


HOOGWAARDIG WONEN
MET GRANDIOOS UITZICHT

Rust en ruimte in de stad. Stel u eens voor: een volledig vrij uitzicht over de skyline van Arnhem. In 
de verte de contouren van de Veluwe in het licht van de ondergaande zon. Uw ruime appartement 
heeft het karakter van toen, maar alle luxe en comfort van nu. Hier geniet u van rust en ruimte, in een 
compleet vernieuwde groene omgeving die the talk of the town is geworden. Het kan in High Park, 
een bijzonder nieuwbouwcomplex op steenworp afstand van het historische centrum van de gezellige 
en bruisende Gelderse hoofdstad. 

High Park is uniek in zijn soort; een bijzonder wooncomplex in de skyline van Arnhem met een 
mix van luxueuze koop- en huurappartementen. Wat vroeger het modernste computerpark van 
Europa was, wordt getransformeerd naar een modern en groen wooncomplex, met 12 volwaardige 
woonlagen en in totaal 281 appartementen. Op de bovenste vijf verdiepingen komen 78 duurzame 
koopappartementen, variërend in grootte van ca. 60 tot 220 m² woonoppervlakte. Nagenoeg alle 
koopwoningen hebben een vrije hoogte van 3,70 meter én een waanzinnig uitzicht. De commerciële 
plint, goede parkeervoorzieningen, het groene parklandschap en de uitstekende ligging maken van 
High Park een geweldige woonlocatie.



DE TROTS
VAN ARNHEM
Wonen in High Park, dat is wonen in een spraakmakend gebouw dat vanaf de oplevering 
in 1968 de trots van Arnhem was. Het imposante voormalige girokantoor is een creatie van 
het internationaal bekende architectenbureau Broekbakema. Modernistische vormgeving 
was toen kenmerkend voor hun werk, dat nog steeds tot de top van de Nederlandse 
architectuur behoort en een waar teken van zijn tijd is. Met deze grootsheid wordt er niet 
meer gebouwd. Vanaf de opening heeft het complex aan de Velperweg altijd dienstgedaan 
als financieel hart van Nederland, achtereenvolgens voor de Postcheque- en Girodienst, 
de Postgiro, de Postbank en ING. Met 3.500 medewerkers stond het indrukwekkende 
gebouw internationaal bekend als het modernste computerpark van Europa. 

De rijke geschiedenis krijgt nu definitief een nieuw hoofdstuk met de transformatie 
naar High Park, waarbij het complex een succesvol tweede leven als hoogwaardig 
appartementencomplex met een aantrekkelijke ligging tegemoetziet. Een volledig gasloos 
wooncomplex met een knipoog naar het rijke verleden. Arnhem krijgt er daarmee een 
levendig, stoer en zeer duurzaam nieuw woon- en werkgebied bij. Een plek waar de stad 
en haar inwoners wederom met rechts trots op mogen zijn. 

11 juni 1962 
Persconferentie  over de bouw 
van het imposante nieuwe 
girokantoor. Architect De Groot 
(rechts) van architectenbureau 
Broekbakema  licht 
de plannen toe.

Postgiro werd hier 
geautomatiseerd, 
sorteren ging nog
met de hand.

High Park, van girokantoor naar wonen op hoog niveau.

Tot 1986 was Postgiro de naam van deze belangrijke financiële instelling.Koninklijke belangstelling voor het gebouw. Prins Claus laat zich rondleiden. 

Foto’s: Collectie Bedrijfshistorisch Archief ING

De afdeling automatisering met de nieuwste ‘supercomputers’.



DE ARCHITECT

MET HIGH PARK 
GEVEN WE IETS 
MOOIS TERUG 
AAN DE STAD

Het vernieuwde ontwerp van 
High Park is een creatie van 
de architecten van Powerhouse 
Company, onder leiding van project-
architect Dirk Jan Schaap.
De visie die hij voor ogen heeft 
met het markante gebouw is een 
combinatie van ruimtelijkheid

en esthetische elegantie.

foto’s: Anna Ciolina

“Het is een bijzonder gebouw waarvan er maar weinig 
zijn in Nederland. De overmaat met de hoge plafonds, 
de poten van acht à negen meter waarop het gebouw 
staat. En tegelijk de detaillering in het gebouw. Dat 
maken ze tegenwoordig niet meer, onder meer vanwege 
de financiën. Het gebouw heeft dan ook zeker waarde 
in deze tijd. 

