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WELKOM IN HET 

MOOIE 

PETRUSKWARTIER 

  



 

  

 

 

In het centrum van Berlicum, te midden van alle voorzieningen, wordt 
het appartementengebouw ‘Petruskwartier’ met 32 appartementen 
gerealiseerd. Aan de Kerkwijk, in hartje Berlicum, komt het gebouw op 
de plek van het oude verzorgingshuis Berlerode. 
 
De locatie zal worden omgetoverd tot een geheel eigentijds 

appartementencomplex in een historisch jasje. Om de historie van 

deze prachtige locatie eer aan te doen wordt het complex gebouwd in 

geheel karakteristieke stijl. Zo wordt het gebouw voorzien van een 

toren, die verwijst naar de kerktoren van de Sint-Petruskerk die in 2016 

is gesloopt. 

 

Beleef Petruskwartier 



 

Centrum op  

ca. 200 meter 

Den Bosch op ca. 

10 autominuten 

Bushalte op ca. 3 

minuten wandelen 

Gelegen in het centrum van Berlicum 

Alle voorzieningen binnen handbereik 

Berlicum is onderdeel van de gemeente Sint-Michielsgestel en 

-Hertogenbosch. In dit gezellige dorp kun je voor de 

dagelijkse voorzieningen goed terecht. Winkels, scholen, theater 

en horeca zijn binnen handbereik. Er zijn diverse sportclubs en 

ook is er genoeg ruimte voor recreatie door de omligging van 

gevarieerde natuur en een prachtig groen landschap.  

 

In het karakteristieke dorp zijn veel mooie plekken waar de 

historie nog terug te vinden is. Zo zijn er tal van prachtige 

monumenten te vinden. Kortom voor ieder wat wils in Berlicum!  

 

Naast de diversiteit aan mogelijkheden in Berlicum is de 

centrale ligging van deze plaats ideaal, buiten de stad maar toch 

dichtbij. Zo ben je binnen een paar m -Hertogenbosch, 

en zijn ook de grotere steden zoals Eindhoven en Tilburg door de 

directe ligging aan de A2 en A59 eenvoudig te bereiken.   

 

Wonen in Berlicum biedt de mogelijkheid om dorps wonen te 

combineren met de voordelen van wonen in het centrum. Een 

plaats waar rust, ruimte en verbondenheid samenkomen. Beleef 

de gemoedelijke dorpssfeer, beleef Berlicum.  

 



 

  



 

 



 

  

De 32 appartementen van het Petruskwartier worden niet alleen 

op hoogstaand niveau afgewerkt inclusief keuken met complete 

inbouwapparatuur, toilet en badkamer; maar zullen ook van alle 

gemakken zijn voorzien, waaronder een videofooninstallatie. 

Alle woningen zijn energiezuinig en beschikken over 

energielabel A.  

De appartementen zijn voorzien van stompe binnendeurkozijnen, 

vloerverwarming én -koeling  en worden afgewerkt met 

sausklare wanden en spuitwerk plafonds. 

Er geldt een minimale huurperiode van 24 maanden en de 

- servicekosten.  

 

Goed om te weten 



 

  

Indelingstekeningen per etage 



 

 

Begane grond 

 

Eerste verdieping 

 

  



 

Tweede verdieping 

 

Derde verdieping 

 

  



 

Vierde verdieping 

 

 

 

 

Vijfde verdieping 

 



 

  

Appartementen 



 

TYPE A | Bouwnummers 5, 12, 21 en 28  

Kenmerken:  

Woonoppervlakte (circa) 96 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 7,7 

Situering buitenruimte Zuidoost 

Verdieping 

→ Bouwnummer 5 begane grond 

→ Bouwnummer 12 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 21 tweede verdieping 

→ Bouwnummer 28 derde verdieping 

 

 

 

Aantal slaapkamers 2 

 

Plattegrond:  

 

  



 

 

 

  



 

TYPE B | Bouwnummers 4, 11, 20 en 27 

Kenmerken:  

Woonoppervlakte (circa) 96 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 7,7 

Situering buitenruimte Zuidoost 

Verdieping 

→ Bouwnummer 4 begane grond 

→ Bouwnummer 11 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 20 tweede verdieping 

→ Bouwnummer 27 derde verdieping 

 

 

Aantal slaapkamers 2 

 

Plattegrond:  

 

  



 

TYPE C | Bouwnummers 3, 10, 19, 26, 31 en 32 

Kenmerken:  

Woonoppervlakte (circa) 88 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 4,7 

Situering buitenruimte Zuidoost 

Verdieping 

→ Bouwnummer 3 begane grond 

→ Bouwnummer 10 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 19 tweede verdieping 

→ Bouwnummer 26 derde verdieping 

→ Bouwnummer 31 vierde verdieping 

→ Bouwnummer 32 vijfde verdieping 

 

 

 

 

Aantal slaapkamers 2 

 

Plattegrond:  

 

  



 

TYPE D | Bouwnummers 2, 9 en 18  

Kenmerken:  

Woonoppervlakte (circa) 86 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 7,9 

Situering buitenruimte Zuidoost 

Verdieping 

→ Bouwnummer 2 begane grond 

→ Bouwnummer 9 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 18 tweede verdieping 

 

 

 

 

Verdieping Begane grond 

Aantal slaapkamers 2 

 

Plattegrond:  

 

 



 

  



 

TYPE E | Bouwnummers 1, 8 en 17  

Kenmerken:  

Woonoppervlakte (circa) 86 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 7,2 

Situering buitenruimte Zuidoost 

Verdieping 

→ Bouwnummer 1 begane grond 

→ Bouwnummer 8 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 17 tweede verdieping 

 

 

Aantal slaapkamers 2 

 

Plattegrond:  

  



 

  
  



 

TYPE F| Bouwnummers 13, 22 en 29 

Kenmerken 

 

Woonoppervlakte (circa) 91 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 7,7 

Situering buitenruimte Noordwest 

Verdieping 

→ Bouwnummer 13 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 22 tweede verdieping 

→ Bouwnummer 29 derde verdieping 

 

 

 

Aantal slaapkamers 2 

 

Plattegrond:  

 

 

 

  



 

 TYPE G| Bouwnummers 14, 23 en 30  

Kenmerken 

 

Woonoppervlakte (circa) 91 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 7,7 

Situering buitenruimte Noordwest 

Verdieping 

→ Bouwnummer 14 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 23 tweede verdieping 

→ Bouwnummer 30 derde verdieping 

 

 

 

Aantal slaapkamers 2 

 

Plattegrond:  

 

 

  



 

TYPE H | Bouwnummers 6, 15 en 24  

Kenmerken:  

 

Woonoppervlakte (circa) 91 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 7 

Situering buitenruimte Noordwest 

Verdieping 

→ Bouwnummer 6 begane grond 

→ Bouwnummer 15 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 24 tweede verdieping 

 

 

 

Aantal slaapkamers 2 

 

 

Plattegrond:  

 

 

 

  



 

  



 

 TYPE I| Bouwnummers 7, 16 en 25  

Kenmerken:  

 

Woonoppervlakte (circa) 90 

Oppervlakte buitenruimte (circa) 10,5 

Situering buitenruimte Noordwest 

Verdieping 

→ Bouwnummer 7 begane grond 

→ Bouwnummer 16 eerste verdieping 

→ Bouwnummer 25 tweede verdieping 

 

 

 

 

Aantal slaapkamers 2 

 

Plattegrond:  

 

 

 



 

  



 

  



 

 

 

 

Staete Verhuurspecialisten 

huur@staete.nl  

073-782 09 82 

 

www.petruskwartier.nl 


