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Duurzaam wonen

Met je vriendjes
op avontuur
in de natuur

Locatie, omgeving en voorzieningen
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 Markiezenhof 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 wandelen fietsroutes in de bos- en heidegebieden van de Brabantse Wal en het Dal van de
Molenbeek. Trek je wandelschoenen aan en ga er ’s zondags samen met je familie op
uit. In de zomer kun je een frisse duik nemen in het Markiezaatsmeer.
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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 natuurgebied
Dal van de Molenbeek. Hier lopen grote grazers vrij rond.
Je stapt dus zo vanuit je voordeur de natuur in.

De Markiezaten leeft!
Alles is hier al
Nieuwbouwwijk De Markiezaten in Bergen op Zoom is

De Markiezaten is al grotendeels bewoond. Dit betekent

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

dat er inmiddels een flink aantal voorzieningen in de wijk

Kinderen hebben hier alle ruimte om buiten te spelen en

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

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

opvang, Sportpark De Markiezaten met onder andere

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

voetbalvelden en tennisbanen, een sportschool en een

hoek, dus trek je wandelschoenen of laarzen aan en ga

gezondheidscentrum. Ook is er een grote supermarkt

er op uit!

aan de rand van de wijk.
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Verkaveling

De Wal
Nieuw wonen in jaren 30 stijl
Wil je graag in een nieuw huis wonen met alle
eigentijdse gemakken, maar wel met een jaren
30 uitstraling? Liefst in een kleinschalig buurtje
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vlakbij school, sportclubs, natuur en een supermarkt? Dan zijn de woningen in de Merijntje
Gijzenlaan echt iets voor jou.
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Groene vallei
En weet je wat wonen in de Merijntje Gijzenlaan
zo bijzonder maakt? Dat je hier letterlijk in de
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Groene Vallei woont. Vanuit je achtertuin kijk
je namelijk zo het groen in. Weten waar deze
woningen liggen in de wijk en welke voor-
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enlaan
Me rijntje Gijz

15
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interactieve kaart op woneninmarkiezaten.nl.

Gemakken van deze tijd
Of je nu gaat voor een tweekapper of hoeken rijwoningen, de woningen krijgen allemaal
kunststof kozijnen, vloerverwarming in het
hele huis en zonnepanelen op de daken.
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Groen wonen
in de Merijntje
Gijzenlaan

Legenda
Hoekwoningen
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zieningen er in de buurt zijn? Kijk dan op de
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Rijwoningen
2 onder 1 kapwoningen
2 onder 1 kapwoningen
met garage
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Entree
Parkeerplaats

7

Rijwoningen
Aan de Merijntje Gijzenlaan komen twee blokjes
van ieder 4 rij- en hoekwoningen. De woningen zijn
praktisch ingedeeld en van binnen grotendeels gelijk,
maar van de buitenkant is er duidelijk verschil te zien.
Zo zijn er bijvoorbeeld 2 rijwoningen met een
topgevel en worden er 2 rijwoningen wit geschilderd. De woningen hebben allemaal een leuke tuin
op het Oosten. Dat betekent dat je in het vroege
voorjaarszonnetje al lekker buiten kunt ontbijten.
Je auto kun je parkeren op één van de parkeerplaatsen voor je huis.
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Rijwoningen

Rijwoningen, begane grond

Kenmerken
Bouwnummers 2, 3, 6 en 7
Begane grond
Vloerverwarming op begane grond
Keuken met o.a. vaatwasser en koelkast
Praktische bergkast

Buiten
Kunststof kozijnen in de hele woning
Gezamenlijk pad achterom
Houten tuinberging
Lage schanskorf bij de voortuin
Zonnepanelen op het dak (achterzijde)

De afgebeelde plattegronden zijn van bouwnummers 3 en 7: rijwoning met topgevel.
De bouwnummers 2 en 6 hebben een gespiegelde plattegrond en de zolderverdieping wijkt iets af.