De opdracht die wij meekregen was veelzijdig. Het is een 
groot complex waarin woningbouw moest komen, maar 
met gemengd gebruik. Dus ook aanvullende functies 
zoals winkels en horeca. Wij zijn betrokken bij het hele 
proces, van ontwerp tot uitvoering.

SPECIALE KWALITEITEN
Toen we eerst gingen rondkijken, troffen we een plek 
aan met veel potentie. Het is een oorspronkelijk ontwerp 
van het internationaal bekende architectenbureau 
Broekbakema. Dat visionaire idee van toen, daar moet 
je als architect op een bepaalde manier mee omgaan. 
Dat kan je niet zomaar veranderen. Wij besloten om het 
gebouw eerst terug te brengen tot de essentie, en dat als 
startpunt te gebruiken. Dus eerst terug naar de genereuze 
ruimte en de overmaat. Dat zijn echt speciale kwaliteiten.

Het hele complex had een totale oppervlakte van 
60.000 vierkante meter. Dus enorm groot. Een deel van 
het oorspronkelijke gebouw hebben we laten slopen. Zo 
maakten we plek voor openbare ruimte en kwam het 
hoofdgebouw tegelijk beter tot zijn recht. Dat is overigens 
ook fijn voor omwonenden. Net als de nieuwe bewoners 
krijgen zij straks een groen park voor hun deur. Als je dat 
goed wilt doen, heb je een landschapsarchitect nodig. 
Daar hebben we veenenbos en bosch voor ingeschakeld. 

KOSTBARE RUIMTE
Dat is ook heel bijzonder, om zoveel openbare ruimte 
terug te geven aan de omgeving. Ik vind het heel goed 
dat de mensen van Borghese dat ook willen doen. Dat 
gebeurt tegenwoordig nauwelijks. Want kostbare ruimte 
kan je ook anders invullen. Liever bouwt men het vol. 

// HET IS EEN BIJZONDER 
GEBOUW WAARVAN ER 
MAAR WEINIG ZIJN IN 

NEDERLAND //

// DE GENEREUZE  
RUIMTE EN DE 

OVERMAAT ZIJN
ECHT SPECIALE 
KWALITEITEN //

Het eerste ontwerp was met behoud van de bestaande 
gevel. Ondanks verschillende aanpassingen gaf dat 
echter te veel het gevoel van een kantoorgebouw. 
Daarom besloten we tot een heel nieuwe gevel met de 
uitstraling van een woongebouw. Dat maakt het ook 
makkelijker om te voldoen aan de eisen van deze tijd. 
Een groen gebouw met gebruik van duurzame energie 
en veel uniek wooncomfort. We wilden natuurlijk ook echt 
woonkwaliteiten toevoegen aan de verschillende ruimtes. 
Zo hebben we bijvoorbeeld alle woningen buitenruimtes 
gegeven, in de vorm van balkons, terrassen en zelfs 
volledige daktuinen.

ESTHETISCHE ELEGANTIE
We wilden het gebouw naar de 21ste eeuw trekken en 
iets moois teruggeven aan de stad. Maar niet per se met 
de bedoeling om er een icoon van te maken. Hopelijk 
vindt men straks dat het een gebouw is geworden dat 
in de omgeving past. Een kenmerkend gebouw dat echt 
onderdeel wordt van Arnhem. Een herkenningspunt. 
Waarbij we eer willen doen aan het oorspronkelijke én 
esthetische elegantie aanbrengen, ook in de detaillering. 
Een gebouw waarvan wij als architecten er trots op zijn 
dat we het echt een tweede leven hebben gegeven.”



