vloer en plafondspots. Elk appartement heeft daar de eigen 
postbus en meterkast met bamboefineer afwerking. Gasten 
en leveranciers melden zich via de videofooninstallatie; u
ziet dus altijd wie er aanbelt. De deur naar de bergingen is 
te bedienen met uw elektronische sleutel, evenals de deur 
naar de parkeergarage.

STALLINGSGARAGE
De parkeergarage onderin het complex is louter voor eigen 
gebruik en heet daarom stallingsgarage. De bijpassend ont-
worpen stalen poort is eveneens – en op afstand – te bedie-
nen met een elektronische sleutel. In de geïsoleerde en lichte 
garage is voor elk appartement minstens een parkeerplaats 
beschikbaar. De grote ramen met getint glas in de gevel rei-
ken van plafond tot vloer, voor zicht en daglicht. Er is bij elke 
plaats een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Er is nog één 
vrije parkeerplaats te koop in combinatie met een beschik-
baar appartement.

BERGINGEN EN PARKEREN FIETSEN
Naast de hoofdentree zijn de afzonderlijke bergingen met 
eigen deuren. Voorin is ruimte gereserveerd voor fietsen, 
inclusief contactpunten voor het opladen van fietsaccu’s. Ook 
deze ruimte heeft ramen over de volle hoogte, voor zicht en 
licht, en is toegankelijk via de hoofdentree.

LIFT EN TRAPPEN
De stille en ruime Schindlerlift is berekend op 13 personen. 
De twee afzonderlijke trappen met eigen, beveiligde toegang 
zijn van robuust beton en uitgerust met stijlvolle vloerbedek-
king en reling.
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Bilderdijkliving will be a striking complex for the art of living. 
You work hard to find peace in your own home and to enjoy 
life. You have the pleasures of urban life at your fingertips and 
all the space - inside and outside! - to relax yourself and with 
your loved ones. Around your apartment are several common 
facilities that you share with your like-minded neighbours. 

GROUND FLOOR
The entire ground floor serves as a logistics centre, so that 
the living and outdoor life above it does not experience any 
passers-by or traffic.

MAIN ENTRANCE
To the left of the middle is the front door to the entrance hall. 
This is warmly finished with a caramel marble floor and ceil-
ing spots. Each apartment has its own mailbox and meter 
cupboard with bamboo veneer finish. Guests and suppliers 
report via the videophone system, so you can always see 
who is ringing the doorbell. The door to the storerooms can 
be operated with your electronic key, as well as the door to 
the parking garage.

PARKING GARAGE
The parking garage at the bottom of the complex is for 
residential use only. The matching steel gate can also be op-
erated remotely with an electronic key. In the insulated 
and light garage, at least one parking space is available for 
each apartment. The large windows with tinted glass in the 
facade reach from ceiling to floor, for visibility and daylight. 
There is a charging point for electric cars at each pitch. 
There is still one free parking space for sale in combination 
with an available apartment.

STORAGE AND BICYCLE PARKING
Next to the main entrance are the separate storerooms with 
their own doors. In the front space is reserved for bicycles, 
including contact points for charging bicycle batteries. This 
room also has full height windows for visibility and light and is 
accessible via the main entrance.

ELEVATOR AND STAIRS
The quiet and spacious Schindler elevator is designed for 13 
people. The two separate staircases with their own secure 
access are made of robust concrete and equipped with styl-
ish carpeting and railings.
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SAMEN WONEN LIVING TOGETHER



E I N D H O V E N

C I T Y  O F  D E S I G N
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Expositiehal tijdens de jaarlijks terugkerende, 
negendaagse Dutch Design Week in Eindhoven. 

Het grootste designevenement van Noord-Europa



BERGINGEN - FIETSENSTALLING - STALLINGSGARAGE

26

BEGANE GROND

STORAGE - BICYCLE STORAGE - STORAGE GARAGE
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GROUND FLOOR
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Vooraanzicht Front view

Achteraanzicht Rear view

GEVELS

Doorsnede Profile
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Zijaanzicht oost Side view east

FACADES

Zijaanzicht west Side view west



Het Evoluon aan de 
Noord Brabantlaan

E I N D H O V E N ,  T H E  B E A T I N G 

H E A R T  O F  H I G H - T E C H  A N D

I N N O V A T I V E  E U R O P E
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U wordt zichtbaar omringd door het fijnste dat Eindhoven te 
bieden heeft: het statige groen van van de omgeving rondom 
het stadswandelpark en de internationale moderne kunst van 
het Van Abbemuseum achter u. De aangrenzende magnifieke 
tuin is aangelegd onder architectuur van Piet Oudolf, bekend 
van The High Line in New York. Erachter zijn de kabbelende 
Dommel en het bestuurlijk centrum van de stad. Uw directe 

buur is het befaamde museum, met het rijksmonumentale 
gebouw en de bijbehorende nieuwbouw met vijverpartij en 

museumcafé, ontworpen door de in Geldrop geboren en be-
kende architect Cahen. Nabij vindt u diverse culturele centra 

en winkels, en tal van horeca en uitgaansgelegenheden, 
waaronder uitstekende (Michelinsterren)restaurants.

