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Bergen op Zoom kent een levendig verenigingsleven en

zijn er tal van evenementen door het jaar heen. Wie kent

de grootse carnavalsoptocht in 'Krabbegat' niet of het 

Zomerfestival? Verder kun je gewoon op de fiets naar de 

middelbare scholen in Bergen op Zoom. Die zijn er op ieder 

niveau te vinden. Ook is er een dependance van het Bravis 

ziekenhuis in de stad.

Bereikbaarheid
Vanuit Bergen op Zoom ben je zo op de snelwegen A4 en 

A58 richting Roosendaal, Middelburg en Antwerpen. Binnen 

een half uur ben je in steden zoals Breda en Rotterdam. 

Bergen op Zoom heeft ook een eigen NS-station.

In Bergen op Zoom
kun je nog volop
genieten van het goede 
Brabantse leven

Proef de gastvrijheid  
van Bergen op Zoom
In het uiterste westen van Brabant ligt de stad Bergen op Zoom. Bergen op 

Zoom heeft een prachtig historisch centrum. Hier zijn tal van monumentale 

gebouwen te vinden zoals Het Markiezen-hof en de Sint-Gertrudiskerk die 

uitkijkt over de gezellige Grote Markt. Hier kun je na een dag winkelen  

heerlijk bijkomen op een van de gezellige terrasjes.

Actieve genieters  kunnen hun hart ophalen in Bergen op Zoom. Er zijn veel wandel- en fietsroutes  

in de bos- en heidegebieden van de Brabantse Wal en het Dal van de Molenbeek. Trek er 's zondags 

met je familie op uit. In de zomer kun je een frisse duik nemen in het Markiezaatsmeer.

Locatie, omgeving en voorzieningen
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Nieuwbouwwijk De Markiezaten in Bergen op Zoom is  

een heerlijke plek om te wonen met veel groen en water. 

Kinderen hebben hier alle ruimte om buiten te spelen  

en op te groeien. Er is altijd wel een vriendje in de buurt  

om een hut mee te bouwen. Want de natuur ligt om de 

hoek, dus trek je wandelschoenen of laarzen aan en ga  

er op uit!

De Markiezaten leeft!

Stad én natuur 
zijn hier altijd 
dichtbij
De Markiezaten ligt ten zuiden van het gezellig centrum

van Bergen op Zoom. Op de fiets ben je binnen 10  

minuten op de Grote Markt. Naast de woonwijk ligt natuur-

gebied Dal van de Molenbeek. Hier lopen grote grazers

vrij rond. Je stapt dus zo vanuit je voordeur de natuur in. 

Alles is hier al
De Markiezaten is al grotendeels bewoond. Dit betekent 

dat er inmiddels een flink aantal voorzieningen in de wijk 

zijn aangelegd. Zo is er een brede school met kinder-

opvang, Sportpark De Markiezaten met onder andere 

voetbalvelden en tennisbanen, een sportschool en een 

gezondheidscentrum. Ook is er recent een grote super-

markt geopend.

locatie

fase 1

fase 2
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Kinderen hebben

hier alle ruimte

om te spelen

De Meander is wonen
tussen groen en water
Wil je met je gezin in een rustige en 

groene wijk wonen waar kinderen heerlijk 

kunnen spelen? Klimmen in een touwbrug 

of vissen met een zelfgemaakte hengel 

aan de waterkant. En ook nog vlakbij  

scholen en sportvoorzieningen. Dan is de 

Meander misschien wel jouw ideale wijk. 

De straatnamen in de Meander refereren 

aan het water met namen als Oester, 

Kokkel en Strandgaper.

Verkaveling

Legenda 
rijwoningen

hoekwoningen

2-onder-1 kapwoningen en

vrijstaand geschakelde woning

voordeur
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Rijwoningen 
Aan de Strandgaper komen 4 blokjes met rij- en 

hoekwoningen. In totaal komen er 10 rijwoningen. 

Deze woningen hebben bijna allemaal dezelfde 

indeling, maar aan de buitenkant zitten wat ver- 

schillen. Zo zijn er woningen die bijvoorbeeld extra 

metselwerk op de verdieping hebben. Ook kun je 

optioneel voor een erker kiezen. De woningen 

hebben een leuke tuin op het Noord-Oosten, maar 

omdat ze lekker diep zijn vind je altijd wel een plekje 

in de zon of schaduw. Je kunt hier in het voorjaars-

zonnetje al heerlijk buiten ontbijten. Je auto kun je 

parkeren op één van de parkeerplaatsen voor op 

straat.
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Rijwoningen, begane grondRijwoningen

Interieur impressie

 Begane grond
 Vloerverwarming op begane grond

 Keuken met o.a. vaatwasser en koelkast

 Praktische bergkast

 Buiten
 Gezamenlijk pad achterom

 Houten tuinberging 

 Beukenhaagje bij voortuin 

 Zonnepanelen op het dak

 Kenmerken
 Bouwnummers 

 32 t/m 34, 37 t/m 39, 42, 43,  

 46 en 47

De plattegronden zijn van de rijwoningen met bwnr 33,37,39,43 en 47. De andere rijwoningen 

hebben een gespiegelde plattegrond.

