PALEISKWARTIER DE NIEUWE
FOODSPOT VAN ’S-HERTOGENBOSCH

DE HOFVIJVER IS HET CULINAIRE HART VAN HET PALEISKWARTIER.
U VINDT HIER KWALITATIEF HOOGSTAANDE EETCAFÉS EN
RESTAURANTJES MET EEN GEVARIEERD AANBOD EN HEERLIJKE
TERRASJES WAAR HET GOED TOEVEN IS.
EEN PAAR TIPS VAN ONZE CULINAIR RECENSENT.

ALEISCOURANT
VERRASSEND VEELZIJDIG

BAGELS & BEANS

HAPPY ITALY

POLLEVIE

Vrijplaats voor koffie, bagels & geluk.

The fast Italian.

Wijnbar & restaurant.

www.bagelsbeans.nl

www.happyitaly.nl

www.pollevie.nl

JONGENS VAN DE WIT

BRASSERIE VAN HEINDE

DONCURADO

Bossche stadsbrouwerij.

Lekker eten voor iedere dag.

Spanish foodbar & shop.

www.jongensvandewit.com

www.vanheinde.nl

www.doncurado.nl

NUMMER
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UITGAVE 2017
DIT IS EEN UITGAVE VAN
B.V. ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
PALEISKWARTIER.

WONEN, WERKEN EN GENIETEN

DE NIEUWE FOODSPOT

PALEISKWARTIER
VERRASSEND EN
HEEL VEELZIJDIG
Het Paleiskwartier staat voor modern wonen en werken met een flinke vleug Bossche gezelligheid in het centrum van

INFOCENTRUM PALEISKWARTIER

‘s-Hertogenbosch. Met opvallende, gedurfde architectuur en een gevarieerd aanbod appartementen, horeca en kantoren.
Een wijk grenzend aan het historisch centrum en tegelijk aan de rand van het groen. Perfect bereikbaar met alle vormen van

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 17.30 uur

vervoer en met alle voorzieningen die het leven prettig maken. Dat maakt het Paleiskwartier zo verrassend en veelzijdig.
Héél veelzijdig!

Hugo de Grootlaan 82
5223 LC ’s-Hertogenbosch
telefoon: 073 612 40 44
info@paleiskwartier.nl
www.paleiskwartier.nl

OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Een stijlvol appartement, een luxe penthouse, een comfortabele

instagram/paleiskwartier

facebook.com/Paleiskwartier

studio: Paleiskwartier biedt het allemaal. Wilt u nu of binnenkort
ook modern wonen in het centrum met de natuur om de hoek?

BINNENKORT: SHIZEN

BINNENKORT: THE TOSTI CLUB

Ons aanbod is zeer divers. Nieuwsgierig? Schrijft u zich dan in

De Paleiscourant is een uitgave van
B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier.

Fusion, sushi, grill.

Ultiem genieten van een tosti.

Infocentrum.

www.shizenrestaurant.nl

www.thetosticlub.nl

www.paleiskwartier.nl

Uitgave:

voor de digitale nieuwsbrief of loop geregeld even binnen in het

In het Paleiskwartier werken samen:
Gemeente ’s-Hertogenbosch, VolkerWessels, NIBC Bank N.V.
Oplage: 90.000 exemplaren
Juni 2017

WONEN, WERKEN EN GENIETEN IN PALEISKWARTIER

UPSTAIRS
YOUR
URBAN
SPACE
Centraal in Paleiskwartier-zuid, direct naast de Paleisbrug, start in 2018 de
bouw van 55 koopappartementen in Upstairs.

BELVÉDÈRE

Deze gedraaide toren aan het einde van de Bordeslaan, steekt hoog boven de

LUXE TERRASAPPARTEMENTEN

De woonoppervlaktes variëren van 40 m² tot 130 m² en de indicatie van de

stoep uit waardoor een zeer bijzonder en spannend accent ontstaat.
De diversiteit in Upstairs is groot. Van compacte studio-appartementen tot
penthouses met een dakterras en een grote variatie daartussen.
verkoopprijzen ligt tussen € 150.000,= en € 500.000,= v.o.n. exclusief parkeren.
Prognose start verkoop najaar 2017.

i

Belvédère, een ‘mooi uitzicht’ vanuit uw appartement. Een uniek project waar
stadswonen en het groen samenkomen.

Schrijf u in op paleiskwartier.nl

Belvédère wordt gevormd door drie vleugels die gericht zijn op het
zuiden en uitkijken over de Gement. In de middelste vleugel komen 58

DE OFFICE EIGENTIJDSE WERKLOCATIE

koopappartementen. Er is een grote variëteit aan appartementen met één,
twee, drie of vier kamers. De buitenruimtes variëren van 3 m2 tot maar liefst
137 m2.
Naast de unieke appartementen komt in Belvédère ook de Paleiskwartier-

F

stadswoning. Een bijzondere drielaagse woning met een woonoppervlakte
van 269 m2 en met op alle verdiepingen heerlijke buitenruimtes en uitzicht
over de Gement.

O

In de twee buitenste vleugels komen 91 huurappartementen.
Meer informatie over de huurappartementen volgt eind 2018.

F
BIOSCOOP

KOOPSOM VANAF € 165.000,- V.O.N. INCLUSIEF PARKEERPLAATS

HET HOF

Bent u op zoek naar dé nieuwe werklocatie voor uw organisatie in

DE LIVIN’

H

’s-Hertogenbosch, dan zoekt u De Office.

UPSTAIRS

03

O2

BELVÉDÈRE

De Office bestaat uit circa 5.000 m2 kantoorruimte verdeeld over zeven
flexibel indeelbare verdiepingen. Hierdoor is De Office geschikt voor alle
kantoorconcepten. De Office biedt ruimte aan hoogwaardige, duurzame
kantoren met o.a. een restaurant, fietsenstalling, opslagruimten en een

H

ondergrondse parkeergarage voor 102 auto’s.

J

BELVÉDÈRE

O3

Als wij De Office moeten samenvatten:
• zichtlocatie in het levendige Paleiskwartier
• uitzonderlijk goed bereikbaar
• centraal station en bushaltes op loopafstand

J
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• parkeergarage voor 102 auto’s
• oplevering eind 2017

Meer info op woneninbelvedere.nl

• huur mogelijk vanaf 300 m2 tot 5.000 m2
• duurzaam ondernemen (A++++)
Kwaliteit, ligging en bereikbaarheid maken het Paleiskwartier tot een unieke

NAAR DE FILM

werklocatie en daarom vindt u deze plek terug in de top 3 van kantorenlocaties
in Nederland! Informeer snel naar de mogelijkheden of kijk op
www.hurenindeoffice.nl.

IN HET PALEISKWARTIER
Goed nieuws voor filmliefhebbers
in ’s-Hertogenbosch en omgeving:

O

Kinepolis opent een nieuwe bioscoop.
Net naast de Paleisbrug en in het
hart van Paleiskwartier. De bioscoop
krijgt 7 moderne zalen en zo’n 1.500
stoelen. De opening staat gepland in
het voorjaar van 2018.

DEELPLAN F

DEELPLAN H

DEELPLAN J

DEELPLAN O3

Wonen/werken/cultuur/commercieel

Wonen/commercieel

Werken

Hotel/Werken

