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Dit is een plek met een verhaal. Een bekende plek voor Udenaren. Ooit de kern
van het dorp, van Duits lijntje tot wereldberoemde stalen bedden. Nu wordt het
gebied weer teruggegeven en blijft zijn erfenis voor altijd aan Uden verbonden.

WONEN
OP
HISTORISCHE
GROND
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D I T I S L A N D VA N D I CO
Dé plek om onbekommerd te wonen. Midden in het centrum van Uden.
Een nieuwe wijk in onweerstaanbare architectuur. Met respect voor het industriële
verleden en volop ruimte voor groen. Dit is het wonen van de toekomst: SlimWonen
en OnbezorgdWonen in een duurzame, energieneutrale nieuwbouwwoning.
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ECHT DICO
ECHT UDEN
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Land van Dico. Een rustige woonwijk, vrijwel
midden in het dorpshart van Uden. Steek de
straat over en drink een wijntje op het terras.
Of ga snel nog even sporten om de hoek. In
Land van Dico zit je dicht bij al het moois dat
Uden te bieden heeft.
Uden is een levendig en hartelijk dorp, met veel
groen in de omgeving. Het is bij uitstek de
place-to-be in de regio. Je vindt er niet alleen

veel diversiteit, maar juist ook hele bijzondere
zaakjes. Uden kan zich prima meten met de
grotere omliggende steden als Eindhoven en
Nijmegen. Goede restaurants, horeca, theater
en cultuur: in Uden geniet je van het leven.
De A50 zorgt voor een uitstekende verbinding
richting Eindhoven of Nijmegen.
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L A ND VA N
DICO IN
V O G E LV L U C H T

15

Land van Dico heeft een ruime opzet, met brede
stoepen en meanderende straatjes. Er is volop
ruimte voor groen: plantsoenen voor de deur,
hagen en centraal gelegen het groene hart.

met een knipoog naar het verleden, in de binnenstraten een dorpser gevoel. De route evenwijdig aan de Maasstraat en de lus rondom de
vrije kavels vormt een mooi, groen lint.

Alle woningtypen liggen verspreid over het plan.
Korte rijtjes en verschillende typen geven een
mooi gevarieerd beeld. Ieder huis heeft zijn eigen,
sprekende signatuur. Aan de buitenrand stads
en stoer, passend bij het centrum van Uden en

Autoverkeer heeft twee in- en uitgangen van
en naar de wijk. Rondom het plan ligt een rustige parallelweg voor bestemmingsverkeer. Ook
loopt er een groene corridor voor fietsers van de
Losplaats naar het sportpark aan de Maasstraat.
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DE JUISTE
BLIK OP DE
TOEKOMS T
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De hele wijk wordt energiezuinig, duurzaam en
toekomstbestendig. Dankzij het materiaalgebruik en moderne
technologie is dit een nieuwe generatie huizen.
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DUURZAAM
EN ENERGIE
NEUTRA AL
In Land van Dico woon je duurzaam en energieneutraal. De hele wijk wordt aardgasvrij
ontwikkeld. Zo is je huis nu al voorbereid op
de groene toekomst.
SlimWonen huisbesturingssysteem:
bedien lampen, slimme stekkers en koppel
apparaten zoals rookmelders. Zie pagina 38.

OnbezorgdWonen is een ontwerpfilosofie
van Heijmans. Dankzij slimme techniek en
doordachte ontwerpkeuzes groeit je woning
met je mee. Zie pagina 56.

Iedere woning wordt uitgerust met een bodem
warmtepomp, die je huis verwarmt én koelt.
Met vloerverwarming op iedere verdieping heb
je overal in huis een comfortabel en gezonder
binnenklimaat. Ook heb je geen radiatoren
meer die je inrichting in de weg staan.