Woonkwaliteit staat overal in High Park voorop. Het gevoel van ruimte en vrijheid komt 
dan ook op elke plek in het gebouw terug. De genereuze ruimtelijke structuur van de 
centrale entree met een hoogte van 8,5 meter, de enorme vide vanaf de begane grond 
doorlopend tot en met de 15e verdieping, de ruim opgezette gangen en tal van andere 
gemeenschappelijke ruimtes. Maar ook in uw eigen riante city appartement, suite of 
penthouse ervaart u de overmaat, door de robuuste plafonds met een hoogte van maar 
liefst 3,70 meter. Bovendien beschikt uw appartement over rijkelijk grote raamoppervlaktes 
van muur tot muur en doorlopend tot de grond. Wonen in de nieuwe trots van Arnhem 
geeft het heerlijke gevoel van licht en ruimte. Alle appartementen beschikken over kwaliteit, 
karakter, stijl en sfeer. Hier bent u verzekerd van een ultiem thuisgevoel. 

GROOTS WONEN
EN GENIETEN

Wonen in High Park is wonen op hoog niveau, zowel letterlijk als figuurlijk. Dankzij grote 
raampartijen van vloer tot plafond, royale dakterrassen, daktuinen en uitpandige balkons 
is het uitzicht richting alle windstreken magistraal. Naar beneden kijkt u bovendien uit over 
een aangenaam landschapspark; een oase van rust in de gezellig drukke stad. Rondom 
High Park overziet u de authentieke wijk Klarendal met het dynamische Modekwartier. 
Iets verderop ziet u het historische centrum liggen. En met gemak kijkt u verder tot aan 
de horizon, waar de Veluwe lonkt. De groene schatkamer van Nederland. Ook na 
zonsondergang is het uitzicht een traktatie. Van de uitnodigende lichtjes van de stad 
beneden tot de uitgestrekte sterrenhemel bij een heldere nacht. 

MAGISTRAAL UITZICHT 
TOT AAN DE HORIZON



High Park is het ultieme voorbeeld van een duurzame transformatie die volledig 
toekomstbestendig is. De bestaande betonconstructie wordt zoveel mogelijk hergebruikt 
waardoor de hoeveelheid sloopafval tot een minimum beperkt wordt. Door de realisatie van 
een volledig nieuwe gevel wordt op nagenoeg alle punten voldaan aan de hedendaagse 
eisen. Zodoende mag u maximaal wooncomfort verwachten. De bestaande ondergrondse 
warmte- en koudebronnen worden hergebruikt middels een volledig nieuwe Warmte 
Koude Opslag (WKO) installatie, met individuele warmtepompen per appartement. De 
WKO-installatie wordt deels gevoed door zonnepanelen en volledig geëxploiteerd door 
een professionele partij. Voor de bewoners van High Park betekent dit: duurzame warmte, 
herbruikbare energie, geen gasgebruik en veel minder CO2-uitstoot. Fijn voor het milieu 
maar ook fijn voor de toekomstige bewoners. De appartementen worden volledig voorzien 
van vloerverwarming die in de zomer eveneens kan koelen tot enkele graden onder de 
buitentemperatuur. Zo blijven de appartementen het hele jaar op een comfortabele 
temperatuur en geniet u van optimaal wooncomfort. Bovendien betekent dit een meer 
gelijkmatige opwarming en afkoeling met minder luchtbewegingen, wat zorgt voor een 
aangenaam en gezond binnenklimaat.

Dankzij al deze duurzame energievoorzieningen krijgt High Park naar verwachting het 
energielabel A++. En dat betekent: zeer groen en zeer zuinig, een lage energierekening, 
comfortabel om in te wonen en volledig toekomstbestendig.

WARMTE KOUDE OPSLAG (WKO)
De Warmte Koude Opslag van High Park maakt gebruik van vier 

diepe bronnen in de grond (twee warmte- en twee koudebronnen) 

en zet bodemwarmte om in warmte voor uw appartement. In de 

winter wordt grondwater opgepompt uit de twee warmtebronnen. 

Het warme grondwater wordt uiteindelijk via de nieuwste generatie 

individuele warmtepompen in de bergruimte van het appartement 

omgezet naar warmte voor de vloerverwarming én warmte voor 

tapwater. Als de warmte is onttrokken, wordt het afgekoelde water 

teruggepompt in de koudebron. In de zomer werkt dit proces 

omgekeerd en wordt het opgeslagen (afgekoelde) grondwater 

omhoog gepompt voor enkele graden koeling.