Kijk voor de

plattegronden per

bouwnummer op:

woneninmarkiezaten.nl
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Rijwoningen, tweede verdiepingRijwoningen, eerste verdieping

 Kenmerken
 
 TWEEDE VERDIEPING

  Mogelijkheid voor extra slaap-/hobbykamer

  Aansluiting voor wasmachine

  Hoek voor de technische installatie

 Kenmerken
 
 EERSTE VERDIEPING

  Drie slaapkamers

  Badkamer met douchegoot, glazen

 douchewand, wastafel en 2e toilet 

 Vaste trap naar de zolder
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Hoekwoningen 
De 8 hoekwoningen aan de Strandgaper zijn qua 

indeling gelijk aan de rijwoningen: ook ruim en 

praktisch in te richten. Twee hoekwoningen zijn 

anders. Bwnr 48 heeft een andere indeling op de 

begane grond omdat de voordeur aan de zijkant zit 

en bwnr 31 heeft boven meer ruimte omdat deze 

een extra gemetseld deel heeft op de verdieping. 

Kies maar welke hoekwoning jou het beste past.

De achtertuin is te bereiken via een gezamenlijk 

achterpad. Hier staat een houten berging voor je 

fietsen, gereedschap en BBQ. Je auto kun je kwijt  

op één van de parkeerplaatsen aan de Strandgaper.
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Deze plattegrond is van de hoekwoning bwnr 35. 

Kijk voor de plattegronden van de andere hoekwoningen op woneninmarkiezaten.nl.

Meer kenmerken? Kijk op:

woneninmarkiezaten.nl

Hoekwoningen, begane grondHoekwoningen

 Begane grond
 Vloerverwarming op begane grond

 Complete keuken met diverse apparatuur

 Buiten
 Voortuin met beukenhaagje

 Gezamenlijk pad achterom

 Houten tuinberging 

 Zonnepanelen op het dak

 Kenmerken
 Bouwnummers 31, 35, 36, 40, 41, 
 44, 45 en 48
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Hoekwoningen, tweede verdiepingHoekwoningen, eerste verdieping

 Kenmerken
 
 TWEEDE VERDIEPING

  Zolder met aansluiting voor wasmachine 

  Optionele dakkapel of dakraam 

  Zonnepanelen op voorzijde dak 

  Mogelijkheid voor extra slaap-/hobbykamer

 Kenmerken
 
 EERSTE VERDIEPING

  Drie ruime slaapkamers

  Badkamer met douchegoot en glazen wand,

 tweede toilet en wastafel

  Houten trap naar de zolder
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Inspiratiepagina, rij- en hoekwoningen

Ideeën opdoen
Op deze pagina willen we je vooral inspireren!  

Alle rij- en hoekwoningen bieden namelijk nog heel  

veel extra mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het 

uitbreiden van de woonkamer met ruim 1.20 m of zelfs 

2.40 meter, een dakkapel aan de voor- of achterzijde 

en een extra kamer op de 2e verdieping. 

Dat dringen in de badkamer ’s-ochtends beu?  

Vergroot je badkamer zodat er plek is voor een  

dubbele wastafel en ligbad!

Inloopkast
Nooit meer te weinig plek voor je  

kleding en schoenen! Maak op de 1e 

verdieping een grote inloopkast bij  

je slaapkamer! 

Kijk voor meer uitgewerkte optie-

tekeningen op woneninmarkiezaten.nl.

Hier kun
je altijd
buiten zitten

Loungehoek

Verrijk je tuin met een plek waar het alle  

seizoenen van het jaar op en top genieten is. 

Verleng je berging met een overkapping  

en maak zo een loungehoek in je achtertuin.  

Zo kan je BBQ- feestje altijd doorgaan.  

De loungehoek wordt het fijnste plekje  

van je tuin.

Tuinsuggestie
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2-onder-1 kap-
woningen en vrijstaand 
geschakelde woning
 

Aan de Kokkel komen tien 2-onder-1 kapwoningen  

met garage. Wat deze woningen extra leuk maakt,  

is dat je vanaf je bank uitkijkt over het glinsterende 

water van de Augustakreek. Wat een heerlijk 

vakantiegevoel is dat! Aan de Strandgaper komen 

nog 4 van deze 2-onder-1 kapwoningen. 