Kijk voor de
plattegronden per
bouwnummer op:

woneninmarkiezaten.nl
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Rijwoningen, eerste verdieping

Kenmerken

Kenmerken

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Vloerverwarming op de verdieping

Ruime zolder met optioneel dakraam

Drie slaapkamers
Badkamer met douchegoot, glazen
douchewand, wastafel en tweede toilet
Trap naar de zolder
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Rijwoningen, tweede verdieping

Aansluiting voor wasmachine
Hoek voor de technische installatie
Mogelijkheid voor extra slaap-/hobbykamer
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Hoekwoningen
De 4 hoekwoningen zijn qua indeling gelijk aan de
rijwoningen. Extra voordeel van deze woningen is
dat je 2 auto’s kwijt kunt naast je eigen woning.
Je kunt dus altijd vlakbij je huis parkeren. Bij bouwnummers 4, 5 en 8 is zelfs de mogelijkheid om een
garage te bouwen. In de achtertuin krijgen de
woningen een houten berging. Handig voor je
fietsen, gereedschap en BBQ.
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Hoekwoningen

Hoekwoningen, begane grond

Kenmerken
Bouwnummers 1, 4, 5 en 8
Begane grond
Vloerverwarming op begane grond
Complete keuken met diverse apparatuur

Buiten
Tuin te bereiken via achterpad pad of
langs de woning
Houten tuinberging
Lage schanskorf bij de voortuin
Zonnepanelen op het dak (achterzijde)
Kunststof kozijnen in hele huis
Hekwerk met hedera bij zijtuin bouwnummer 1
Bouwnummers 5 en 8 worden wit

De afgebeelde plattegronden zijn van de hoekwoning (bouwnummers 1 en 5).
De bouwnummers 4 en 8 hebben een gespiegelde plattegrond.
Kijk op woneninmarkiezaten.nl voor de plattegronden per bouwnummer.

Meer kenmerken? Kijk op:

woneninmarkiezaten.nl
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Hoekwoningen, eerste verdieping

Hoekwoningen, tweede verdieping

Kenmerken

Kenmerken

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Drie ruime slaapkamers voorzien van vloerverwarming

Grote ruimte met zijraam en optioneel dakvenster

Badkamer met douchegoot en glazen wand,

Mogelijkheid voor extra slaap-/hobbykamer

tweede toilet en wastafel en extra handdoekradiator

Aansluiting voor wasmachine en wasdroger

Houten trap naar de zolder
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2 onder 1
kapwoningen
Tussen een bestaande woning en de nieuwe
rij- en hoekwoningen in de Merijntje Gijzenlaan
komt deze tweekapper. De woningen zijn ideaal
om met je gezin in te wonen, ze zijn namelijk lekker
ruim met een grote badkamer en 3 slaapkamers.
Bouwnummer 10 heeft een topgevel zodat de
zolder daar nog iets groter is. Optioneel kan bij
bouwnummer 9 een garage gebouwd worden,
bouwnummer 10 heeft een grote, bestaande
garage in de tuin. Je kunt 2 auto’s kwijt op
de inrit naast je woning.
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2 onder 1 kapwoningen

2 onder 1 kapwoningen, begane grond

Kenmerken
Bouwnummers 9 en 10
Begane grond
Vloerverwarming op begane grond
Complete keuken met o.a. vaatwasser
en combi-oven
Praktische trapkast

Buiten
Kunststof kozijnen in de hele woning
Lage schanskorf bij de voortuin
Zonnepanelen op het dak (achterzijde)
Oprit met plaats voor 2 auto’s
Optioneel garage mogelijk bij bouwnummer 9
Bestaande houten garage bij bouwnummer 10
In de achtertuin een hoog hekwerk met hedera

De afgebeelde plattegronden zijn van de 2 onder 1 kapwoning met topgevel (bouwnummer 10).
Bouwnummer 9 heeft dezelfde plattegrond, maar dan gespiegeld. De tweede verdieping wijkt iets af.
Kijk op woneninmarkiezaten.nl voor de plattegronden per bouwnummer.