DUURZAME WARMTE
EN KOELING

// DE APPARTEMENTEN ZIJN ALL-ELECTRIC MET 
ZONNEPANELEN IN COMBINATIE MET WARMTE- EN 
KOUDEOPSLAG IN DE BODEM. ZEER DUURZAAM EN 

ZONDER GASAANSLUITING.// 

A++



Met het park verbinden we de omgeving met de 
bebouwing. Het gebouw komt zo nog meer tot zijn recht. 
Het park sluit ook mooi aan op de bestaande groene 
structuren. De Velperweg is een oude, karakteristieke 
weg. Er zijn hier veel landhuizen met mooie tuinen, maar 
die zijn meestal niet toegankelijk. Het gebied rondom 
High Park wordt dat wel. Naast bloemen, grassen en 
bomen komen er voorzieningen zoals bankjes, fietsnietjes 
en subtiele verlichting. Zo krijgt het park ook de functie 
van een ontmoetingsplek voor bewoners en omwonenden.

Het hoogteverschil op het terrein van ruim zes meter 
maakt het extra bijzonder. Over slingerende paden kan 
je dan straks geleidelijk omhoog. We laten het park 
zelfs gedeeltelijk doorlopen over de parkeergarage. Het 
bovenste deel wordt zodoende deel van het park. 

De bomen en het groen zorgen bovendien voor een 
ander klimaat. Met alleen maar steen wordt het in 
de zomer snel te warm. De vergroening heeft een 
verkoelende werking. Een irrigatiesysteem en planten 
die zijn afgestemd op de locatie zorgen ervoor dat de 
omgeving voortdurend groen blijft. Mede daardoor 
maken we van High Park een unieke, aangename plek 
die echt iets moois toevoegt aan de stad.

ONTMOETINGSPLEK 
VOOR BEWONERS 
EN OMWONENDEN

Landschapsontwerper Willem Brouwers zegt 

dat de omgeving van High Park mooi wordt om 

naar te kijken én mooi om te gebruiken. 

“We maken een landschapspark dat 

aantrekkelijk wordt voor mensen en voor dieren 

die ook natuurlijk aanvoelt. Vanzelfsprekend, 

alsof het er altijd al was. Ook zorgen we voor 

biodiversiteit en een koppeling met de seizoenen. 

Daardoor is er het hele jaar door iets moois te 

beleven. Van het bestaande terrein vergroenen 

we 33 procent. Dat is een oppervlakte van maar 

liefst 7.500 vierkante meter. We hebben het dus 

echt niet over een klein parkje”. 

Referentiebeeld: Musée du quai Branly, Parijs

Rondom High Park komt een prachtig, ruim landschapspark naar een ontwerp van 
veenenbos en bosch landschapsarchitecten. Een plek die rust en ruimte creëert voor 
bewoners en buurtgenoten. Dicht bij huis kunt u hier genieten van een natuurlijk, groene 
omgeving. Rustig een boek lezen in de beschutting van hoge siergrassen, heerlijk 
ontspannen in het groen, of een fijne wandeling maken over de slingerende paden in dit 
bijzondere stukje stadsnatuur. De centrale ligging en de goede bezonning, de gevarieerde 
begroeiing en diverse voorzieningen maken het gebied het hele jaar door aantrekkelijk. 
Naar de straat toe is het groen nadrukkelijk aanwezig. Zo vormt de directe omgeving van 
het appartementencomplex een vanzelfsprekende overgang naar het gebouw. Een groene 
oase, die zorgt voor een weldadige, natuurlijke sfeer bij het betreden van High Park.

GROENE OASE 
MIDDEN IN DE STAD
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High Park is royaal omgeven door groen, en uitstekend bereikbaar met de auto, de fiets 
en het openbaar vervoer. Het appartementencomplex is gelegen aan de rand van het 
stadscentrum, op 5 minuten fietsen van de binnenstad. De A12 is op 2 km afstand, ook 
de N225 en A50 zijn dichtbij en goed bereikbaar. Treinstations Arnhem Presikhaaf en 
Arnhem Velperpoort liggen op nog geen kilometer afstand. Vlakbij het gebouw gaat een 
bus naar Arnhem Centraal.