Er komt 1 half vrijstaande woning met soortgelijke 

plattegrond als de tweekappers.  

Van deze woning wordt er echter maar 1 in het plan 

gebouwd. Bijzonder wonen dus! 

De woningen zijn lekker ruim met een grote badkamer 

en 3 slaapkamers. Een aantal woningen krijgt een 

topgevel zodat de zolder nog iets groter is.  

De achtertuinen zijn allemaal via een achterpad bereik-

baar en zijn zeker groot genoeg voor een fijn terras  

én die nieuwe trampoline.
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2-onder-1 kapwoningen, begane grond2-onder-1 kapwoningen

 Begane grond
 Vloerverwarming op begane grond

 Lichte woonkamer met groot raam

 Complete keuken met Siemens apparatuur

 Buiten
 Oprit voor 1 of 2 auto's

 Garage met sectionaldeur

 De zijtuinen van bouwnummers 30, 48, 49 

 en 54 krijgen een gemetseld muurtje waarop 

 gaashekwerk begroeid met hedera.

 Kenmerken
 Bouwnummers 25 t/m 30, 

 49 t/m 57

De afgebeelde plattegronden zijn van de 2-onder-1 kapwoning met bouwnummer 28. 

Een aantal woningen heeft een iets andere raamindeling op de begane grond en de woningen 

met dwarskap hebben een andere zolder verdieping.

Kijk op woneninmarkiezaten.nl voor de specifieke plattegrond van bouwnummer 49.

Kijk voor de

plattegronden per

bouwnummer op:

woneninmarkiezaten.nl
Interieur impressie
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2-onder-1 kapwoningen, tweede verdieping2-onder-1 kapwoningen, eerste verdieping

 Kenmerken
 
 TWEEDE VERDIEPING

  Zolder met aansluiting voor wasmachine

  Mogelijkheid voor extra slaap-/hobby-

 kamer met dakkapel

 Kenmerken
 
 EERSTE VERDIEPING

  Drie ruime slaapkamers

 Grote badkamer met ligbad, douche met  

 glazen wand, tweede toilet en wastafel 

 Vaste trap naar de zolder
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Speelkamer
of studiehoek

Altijd al een extra studiehoek of speelkamer

gewild? Trek de garage bij je woonkamer! 

Zo creëer je makkelijk extra ruimte in je huis. 

Inspiratiepagina, 2-onder-1 kapwoningen

Ideeën opdoen
Op deze pagina willen we je vooral inspireren!  

De 2-onder-1 kapwoningen met garage bieden namelijk 

nog heel veel extra mogelijkheden.  

Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de woon- 

kamer met 1.20 of zelfs 2.40 meter, dubbele tuindeuren, 

het omdraaien van de woonkamer en keuken of een 

extra dakkapel op zolder. Kijk voor de optietekeningen 

op www.woneninmarkiezaten.nl

Maak je eigen
droomkeuken

Koken met uitzicht
Kijk je graag vanuit je luie stoel je eigen mooi  

aangelegde tuin in? Kies dan voor de uitbouw  

van 2.40 m aan de achterzijde van het huis  

en draai de woonkamer en keuken om. Zo heb  

je een superruim zitgedeelte en aan de voorkant 

plek genoeg voor een eetkeuken met kookeiland.

Keukensuggestie
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Keuken en badkamer

De juiste ingrediënten
voor de mooiste keuken
De keuken speelt een belangrijke rol in huis
Het is de plek waar je gezellig staat te kokkerellen, de dag met elkaar bespreekt en gezellig bij

kletst met vrienden of familie. Met dit in gedachte zijn de keukens voor de Meander ontworpen.

Een complete en moderne keuken, inclusief inbouwapparatuur. Je kiest zelf de kleur van de

kasten en het werkblad en past zo de basiskeuken helemaal aan naar jouw eigen smaak. 

Liever een kook-/spoeleiland? Dat kan ook!

Daarnaast kun je de basiskeuken natuurlijk nog verder uitbreiden of aanpassen aan jouw wensen.

En kies je voor een andere leverancier, dan kun je met het budget van de basiskeuken uiteraard 

zelf gaan shoppen.

Rij- en hoekwoningen
Keuken met Pelgrim apparatuur  

en multiplex werkblad

INCLUSIEF:

2-onder-1 kapwoningen
Keuken met Siemens apparatuur  

en kunststof werkblad

INCLUSIEF:

 Koelkast met vriesvak

 Vaatwasser

 Magnetron

 4-pits gaskookplaat

 Moderne afzuigkap

 Koelkast

 Vaatwasser

 Combimagnetron 

 4-pits gaskookplaat

 Moderne afzuigkap

De hoogwaardige kwaliteit van de woningen in  

de Meander komt ook terug in de afwerking van  

het sanitair en tegelwerk.