Meer kenmerken? Kijk op:

woneninmarkiezaten.nl
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2 onder 1 kapwoningen, eerste verdieping

Kenmerken

Kenmerken

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Hele verdieping voorzien van vloerverwarming

Zolder met aansluiting voor wasmachine en -droger

 ruime slaapkamers
3
Badkamer met ligbad, douche met glazen wand,
tweede toilet en wastafel
Vaste trap naar de zolder
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2 onder 1 kapwoningen, tweede verdieping

Lichte zolderverdieping voor extra logeer-/speelruimte
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2 onder 1 kapwoningen met garage
Ook komen er in de Merijntje Gijzenlaan nog
8 ruime 2 onder 1 kapwoningen met garage.
Wat deze woningen extra bijzonder maakt, is dat je
vanuit je achtertuin uitkijkt over een groene vallei.
Wat heerlijk is dat! Je kunt kiezen uit een tweekapper met een dwarskap of een zadeldak.
De woning met de dwarskap heeft 2 ruimtes op
zolder, de andere woning heeft een extra 4e slaapkamer op zolder. De woningen zijn allemaal
afgewerkt met een luxe keuken en mooi sanitair.
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2 onder 1 kapwoningen met garage

2 onder 1 kapwoningen met garage, begane grond

Kenmerken
Bouwnummers 11 t/m 18
Begane grond
Vloerverwarming op begane grond
Lichte woonkamer met groot raam
Complete keuken met diverse apparatuur

Buiten
Kunststof kozijnen in het hele huis
Zonnepanelen op het dak
Oprit met plaats voor 2 auto’s
Houten garage met kanteldeur
De zijtuinen van bouwnummers 12, 13 en 18
krijgen een begroeid hekwerk als afscheiding

De afgebeelde plattegronden zijn van de 2 onder 1 kapwoning met zadeldak (bouwnummers 12, 14, 16 en 18).
De bouwnummers 11, 13, 15 en 17 hebben een gespiegelde plattegrond en een andere zolderindeling.

Kijk voor alle
plattegronden op:

woneninmarkiezaten.nl
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2 onder 1 kapwoningen met garage, eerste verdieping

Kenmerken

Kenmerken

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

Vloerverwarming op de verdieping

 e slaapkamer met dakvenster op zolderverdieping
4
(bouwnummers 12, 14, 16 en 18)

3 ruime slaapkamers
Ruime badkamer met ligbad, douche met glazen wand,
tweede toilet en wastafel, handdoekradiator
Vaste trap naar de zolder
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2 onder 1 kapwoningen met garage, tweede verdieping

 aparte kamers met dakvenster
2
(bouwnummers 11, 13, 15 en 17)
Aparte ruimte met installaties en wasmachine en droger
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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 Wal 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 inbouwapparatuur
en multiplex werkblad

Begin de dag fris!

Rij- en hoekwoningen
SANITAIR

De hoogwaardige kwaliteit van de woningen in

Wandtoilet Villeroy & Boch

De Wal komt ook terug in de afwerking van het sanitair

Wastafel Villeroy & Boch

en tegelwerk. Daarom is gekozen voor sanitair van

Douchegoot

Koelkast met vriesgedeelte

Villeroy & Boch, tegels van Mosa en kranen van het

Eengreeps douchemengkraan

Vaatwasser

kwaliteitsmerk Grohe. Maar de inrichting van de badkamer

Combi-magnetron

moet vooral op jullie afgestemd worden. Ander sanitair,

4-pits gaskookplaat

een aangepaste indeling of andere tegels; het behoort

30 x 60 cm Mosa wandtegel wit liggend

Moderne afzuigkap

allemaal tot de mogelijkheden. Laat je deskundig

30 x 30 cm Mosa vloertegel antraciet

INCLUSIEF:

TEGELS

adviseren in de showroom.

2 onder 1 kapwoningen

2 onder 1 kapwoningen

Keuken met inbouwapparatuur

SANITAIR

en composiet werkblad

Wandtoilet Villeroy & Boch
Wastafel Villeroy & Boch

INCLUSIEF:

Douchegoot met glazen wand en draaideur

Koelkast met vriesgedeelte

Ligbad Villeroy & Boch

Vaatwasser

Thermostatische bad- en douchemengkraan

Combi-magnetron
5-pits gaskookplaat
Moderne afzuigkap

TEGELS
30 x 60 cm Mosa wandtegel wit liggend
30 x 30 cm Mosa vloertegel antraciet
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Kleur- en materialenstaat