Het nieuwe appartementencomplex ligt in een gewilde omgeving dichtbij het stadscentrum, 
met veel karakteristieke woningen en fraaie stadsgezichten. Op loopafstand van het 
complex zijn winkels, cafés en restaurants gevestigd, naast scholen, fitnesscentra en tal 
van ambachtelijke ateliers en bijzondere modezaken. Het markante gebouw zelf wordt 
een architectonische aanwinst voor de stad. Eigentijds en exclusief, met een eigen identiteit 
waar niets in de omgeving mee te vergelijken is. Een onherhaalbaar, uniek complex, dat 
zonder meer past in het rijtje van Arnhemse hotspots, zoals Luxor, Gelredome, Royale, 
het Vestagebouw, Sonsbeek Park en Koninklijke Burgers’ Zoo. Iconische locaties, die van 
Arnhem een onvergetelijke stad maken. 

AANTREKKELIJKE LIGGING 
OP CENTRALE LOCATIE

PER FIETS

Modekwartier Arnhem 4 minuten

Station Velperpoort 4 minuten

Centrum Arnhem  5 minuten

Centraal Station   9 minuten

Sonsbeek Park  11 minuten

Rijnkade   13 minuten

MET DE TREIN

Arnhem – Nijmegen 13 minuten

Arnhem – Utrecht  37 minuten

Arnhem – Amsterdam 1 uur 

> 5 MINUTEN FIETSEN
 VAN DE BINNENSTAD

> A12 OP 2 KM AFSTAND

> DICHTBIJ N225 EN A50

> TREINSTATIONS OP
 1 KM AFSTAND

> BUSHALTE VOOR
 DE DEUR



Karakteristieke panden, fraaie stadsgezichten, pittoreske straatjes. Al in de 16e eeuw 
noemde men Arnhem in de geschiedschrijving vol trots ‘De Genoeglijkste’. De Gelderse 
hoofdstad was altijd al een vruchtbare plaats met fraaie gebouwen en weelderig 
groen. Anno nu is het ook een winkelstad met allure, waar u voor alles terechtkunt. Een 
uitgaansplaats waar het hele jaar door wat te doen is. Een werkstad, waar bedrijvigheid 
en creativiteit hand in hand gaan. En natuurlijk een woonstad, waar het in High Park aan 
de statige Velperweg comfortabel en eigentijds leven en genieten is. Aan de rand van het 
Modekwartier in de creatief bruisende wijk Klarendal, nabij het schitterende historische 
park Angerenstein en het voormalig landgoed Bronbeek. Hoogwaardig wonen tussen het 
groen, in een historische stad met allure. In High Park kan het.

STAD MET ALLURE



OVERZICHT KOOPAPPARTEMENTEN
PER VERDIEPING
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SPECIFICATIES HIGH PARK

>  85 meter hoog

>  15 verdiepingen

>  12 woonlagen

>  78 koopappartementen

>  203 huurappartementen

>  435 parkeerplaatsen

>  3 liften

>  Ruim 350 fietsen plaatsbaar in   
 fietsenstalling (koop + huur)

>  Ruim en met zorg aangelegd 
 semi-openbaar park

>  Commerciële voorzieningen  
 in de plint

>  All-electric, geen gasaansluiting

>  Koopwoningen beschikken
 over eigen VVE
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4 PENTHOUSES
BOUWNUMMERS: 1500 – 1503

11 PENTHOUSES
BOUWNUMMERS: 1300 - 1310

PENTHOUSE EXECUTIVE
8 SUITES
10 CITY APPARTEMENTEN 
BOUWNUMMERS: 1200 - 1218

PENTHOUSE GRAND
8 SUITES
12 CITY APPARTEMENTEN
BOUWNUMMERS: 1100 - 1120

1 PENTHOUSE
11 SUITES
11 CITY APPARTEMENTEN
BOUWNUMMERS: 1000 - 1022

Rust, ruimte, luxe en gemak. In High Park komt het allemaal samen. Alle appartementen 
en gemeenschappelijke plekken in het gebouw zijn van ongekende grootsheid. De 
genereuze ruimtelijke structuur van de entree en de riante verdiepingshoogte geven High 
Park een statige schoonheid. Onderin het appartementencomplex bevinden zich ruimtes 
bestemd voor een toekomstige commerciële invulling, zoals bijvoorbeeld een koffiezaak, 
fitnessruimte, dagwinkel en/of een supermarkt. Zo hoeft u nooit verder weg te gaan 
voor allerlei levensbehoeften, al biedt de stad daartoe alle mogelijkheden. Allemaal fijne 
plekken waar het voor u en uw buren goed toeven is.