De Bilderdijklaan zelf heeft stijlvolle bebouwing uit de eerste 
helft van de vorige eeuw, waaronder kunst- en cultuurplatform 
Albert van Abbehuis in de monumentale villa. De straat is on-
derdeel van de slowlane, het vrijliggende en dubbele fietspad 
in en om de stad. Daardoor is de laan verkeersluw, met louter 

eenrichtingsverkeer en dubbele, ruime groenstroken.

You are visibly surrounded by the finest that Eindhoven has 
to offer: the stately green of the area around the city walk 
park and the international modern art of the Van Abbemuse-
um behind you. The adjoining magnificent garden is laid out 
under the architecture of Piet Oudolf, known from The High 
Line in New York. Behind it are the babbling Dommel and the 
administrative centre of the city. Your immediate neighbour 
is the famous museum, with the monumental building and 
the accompanying new building with pond and museum café, 
designed by the Geldrop born and famous architect Cahen. 
Nearby you will find various cultural centres and shops, as 
well as numerous restaurants and nightlife, including excel-
lent (Michelin-star) restaurants.

The Bilderdijklaan itself has stylish buildings from the first half 
of the last century, including art and culture platform Albert 
van Abbehuis in the monumental villa. The street is part 
of the slow lane, the separate and double bike path in and 
around the city. As a result, the avenue is traffic-low, with only 
one-way traffic and double, spacious green areas.
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LOCATIE EN UITZICHT LOCATION AND VIEWS



Alle voorzieningen zijn binnen handbereik. In een straal van 
vier kilometer (nog geen 2,5 mijl) treft u:

Het Eindhovense stadscentrum
Muziekgebouw

Parktheater
Stadswandelpark

Een grote diversiteit aan horeca
Technische Universiteit Eindhoven

Fontys Hogescholen
Supermarkten en tal van andere winkels

Huis- en tandartsen
Catharina Ziekenhuis

Diverse lagere en middelbare scholen

Ook logistiek woont u uitermate gunstig. NS Station 
Eindhoven Centraal ligt op wandelafstand (1,4 km), terwijl 

Eindhoven Airport (9,2 km) uitstekend en snel met 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer en auto bereikbaar is. 

Binnen tien autominuten zit u bovendien op de snelwegen 
A50 (richting Arnhem, Nijmegen), A2 (richting Den Bosch, 

Amsterdam, Maastricht), A58 (richting Tilburg, Breda, 
Rotterdam) en A67 (richting Venlo, Antwerpen, Duitsland).

All amenities are within easy reach. In a radius of four kilo-
metres (less than 2.5 miles) you will find:

The Eindhoven city centre
Music building
Parktheater
Stadswandelpark
A wide variety of catering establishments
Eindhoven University of Technology
Fontys Colleges
Supermarkets and numerous other shops
Family doctors and dentists
Catharina Hospital
Various primary and secondary schools

You also have a very favourable place to live logistically. 
Eindhoven Central Station is within walking distance 
(1.4 km), while Eindhoven Airport (9.2 km) is easily and 
quickly accessible by high-quality public transport and car. 
Within ten minutes by car you are also on motorways A50 
(direction Arnhem, Nijmegen), A2 (direction Den Bosch, 
Amsterdam, Maastricht), A58 (direction Tilburg, Breda, 
Rotterdam) and A67 (direction Venlo, Antwerp, Germany).
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BRILJANT GELEGEN BRILLIANTLY LOCATED



E I N D H O V E N  C I T Y  O F  L I G H T S

H E R I T A G E  O F  P H I L I P S
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de Philips Lichttoren aan de Emmasingel, 
de Blob, Admirant en De Regent



Een riant appartement op deze unieke locatie 
met zulke buitenruimte verschijnt zelden openbaar op de 

woningmarkt; de luxe en het comfort van wonen in 
Bilderdijkliving zijn bijzonder in trek.

Bent u oprecht geïnteresseerd in het wonen in Bilderdijkliving, 
dan kunt u een bezichtiging aanvragen om een juiste en 

persoonlijke indruk te krijgen.

Neem daarvoor contact op met de makelaar van 
Bilderdijkliving:

Cato Makelaars, Helmie Kanters RM RT
040 – 29 00 620 / 06 – 10 34 56 57 

h.kanters@catomakelaars.nl

A spacious apartment on this unique location with such 
outdoor space rarely appears publicly on the housing 
market; the luxury and comfort of Bilderdijkliving are 
very popular.

Are you genuinely interested in Bilderdijkliving, then you 
can request a viewing to get a correct and personal 
impression.

Please contact the real estate agent of 
Bilderdijkliving:
Cato Makelaars, Helmie Kanters RM RT
040 – 29 00 620 / 06 – 10 34 56 57 
h.kanters@catomakelaars.nl
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MEER INFORMATIE? MORE INFORMATION?