EXTERIEUR

materiaal

kleur

INTERIEUR

materiaal

kleur

Metselwerk woningen (1 t/m 4, 9 t/m 14, 17 en 18)

baksteen

rood genuanceerd

Binnendeurkozijnen

staal (met bovenlicht)

wit

Metselwerk plint (1 t/m 4, 9 t/m 14, 17 en 18)

baksteen

paars-rood genuanceerd

Binnendeuren

vlakke opdekdeur

wit

Metselwerk bij ramen eerste verdieping

baksteen

wit geschilderd

Vensterbanken

kunststeen

wit

Voegwerk

mortel

donkergrijs

Trap naar eerste verdieping (dicht)

vurenhout met MDF stootborden

wit gegrond

Metselwerk woningen (5 t/m 8, 15 en 16)

baksteen

wit geschilderd

Trap naar tweede verdieping (open)

vurenhout

wit gegrond

Metselwerk plint (5 t/m 8, 15 en 16)

baksteen

paars-rood genuanceerd

Dakpannen

keramisch

antraciet
INSTALLATIES

uitvoering

Verwarming en warm water

HR combiketel

Zonnepanelen

PV panelen

Ventilatie

Mechanische ventilatie

HWA en dakgoot
Luifels

kunststof
kunststof

wit
wit

Kozijnen, ramen en voordeur

kunststof

wit

Raamdorpels

keramisch

zwart

Berging (1 t/m 9)

houten rabatdelen

naturel
De genoemde onderdelen komen niet bij alle woningtypes voor.
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Dakbedekking berging

bitumen

zwart

Deur en kozijn berging

hout

naturel

Garage (11 t/m 18)

baksteen

paars-rood genuanceerd

Dakbedekking garage

bitumen

zwart

Kanteldeur

metaal

donkergrijs

Kijk in de technische omschrijving voor de uitgebreide afwerking per woningtype.
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Waarom nieuwbouw?

10 voordelen
van een nieuwbouwhuis
Kies voor een nieuwbouwhuis. Je koopt toch ook geen

6. Nieuw is duurzamer

derdehandsschoenen? Kun je deze op het oog gekke

Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen

vergelijking maken? Wij vinden van wel. De meeste mensen

duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken

die iets kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw

gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis ook veel energie-

is. Waarom zou dat principe dan niet gelden voor een

zuiniger is, komt het in aanmerking voor het predicaat

huis? We zetten de belangrijkste voordelen voor je op
een rij.
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1. Nieuw is onbeschreven

Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met een

Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is écht

professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraak-

helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. Een

werend hang- en sluitwerk. Je geniet van een veilige

nieuwbouwhuis heeft geen geschiedenis. Het doet niet

omgeving en houdt ongewenste bezoekers buiten.

denken aan de smaak, keuzes of het leven van de vorige

stnemnorivne gnivil gnitaerc DPB
8. Nieuw is aangenamer

bewoners.

‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar

2. Nieuw is zorgelozer

oude huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter
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5. Nieuw is stiller

Even weg uit de drukte en hectiek van alledag. lZeker
om
o rabereikt.
akle ruuJe
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jiK je pdat
nieuwbouwhuis kun je dat volop doen. Dankzij de modernste
isolatie kun je in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een
druk land als Nederland zeer weldadig kan zijn. De stilte.

Nieuwbouw

het precies op maat en smaak te krijgen.
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Daarom nieuwbouw!
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Kijk ook op:
woneninmarkiezaten.nl
EEN ONTWIKKELING VAN

VERKOOPINFORMATIE

BPD

Van Opstal Grosfeld Makelaars

T +31 (0)40 – 26 59 878

T +31 (0)164 – 21 70 00

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 verkooptekeningen
en technische omschrijving.
Mei 2017

verkoop.zuid@bpd.nl
AANNEMER / GARANTIEGEVER

Heijmans Vastgoed

Helmig Makelaardij

Vlassak Aannemingsmij B.V.

T +31 (0)73 – 54 35 111

T +31 (0)164 – 68 59 25

T +31 (0)495 – 491 229

Volg ons ook op:
www.facebook.com/markiezaten