STATIGE SCHOONHEID
MET EIGENTIJDS GEMAK

INSTALLATIES

INSTALLATIES

VIDE

CENTRALE ENTREE
EN FIETSENSTALLING

COMMERCIËLE RUIMTES

BERGINGEN
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High Park bestaat in totaal uit 15 verdiepingen waarvan 12 woonlagen. De 
koopappartementen bevinden zich op de bovenste vijf woonlagen. Op de verdiepingen 
drie tot en met negen komen huurwoningen variërend in grootte tussen de 48 en 129 
m² in diverse prijscategorieën. De huurwoningen zijn aangekocht door Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance namens langetermijnbelegger BPL Pensioen. Op de begane grond 
bevindt zich de centrale entree naar alle appartementen. Tevens bevindt zich op de begane 
grond een afgesloten separate fietsenstalling voor de koopappartementen, die plek biedt 
voor bakfietsen, bromfietsen en reguliere fietsen. Een eigen berging vindt u in de kelder van 
het gebouw, direct bereikbaar middels de centrale liften. Een eigen parkeerplaats in een 
afgesloten bewonersdeel is beschikbaar in de naastgelegen parkeergarage. Standaard is 
minimaal één parkeerplaats onderdeel van de koopsom. Het is daarnaast mogelijk om 
extra parkeerplaatsen bij te kopen. Meer informatie vindt u in de prijslijsten.

78 KOOPAPPARTEMENTEN 
OP DE BOVENSTE ETAGES

NIVEAU +10 NIVEAU +12

NIVEAU +11



High Park biedt een gevarieerd aanbod in koopappartementen, van stoere 2-kamer 
city appartementen van 60 m² tot het exclusieve Penthouse ‘Executive’ met een 
woonoppervlakte van 218 m² en een volledige daktuin van ruim 170 m². High Park biedt 
volop keuzemogelijkheden. Gecombineerd met de andere twee ontwikkelingen binnen 
het gebied (Oost- en Westgebouw) wordt een geheel nieuwe en diverse woonomgeving 
gecreëerd waarin het goede stadsleven uitmuntend kan worden gevierd. Variatie is troef en 
daarmee ontstaat een mooie diversiteit in appartementen en bewoners. High Park richt zich 
daarmee op een brede doelgroep; starters en young professionals, geboren Arnhemmers, 
gezinnen en actieve senioren. 

High Park kent drie typen koopappartementen met elk zijn eigen karakteristieken en 
unieke indeling: City Appartementen, Suites en Penthouses. Alle typen beschikken over een 
moderne uitstraling, met een knipoog naar het rijke verleden van het complex. 

BASISOPLEVERINGSNIVEAU APPARTEMENTEN 

> Robuuste, hoge aluminium kozijnen van vloer tot plafond met een draai-kiepdeur
 naar het balkon/loggia/dakterras;

>  Stoere, industriële betonplafonds in het zicht;

>  Afgewerkte betonnen balkons met glazen balustrade of loggia voorzien 
 van betontegels;

>  Behangklare binnenwanden;

>  Vlakke, geïsoleerde betonnen dekvloer met vloerverwarming en -koeling;

>  Stalen montage kozijnen met opdekdeuren en degelijk hang- en sluitwerk;

>  Eigentijds sanitair en keukenopstelling.

GEVARIEERD AANBOD VAN 
KOOPAPPARTEMENTEN
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CITY APPARTEMENTEN

ONGEWOON WONEN 
MET HET GEVOEL VAN  
EEN CITY LOFT



CITY APPARTEMENTEN

De City Appartementen zijn eigentijdse, ruime tweekamerappartementen met stoere 
betonplafonds van maar liefst 3,70 meter hoog en kamerbrede ramen tot aan de vloer. 
De overvloedige lichtinval geeft in elk appartement een ongeëvenaard gevoel van ruimte 
en energie. Hier woont u zonder zorgen. Luxueus, duurzaam en van alle hedendaagse 
gemakken voorzien. Elk City Appartement beschikt over een eigen interne berging en een 
eigen balkon of loggia van ca. 5 vierkante meter. Daarnaast heeft elk appartement de 
beschikking over een eigen parkeerplaats in de naastgelegen parkeergarage.