Alle huizen worden volgens de norm ‘epc=0’
(energieneutraal) opgeleverd. Met de zonnepanelen op het dak bestaat je energierekening
straks alleen nog maar uit een kleiner deel
elektriciteit.
De SlimWonen of OnbezorgdWonen uitrusting
(afhankelijk van het woningtype, zie pagina 24)
verhoogt je comfort en veiligheid en helpt je
efficiënter om te gaan met je energieverbruik.
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Bungalow Tuindorp
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Bungalow Modern

41 t/m 46

Dico-patio
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Semi-bungalow Tuindorp
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Dico-patio

VRIJE KAVELS
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TUINDORP 540/600
Bnr 16 t/m 21 en 24 t/m 31
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SEMI-BUNGALOW TUINDORP
Bnr 50, 51, 78, 79, 187 en 188

TUINDORP XL
Bnr 47, 48, 52, 53, 76, 77, 180 t/m 185, 189 en 190

VRIJE KAVELS
Bnr 153 t/m 164 en 167

ALLE WONINGTYPEN OP EEN RIJ
In Land van Dico komen verschillende soorten
woningen. Ruime rij- en hoekwoningen, luxe
twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen (vrije kavels) en verschillende soorten
bungalows (geschakeld, halfvrijstaand en vrijstaand).
DICOHUIS 540/600
Bnr 32 t/m 40 en 68 t/m 75

DICO-PATIO
Bnr 41 t/m 46 en 54 t/m 59
BUNGALOW TUINDORP
Bnr 22, 23, 49 en 191

E XCLUSIEF IN L AND VAN DICO

HEIJMANS ONBEZORGDWONEN.
HEIJMANS SLIMWONEN.

PAKHUIS 600
Bnr 60 t/m 67

BUNGALOW MODERN
Bnr 186

Allemaal verkrijgbaar in de twee architectuurstijlen Industrieel en Tuindorp.
Download gedetailleerde productinformatie van alle typen en kavels
op: www.landvandico.nl
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DICOHUIS 600
SLIMWONEN
Drie volwaardige en praktische woonlagen bieden zeeën
aan leefruimte. Opvallend zijn de details als de sheddak-vorm, het metselwerk
boven de ramen en de afwisseling met de speklagen. Laat je niet misleiden
door de buitenkant. Deze woningen zijn van binnen uiterst modern:
aardgasloos, energieneutraal en SlimWonen huisdomotica.
DOWNLOAD OP L ANDVANDICO.NL
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PL AT T E G R O N D E N
DICOHUIS 600
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Begane grond

Verdieping

Zolder

+
+
+
+
+
+

Heijmans SlimWonen.
Energieneutraal en zuinig.
Met zonnepanelen.
Vloerverwarming op iedere verdieping.
Complete badkamer en sanitair.
Hoekwoningen met aanpandige garage/berging.

600
B R E E DT E M A AT
540 OF 600 CM

6

6 SLAAPKAMERS

636

INHOUD TOT 636 M3
GBO 155 M2

31

© Van Assendelft
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WONEN OP
HISTORISCHE GROND
MENEER COENEN
D I R EC T EU R VA N D I CO (19 5 5 -19 9 0 )

Dit terrein was ooit de thuisbasis van beddenfabriek Dico. Dico werd in 1917 opgericht door
de families Diks en Coenen. Met alleen al in
Uden 300 man personeel in dienst was Dico
met recht een begrip.

In 2009 ging het bedrijf dicht. Sindsdien is het
gebied overwoekerd, een leemte in het hart
van het dorp. Maar dat staat op het punt te
veranderen: het terrein wordt geëgaliseerd,
de grond wordt vervangen en een nieuwe wijk
wordt ingekleurd.