Daarom is gekozen voor sanitair van Villeroy & Boch,

tegels van Mosa en kranen van het kwaliteitsmerk

Grohe. Maar de inrichting van de badkamer moet  

vooral op jullie afgestemd worden. Ander sanitair,  

een aangepaste indeling of andere tegels; het  

behoort allemaal tot de mogelijkheden. Laat je  

deskundig adviseren in de showroom.

Begin de dag fris! Rij- en hoekwoningen
SANITAIR

TEGELS

2-onder-1 kapwoningen
SANITAIR

TEGELS

 Wandtoilet Villeroy & Boch 

 Wastafel Villeroy & Boch

 Douchegoot met glazen wand

 Eengreeps douchemengkraan 

 15 x 30 cm Mosa wandtegel kleur wit liggend

 30 x 30 cm Mosa vloertegel kleur antraciet

 Wandtoilet Villeroy & Boch 

 Wastafel Villeroy & Boch

 Douchegoot met glazen wand en draaideur

 Ligbad Villeroy & Boch 

 Thermostatische bad- en douchemengkraan 

 15 x 30 cm Mosa wandtegel kleur wit liggend

 30 x 30 cm Mosa vloertegel kleur antraciet

30
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Kleur- en materialenstaat

EXTERIEUR materiaal kleur

Metselwerk woningen baksteen terra-rood

Voegwerk gevel begane grond mortel grijs

Metselwerk plint en bij voordeur baksteen mangaan

Voegwerk plint mortel donkergrijs

Dakpannen keramisch antraciet

HWA PVC grijs

Dakgoot en luifels plaatmateriaal wit

Voordeur met glas plaatdeur bruin-grijs

Kozijnen hardhout wit

Houten delen bij kozijnen eerste verdieping plaatmateriaal wit

Prefab schoorsteen (2-onder-1 kapwoningen) aluminium zwartgrijs

Zonnepanelen (rij- en hoekwoningen) PV panelen zwart

Berging (rij- en hoekwoningen) geïmpregneerd vurenhout naturel

Dakbedekking berging bitumen zwart

Deur en deurkozijn berging hardhout wit

Garage metselwerk (2-onder-1 kapwoningen) baksteen mangaan

Garage voegwerk mortel donkergrijs

Garage metselwerk accenten hoeken baksteen terra-rood

Garage voegwerk plint mortel grijs

Sectionaldeur metaal bruin-grijs

Garage-tuin deur en deurkozijn hardhout wit

Hekwerk bij zijtuin gaashekwerk met hedera zwart

Haag voortuin beukenhaag -

INTERIEUR materiaal kleur

Binnendeurkozijnen (rij- en hoekwoningen) metaal (met bovenlicht) wit

Binnendeuren (rij- en hoekwoningen) vlakke opdekdeur wit

Binnendeurkozijnen (2-onder-1 kapwoningen) metaal (zonder bovenlicht) wit

Binnendeuren (2-onder-1 kapwoningen) design opdekdeur wit

Binnendeuren hal / woonkamer 

(2 onder 1 kapwoningen)
designdeur met glas wit

Vensterbanken kunststeen bianco c

Trap naar eerste verdieping (dicht) vurenhout met MDF stootborden wit gegrond

Trap naar tweede verdieping (open) vurenhout wit gegrond

Radiatoren (eerste verdieping) plaatstaal wit

Schuin dak (tweede verdieping) dakplaten wit

Centrale verwarming en warm water
voorziening (rij- en hoekwoningen)

HR ketel -

Centrale verwarming en warm water
voorziening (2-onder-1 kapwoningen)

lucht/warmtepomp met HR ketel -

De genoemde onderdelen komen niet bij alle woningtypes voor.

Kijk in de technische omschrijving voor de uitgebreide afwerking per woningtype.
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Voorbehoud verkoopdocumentatie

De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg 

samengesteld, aan de hand van gegevens zoals die ten 

tijde van het samenstellen van deze brochure bekend 

waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten 

aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere 

voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of 

nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar 

de tot de contractstukken behorende verkoop tekeningen 

en technische omschrijving.

Juni 2017

EEN ONTWIKKELING VAN VERKOOP

BPD

T +31 (0)40 – 26 59 878

verkoop.zuid@bpd.nl

Van Opstal Grosfeld Makelaars

T +31 (0)164 – 21 70 00

Helmig Makelaardij

T +31 (0)164 – 68 59 25

AANNEMER / GARANTIEGEVER

Bouwbedrijf Van Grunsven

T +31 (0)88 – 47 86 783 Volg ons ook op:

 www.facebook.com/markiezaten

Meer informatie? Kijk op:
www.woneninmarkiezaten.nl