High Park telt in totaal 33 City Appartementen, verdeeld over de verdiepingen 10 t/m 12. 
Kies uit een weergaloos uitzicht naar het westen, het zuiden of het oosten, waarbij elke 
richting op zijn eigen manier een grandioos vergezicht biedt.

AANTAL: 
33 City Appartementen

VERDIEPINGEN: 
10 t/m 12

BOUWNUMMERS:
1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1011, 1015, 1017, 1020, 
1021, 1022, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1112, 
1113,1115, 1119, 1118, 1120, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 
1211, 1213, 1216, 1217, 1218

// PLAFONDS VAN MAAR 
LIEFST 3,70 METER HOOG// 
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PARKEREN:
1 parkeerplaats 

WOONOPPERVLAKTE:
60 tot 70 m2

BALKON;
Circa 5 m2

BERGING:
Circa 6 m2



SUITES

LUXE WONEN OP HOOG 
NIVEAU IN EEN RUIM 
3-KAMER APPARTEMENT 
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SUITES

De High Park Suites zijn ruim opgezette (hoek)appartementen met oppervlaktes vanaf 
77 m² en een extra slaapkamer. De Suites beschikken net zoals de City Appartementen over 
robuuste betonplafonds van maar liefst 3,70 meter hoog en kamerbrede ramen tot aan 
de vloer. Door de unieke ligging van de Suites ervaart u de hoogte en het unieke uitzicht 
nog intenser. Elke suite heeft een waanzinnige living en beschikt over een ruime badkamer. 
Tevens beschikt elke Suite over een eigen interne berging en een eigen balkon, loggia of 
dakterras van minimaal ca. 5 m². Een eigen parkeerplaats is beschikbaar in de naastgelegen 
parkeergarage. High Park telt in totaal 27 Suites, verdeeld over de verdiepingen 10 t/m 12 
en gesitueerd in alle vleugels. U heeft daarom de keuze uit een zeer divers uitzicht, van rijke 
bebossing tot de lichtjes over de stad.

AANTAL: 
27 Suites

VERDIEPINGEN: 
10 t/m 12

BOUWNUMMERS:
1000, 1001, 1002, 1006, 1009, 1010, 1014, 1016, 1018, 
1019, 1100, 1101, 1102, 1106, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 
1200, 1201, 1202, 1206, 1209, 1212, 1214, 1215

PARKEREN:
1 parkeerplaats 

WOONOPPERVLAKTE:
77 tot 162 m2

BUITENRUIMTE:
Circa 5 tot 34 m2

BERGING:
Circa 6 m2



PENTHOUSES

EXCLUSIEF WONEN MET 
FENOMENAAL UITZICHT 
EN RIANTE BUITENRUIMTE
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PENTHOUSES

Op de bovenste twee etages en op de getrapte zuidgevel van het ruim 85 meter hoge 
appartementencomplex worden in totaal 18 unieke Penthouses met woonoppervlaktes tot 
218 m² gerealiseerd. Stelt u zich eens voor: een fenomenaal uitzicht naar alle windstreken, 
een riante daktuin en het gevoel dat de wereld aan uw voeten ligt. De Penthouses zijn ruim 
van opzet en bieden alle privacy die u zich maar wensen kunt. 

Doordat de ramen van de vloer tot het plafond reiken, profiteert uw appartement van 
een fenomenale lichtinval. Om nog maar te zwijgen over het meest exclusieve uitzicht van 
het Oosten van Nederland. Natuurlijk hebben de Penthouses ook binnen veel te bieden. 
Zo is de living ruim opgezet, heeft u vanuit elke ruimte een prachtig uitzicht en u beschikt 
onder meer over een ruime daktuin. Ieder Penthouse beschikt bovendien over twee eigen 
parkeerplaatsen in de naastgelegen parkeergarage. 