32

33

E E N S C H ATKIST AAN
I N S P I R AT I E
Het industriële verleden en de vroegere
losplaats aan het ‘Duits lijntje’ zijn de aanleiding voor de industriële sfeer. Grote
schuifdeuren, een betonnen perronplint,
getoogde donkergrijze kozijnen, donkerrood metselwerk met ornamenten en
gele spekbanden vormen het stoere
beeld aan de Losplaats. Dit is het beeld
dat Land van Dico aan de buitenranden
bepaalt.
In de straten daar achter komen woningen
met gevels die een sheddak suggereren.
In werkelijkheid hebben deze woningen
echter een recht plafond. De vorm van het
sheddak is gebruikt om op een kunstige
manier de zonnepanelen aan het zicht te
onttrekken.

1917

Land van Dico laat ook de groene kant
van Uden zien, in de vorm van het tuindorp aan de zuidzijde van het plan. Dit is
geïnspireerd op de tuindorpen die vroeger bij fabrieken werden gerealiseerd.
Grote schildkappen, vriendelijk lichtbrons
metselwerk, wit betimmerde goten en
luifels en groene hagen bepalen hier het
beeld.
In het hele plan zorgen opvallende witte
accenten op de hoeken voor de verbinding tussen industriële en dorpse woonsferen. Zij vormen een terugkerend teken
van herkenning.
Peer Wolkers: “Ik ben heel blij met dit
bijzondere resultaat. Het wordt een
unieke woonomgeving die echt thuishoort op deze plek in Uden.”

2018

Architect Peer Wolkers van Omni Architecten:
“Een plek die zo rijk is aan verhalen en geschiedenis, een plek
die zo verbonden is met Uden: dat is een unieke kans om
een plan te ontwerpen dat echt op deze plek geworteld is.”
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PA K H U I S 6 0 0
SLIMWONEN
Praktische woning met stoer voorkomen. Drie woonlagen, zes slaapkamers en een royale tuin op
het zuiden. Mooie detaillering in de architectuur, zoals de loodsdeuren, betonnen plint en hoge ramen.
Hoekwoningen met extra hoge plafonds. Laat je niet misleiden door de historiserende buitenkant.
Deze woningen zijn van binnen uiterst modern: aardgasloos, energieneutraal en SlimWonen huisdomotica.

DOWNLOAD OP L ANDVANDICO.NL

PL AT T E G R O N D E N
PAK H U I S 6 0 0
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Begane grond

Verdieping

Zolder

+
+
+
+
+
+
+
Raamopeningen kunnen afwijken.

Heijmans SlimWonen.
Energieneutraal en zuinig.
Met zonnepanelen.
Vloerverwarming op iedere verdieping.
Complete badkamer en sanitair.
Hoge plafonds van 3 m (hoekwoning).
Hoekwoningen met aanpandige garage/berging.

600
B R E E DT E M A AT
600 CM

6

6 SLAAPKAMERS

613

I N H O U D T O T 613 M 3
GBO 169 M2
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Iedere woning is uitgerust met Heijmans Slim
Wonen huisbesturing. Zo bedien je vanaf de bank,
of zelfs buitenshuis, de verwarming, ‘slimme stekkers’ en verlichting door het gehele huis.
Dit alles met een druk op de knop van je mobiele
telefoon of tablet. Heijmans SlimWonen brengt
niet alleen veel gemak en comfort, het helpt je
ook energie te besparen en het waakt over je veiligheid en gezondheid.
De schakelprogramma’s die de lampen bedienen
zijn uiteraard ook ideaal voor het geval je een paar
dagen weg bent. Slimme brandmelders schakelen
de verlichting in geval van nood in.
Uiteraard is het systeem goed beveiligd en kun je
alle apparaten ook nog ‘gewoon’ bedienen, bijvoorbeeld als je wifi onverhoopt uitvalt.
In de Technische Omschrijving en de speciale
SlimWonen brochure lees je welke SlimWonen
functies je woning krijgt en hoe je het systeem
kunt uitbreiden.
Kijk voor meer informatie
over SlimWonen op:
www.heijmans.nl/nl/slimwonen

HEIJMANS
SLIMWONEN

40

TUINDORP 540/60 0
SLIMWONEN
Rijk gedetailleerde woning met romantische uitstraling. Kies uit een laaghangend zadeldak of
een karakteristieke dwarskap. Vergis je niet, dit zijn allang niet meer de arbeiderswoningen
van weleer. Mooie detailleringen in de architectuur en een luxe afwerking binnen. Uiteraard energieneutraal en aardgasloos. Ingericht met drie slaapkamers en een vrij in te delen, royale zolder.

DOWNLOAD OP L ANDVANDICO.NL
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PL AT T E G R O N D E N
TUINDORP 600

42
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Begane grond

Verdieping

Zolder

+
+
+
+
+
+

Heijmans SlimWonen.
Energieneutraal en zuinig.
Met zonnepanelen.
Vloerverwarming op iedere verdieping.
Complete badkamer en sanitair.
Hoekwoningen met aanpandige garage/berging.

600
B R E E DT E M A AT
540 OF 600 CM

137 3+

GBO 137 M2
INHOUD 549 M3

3 SLAAPKAMERS
EN ZOLDER

44

45

TUINDORP XL
SLIMWONEN
Ruime twee-onder-één-kapwoning van uitzonderlijke kwaliteit. Let op details als de houten luifels om en
boven de ramen, zinken regenpijpen, enzovoorts. Een subtiele en smaakvolle ontwerpnuance zorgt dat links
en rechts een uniek duo vormen. Uitgerust met SlimWonen huisdomotica, aardgasloos en energieneutraal.

46

47

TUINDORP XL

Luxe halfvrijstaand wonen op kavel met garage/berging. Met deze woningen kies je voor
maximale ruimte en volop optiemogelijkheden.
Standaard krijg je een gebouwde garage, die je
bij de living kunt betrekken voor een karakteristieke indeling of als speel- of studeerkamer
kunt inrichten. Of spiegel de plattegrond van je
woning zodat de keuken aan de voorzijde zit.

155
OPPERVLAKTE
G B O ( M 2)

Begane grond

+
+
+
+
+
+
+
+

Heijmans SlimWonen.
Energieneutraal en zuinig.
Parkeren op eigen oprit.
Met zonnepanelen.
Vloerverwarming op iedere verdieping.
Complete badkamer en sanitair.
Inclusief aanpandige garage/berging.
Optioneel achter-uitbouw.

661 3+

INHOUD
T O T 6 61 M 3

Verdieping

3 SLAAPKAMERS
EN ZOLDER

Zolder

DOWNLOAD OP L ANDVANDICO.NL
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52

53

D I CO - PAT I O
ONBEZORGDWONEN
Woning met volledig woonprogramma (onder meer bad- en slaapkamer)
op de begane grond én een eigen tuin. Dankzij de verdieping kun je extra slaap- of logeerkamers
maken of heb je extra bergruimte. Het gemak van gelijkvloers wonen zonder het gemis
van een eigen tuin. Energieneutraal en toekomstbestendig: aardgasloos, duurzaam en zuinig.
Ontworpen volgens de OnbezorgdWonen filosofie.
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D I CO - PAT I O

Geniet van het gemak van gelijkvloers wonen.
Deze woning is voorzien van een slaap- en
badkamer beneden, die ook bij de living te
betrekken zijn als (bij-)keuken.
De etage is ingericht als één grote kamer met
diverse inrichtingsmogelijkheden. De etage
kan naar wens worden opgedeeld in meerdere
kamers of voorzien worden van een extra badkamer.

+ Heijmans OnbezorgdWonen.
+ Energieneutraal en zuinig.
+ Met zonnepanelen.
+ Vloerverwarming door hele woning.
+ Complete badkamer en sanitair.
+ Parkeerhof om de hoek.
+	Privé-tuin en gezamenlijke binnentuin/
parkje, nader in te richten door bewonersvereniging.
Woningplattegrond met voorbereid ontwerp:
bredere deuren en rekening houdende met
draaicirkel van rollator of rolstoel.