AANTAL: 
18 Penthouses

VERDIEPINGEN: 
10 t/m 13 + 15

BOUWNUMMERS:
1013, 1111, 1210, 1300, 1301, 1302, 1303, 
1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 
1500, 1501, 1502, 1503

PARKEREN:
2 parkeerplaatsen

WOONOPPERVLAKTE:
Circa 82 tot 218 m²

BUITENRUIMTE:
23 tot 171 m2

BERGING:
Circa 6 m2



PENTHOUSE GRAND

Dit ruime en zeer exclusieve Penthouse is gelegen op de zuidvleugel van de 11e verdieping. 
Slechts weinig mensen kunnen zich voorstellen hoe het is om te wonen in dit schitterende 
Penthouse op deze unieke locatie. U beschikt over maar liefst 203 m² woonoppervlakte, een 
royale daktuin van 153 m², een een gastenvleugel, twee balkons van 5 m² bij de slaapkamers, 
twee eigen parkeerplaatsen in de naastgelegen parkeergarage en een aangename 
daktuin met royale pergola’s. Het uitzicht vanuit dit Penthouse, dat aangenaam is gelegen 
op het zuiden, is ronduit weergaloos en maakt dit zeer exclusieve appartement zo mogelijk 
nog exclusiever. 

ZEER EXCLUSIEF WONEN 
MET UNIEK UITZICHT EN 
ROYALE DAKTUIN

V
V

PENTHOUSE EXECUTIVE

Op de zuidvleugel van de 12e etage wordt in High Park het meest exclusieve appartement 
van Oost-Nederland gerealiseerd. Hier geniet u van een ongekende locatie, aangenaam 
gelegen op het zuiden en met een unieke eigen sfeer. Uw zeer ruime en zeer exclusieve 
woonoppervlakte bedraagt niet minder dan 218 m². Daarnaast geniet u van een uiterst 
royale daktuin van 171 m². Het Penthouse beschikt over zowel een eigen vleugel als een 
gastenvleugel. Tevens geniet u van de grootste buitenruimte binnen het complex én beschikt 
u over twee eigen parkeerplaatsen in de naastgelegen parkeergarage. Het uitzicht vanaf 
deze absolute toplocatie doet on-Nederlands aan en is ongeëvenaard. Dit Penthouse kan 
gerust een once in a lifetime opportunity worden genoemd.

WONEN IN HET MEEST 
EXLUSIEVE APPARTEMENT 
VAN OOST-NEDERLAND



VERKOOPPROCEDURE

Wilt u wonen in High Park? Op de projectwebsite highpark.nl kunt u uw interesse voor een 
appartement kenbaar maken. Toewijzing van de appartementen gebeurt op basis van de 
ideale match tussen appartement en koper. 

Krijgt u een appartement toegewezen, dan nodigt de makelaar u uit voor een 
verkoopgesprek. In dit gesprek wordt u uitvoerig geïnformeerd over het bouwplan en de 
appartementen. Bij deze gelegenheid ontvangt u alle relevante contractstukken en overige 
informatie die u nodig heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Uiteraard is 
er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek geldt een optietermijn van 
maximaal één week.

Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst neemt de kopersbegeleider 
samen met u de door u gewenste aanpassingen (meer- of minderwerk) door. Verder krijgt 
u van koop tot oplevering begeleiding van ons verkoopteam.

Voor wat betreft de uiteindelijke gunning behoudt de projectontwikkelaar zich alle rechten 
voor. Deze gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Fouten en (prijs)wijzigingen zijn 
voorbehouden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Deze informatie 
is, tenzij anders aangegeven, geheel vrijblijvend.

VERKOOPTEAM HIGH PARK

Zigt Makelaars & Hypotheekadvies
Kranenburgsingel 17
6831 GD Arnhem
026 - 202 21 73
info@zigt.nu

Strijbosch Thunissen Makelaars
Sweerts de Landasstraat 27
6814 DA Arnhem
026 - 355 21 00
nieuwbouw@s-t.nl

ZO WORDT U ÉÉN 
VAN DE BEWONERS

DISCLAIMER
Het getoonde beeldmateriaal kan afwijken van hetgeen wat wordt beschreven of de uiteindelijke situatie. Wijzigingen en (type)fouten voorbehouden. 
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De bij High Park betrokken bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor (in)directe schade die ontstaat door het gebruik van deze brochure of via zaken die hierin worden beschreven. Teksten en beeldmateriaal 
mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Borghese Real Estate worden overgenomen, gekopieerd of gepubliceerd. Alle rechten voorbehouden. 

Vormgeving: Buro Honing
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