Begane grond

Verdieping

DOWNLOAD OP L ANDVANDICO.NL
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5x

ZORGELOOS

ONBEZORGD
WONEN
L ANGER
GENIETEN

Je nieuwe huis voorzien van alle gemak. Nu en voor
later. Een nieuw huis kopen doe je niet zomaar. Je wilt
dat dit aan al je wensen voldoet en bij voorkeur comfortabel in te richten is. Maar ook dat je er, als je wat ouder
bent, kunt blijven wonen. Heijmans beseft dat en heeft
daarom OnbezorgdWonen ontwikkeld.

Levensloopbestendig wonen
Dankzij slimme techniek en goede
ontwerpkeuzes groeit jouw woning
met je mee. Alle OnbezorgdWonen
woningen hebben een levensloopbestendige plattegrond met een grote
slaapkamer beneden en de badkamer
wordt standaard voorzien van een ruime inloopdouche. Er zijn alleen drempels onder de deuren waar het door
het Bouwbesluit verplicht is. En de
vensterbanken naar je tuin zijn bewust
laag, zodat je ook vanuit je luie stoel
naar buiten kunt kijken.

Daarnaast biedt je OnbezorgdWonen
huis veel zichtbare en onzichtbare
ondersteuning, het is uitgerust met
een innovatief huisbesturingssysteem
van ONE Smart Control. Het verhoogt
je wooncomfort nu, het helpt en het
beschermt je als je wat ouder wordt.
Slimme sensors houden een oogje in
het zeil wanneer dat nodig is. Bewegingssensoren doen niet alleen vanzelf het licht aan en uit, maar kunnen
bijvoorbeeld ook een melding doen
als het te lang stil is geweest.

Standaard al heel compleet
De uitgebreide huisbesturingsinstallatie van ONE Smart Control omvat
diverse oplossingen voor nog meer
comfort, sfeer, energiebesparing,
veiligheid én levensloopbestendig
wonen. Welke functies dat precies
zijn, lees je in de OnbezorgdWonen
brochure. Daarnaast biedt Heijmans
allerlei aanvullende modules die tegemoetkomen aan je veranderende
behoeften. Veel van die modules zijn
ook na de oplevering van je huis te
bestellen in de webshop van ONE
Smart Control.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
De huisbesturing maakt je huis onzichtbaar intelligent. Het is bijna alsof
je een butler in huis hebt, die je stil op
de achtergrond helpt. Jouw ‘onzichtbare butler’ is eenvoudig in gebruik,
aan te sturen met de bijbehorende
intuïtieve app voor smartphone en
tablet of middels een aanraakscherm
(aan de wand) vanuit een centraal punt
in huis. Om er voor te zorgen dat je
snel vertrouwd raakt met de slimme
techniek in je OnbezorgdWonen-huis,
leren we je hoe je het bedient en wat je
er mee kunt. Persoonlijk!

Waardeverhogend, energiebesparend
OnbezorgdWonen verhoogt de waarde van je huis. Bovendien kun je met
het slimme huisbesturingssysteem je
energiekosten verlagen. Zo kan bijvoorbeeld door de keuze voor een
intelligente aansturing van de zonwering, de kamertemperatuur met
minder verwarmingsenergie op het
optimale niveau worden gehouden.
Of schakel je met een druk op de
knop alle lampen in huis uit.

Bewust kiezen
Bij het kopen van een nieuw huis maak
je in korte tijd veel keuzes. Dan is een
beetje hulp van professionals wel zo
prettig! Heijmans biedt daarin een
prettige ondersteuning. Je krijgt een
vaste contactpersoon toegewezen,
die je kan uitleggen wat de verschillende opties inhouden en welke voordelen er bij horen. Zodat je nieuwe
huis straks helemaal aan jouw wensen
en verwachtingen voldoet.

Meer informatie:
Zie de OnbezorgdWonen
brochure
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TYPE SEMI-BUNGALOW TUINDORP
ONBEZORGDWONEN
Half-vrijstaande bungalow met volledig woonprogramma op de begane grond
én royaal kavel met parkeermogelijkheid op eigen erf. Dankzij de verdieping
kun je extra slaap- of logeerkamers maken of heb je extra bergruimte.
Duurzaam en aardgasloos. Ontworpen volgens de OnbezorgdWonen filosofie.

DOWNLOAD OP L ANDVANDICO.NL

60

TYPE BUNGALOW TUINDORP
ONBEZORGDWONEN
Vrijstaande bungalow met volledig woonprogramma op de begane grond én
royaal kavel met parkeermogelijkheid op eigen erf. Dankzij de verdieping kun je extra
slaap- of logeerkamers maken of heb je extra bergruimte. Duurzaam, energieneutraal
en aardgasloos. Ontworpen volgens de OnbezorgdWonen filosofie.
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TYPE SEMI-BUNGALOW TUINDORP

TYPE BUNGALOW TUINDORP

Heijmans OnbezorgdWonen.
Energieneutraal en zuinig.
Met zonnepanelen.
Vloerverwarming door hele woning.
Complete badkamer en sanitair.
Begane grond

+ Twee-onder-één-kap op ruim kavel met oprit.
+ Keuze uit dwarskap of langskap.
+ Vraag naar de indelingsmogelijkheden.

Verdieping

DOWNLOAD OP L ANDVANDICO.NL
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Heijmans OnbezorgdWonen.
Energieneutraal en zuinig.
Met zonnepanelen.
Vloerverwarming door hele woning.
Complete badkamer en sanitair.
Begane grond

+ Verdieping met twee kamers.
+ Vrijstaand wonen.
+ Ruim kavel met garage/berging en oprit.

Verdieping

DOWNLOAD OP L ANDVANDICO.NL
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TYPE BUNGALOW MODERN
ONBEZORGDWONEN
Van zo’n unieke woning als deze is er maar één: vrijstaande villa in
jaren ‘20 Modern Tuindorp architectuur. Ontworpen volgens de OnbezorgdWonen
filosofie; met volledig woonprogramma op de begane grond, slimme techniek en
doordachte ontwerpindeling. Duurzaam, energieneutraal en aardgasloos.
Gelegen op een royaal kavel.
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PL AT T E G R O N D E N
BUNGALOW MODERN
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Gevelopeningen kunnen afwijken.

Geniet van het gemak van gelijkvloers
wonen. Deze villa is voorzien van een slaapen badkamer op de begane grond. Uiteraard
is er een apart toilet voor uw bezoekers.
Op de etage zijn extra kamers. Handig voor
logees, berging of hobby. De woning heeft
een aangebouwde garage/berging, die bij
de woonruimte is te betrekken. Ook kan de
woning worden uitgebreid met een dakterras.
Begane grond

Verdieping

+ Heijmans OnbezorgdWonen.
+ Energieneutraal en zuinig.
+ Met zonnepanelen.
+ Vloerverwarming op iedere verdieping.
+ Complete badkamer en sanitair.
+	Vrijstaand op ruim kavel met
garage/berging en oprit.

621 129
INHOUD M3

OPPERVLAKTE
129 M2 GBO

4

4-KAMER
WONING
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V ER KO O P I N F O R M AT I E

BERNHEZE MAKELAARS
W W W.BERNHE ZE.NL

0413 243 818
PA R TN E R WO N E N
W W W. PA R T N ER W O N EN . N L

0413 244 288
VA N D E R K R A B B E N M A K E L A A R S U D E N
W W W.KR ABBEN.NL

0413 257 033
Disclaimer
Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, aan de hand van gegevens die wij op het moment van
samenstelling ter beschikking hadden. U kunt aan deze brochure echter geen rechten ontlenen. Voor de juiste
informatie verwijzen wij u naar de contracten, verkooptekeningen en technische omschrijving.
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