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INHOUDSOPGAVE

De Tuinen van Wittouck zijn 
ruime stadsvilla’s: tien unieke 
woningen binnen het luxe segment. 
Verbonden mét en geworteld 
in Bergen op Zoom.

Bij het ontwikkelen van dit plan zijn wij 
geïnspireerd door de historie van het gebied. 
Een plek met een zeer rijke geschiedenis. 
Van stadswallen tot karakteristiek oester-
laboratorium, van de verschillende fasen van de 
suikerfabriek tot Nedalco met de karakteristieke 
schoorsteen.

Deze luxe woningen vormen een eenheid met 
het plan Wonen in Wittouck, gelegen op de kop 
van de Wittoucksingel. 
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Bergen op Zoom 
heeft veel te bieden

DE LOCATIE
DE OMGEVING VAN
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BERGEN OP ZOOM

HEEFT VEEL TE BIEDEN

DE LOCATIE
Evenementen
Liefhebbers van evenementen worden in 

Bergen op Zoom op hun wenken bediend. 

ProefMei is een zo’n jaarlijks culinair en 

cultureel festival. Het evenement vindt 

plaats in de prachtige ambiance van het 

Markiezenhof. Ansjovis, asperges en aardbeien 

staan centraal: producten die kenmerkend zijn 

voor de regio. Met zowel de Oosterschelde als 

de zilte grond is de regio een fooddestinatie. 

In het gebied wisselen klei- en zandgronden 

elkaar af. Met bijzondere producten vanuit 

plantaardige teelt ten gevolge, zoals asperges 

en aardbeien.

Vanuit het centrum van Bergen op Zoom 

bent u binnen een handomdraai op 

de snelwegen naar bijvoorbeeld 

Rotterdam, Breda of Antwerpen.

Het historische centrum is een 

bezienswaardigheid op zich! Naast het 

laatgotische stadspaleis Markiezenhof, 

kent ook de waterlinie hier zijn oorsprong. 

U vindt hier Fort de Roovere, het grootste 

fort van de West Brabantse Waterlinie. 

Wandelaars lopen bij de Oostwal via een 

‘loopgraaf door het water’ bekend als de 

Mozesbrug. Ook De Waterschans maakt 

als bezienswaardigheid deel uit van de 

Waterlinie. Wandelaars komen verder aan 

hun trekken op Landgoed Lievensberg: in 

1846 gebouwd en onder andere als rusthuis 

gebruikt door de Broeders van Onbevlekte 

Ontvangenis. 

Historie & natuur
Op korte afstand ligt een overdaad aan 

natuur. De Brabantse Wal is Nederland in 

het klein, wanneer het gaat over rijkdom aan 

cultuur en natuur! Met diverse ecologische 

en geografische veranderingen kenmerkt 

het gebied zich door een grote diversiteit 

aan zowel flora als fauna. Net als het 

historische stadscentrum, nemen de dorpen 

en kernen nemen u mee terug in de tijd.

de Pompejus toren

Grote Markt in Bergen Op Zoom

 Saus – Aan ’t Water

De Mozesbrug, Fort de Roovere

‘De Tuinen van Wittouck’ ligt op loopafstand van het 
historische centrum van voormalig garnizoensstad Bergen op 
Zoom. In de directe omgeving vindt u veel voorzieningen en 
bezienswaardigheden. Denk aan shoppingcenter ‘de Zeeland’, de 
meubelboulevard en tal van horecagelegenheden. Het strand en de 
boulevard lenen zich bij uitstek voor ontspanning en recreatie.

Historisch centrum

  05  04                     DE TUINEN VAN WITTOUCKDE TUINEN VAN WITTOUCK



HET VERKOOPPROCES 

STAPPENPLAN

In deze brochure vindt u allerlei informatie over de 
appartementen. Ook ziet u op diverse plekken een 
QR-code, als u deze scant komt u terecht op de 
projectwebsite, waar u nog meer informatie over 
de appartementen kunt vinden. Hieronder ziet u 
het stappenplan van het verkoopproces.

Stap 2
Geef aan welke woning uw voorkeur 
heeft

Stap 3
Toewijzing woning

Stap 5
Gesprek bij de makelaar & onderzoek 
fi nanciële haalbaarheid.

Stap 1
Start verkoop, zaterdag 25 juni 2022 
vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur

Stap 4
Optieperiode

Stap 6
Tekenen overeenkomsten èn grote,
bouwkundige opties.

Stap 7
Aanvraag hypotheek
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TJITSE SCHAAP VAN

SCHAAP EN STURM ARCHITECTEN

DE ARCHITECT AAN HET WOORD

Architect Tjitse Schaap van Schaap en Sturm Architecten heeft zich 
bij het ontwerpen van de Tuinen van Wittouck laten inspireren door 
de rijke, industriële geschiedenis van het gebied. In 1862 werd hier 
de suikerfabriek gebouwd. Nu, 160 jaar later, worden karakteristieke 
‘directeurswoningen’ gerealiseerd op deze unieke locatie!

Tjitse Schaap: “De voormalige suikerfabriek 

van Felix-Guillaume Wittouck heeft tot een 

aantal jaar geleden gefungeerd als alcohol- en 

spiritusfabriek. Bij het ontwerpen van ‘De Tuinen 

van Wittouck’ heb ik me nadrukkelijk laten 

inspireren door de nostalgische, industriële sfeer.” 

Waar de Wittoucksingel in het verleden een 

bescheiden doorgang was, verschijnen er nu tien 

ruime woningen: twee vrijstaande woningen en 

acht geschakelde stadsvilla’s. Het woongebied 

vormt een eenheid met appartementencomplex 

‘Wonen in Wittouck’, gelegen op de kop van de 

Wittoucksingel.

Karakteristiek wonen
Tjitse Schaap: “De naam ‘Tuinen van Wittouck’ stipt 

precies het unieke karakter van deze woningen aan! 

Zo direct in de nabijheid van het centrum zijn tuinen 

een uitzondering. Deze woningen beschikken zowel 

over een riante voortuin áls achtertuin. Ook vormen 

de tien ruime woningen een onderscheidend 

segment te midden van met name kleinschaligere 

woningen. Met de ontwerpen heb ik beoogd 

de sfeer van weleer te creëren.” Tjitse vervolgt: 

“Die sfeer wordt onder andere versterkt door de 

voetmuur met het sierhek. Er ontstaat het gevoel 

te wonen als de directeur van de suikerfabriek! 

De geschakelde stadsvilla’s zijn asymmetrisch: de 

woonoppervlakte is hetzelfde, maar de woning is 

anders. Zo heeft de éne woning de entree aan de 

voorkant en de andere woning aan de zijkant. 

De ruimte woningen bieden de mogelijkheid om op 

de begane grond een extra grote woonkamer, een 

slaapvertrek of een kantoor aan huis te realiseren.”

Ambachtelijke bouw
Tjitse: “Naast het accent op duurzaamheid en 

de natuur-inclusiviteit door de wadi nabij de 

woningen, wordt de bouw gekenmerkt door 

ambachtelijkheid. Dat komt tot uiting in de grote 

mate van horizontaliteit, beton- en dakranden en 

verticaal metselwerk. Juist door de diversiteit aan 

ontwerpen zorgt ‘De tuinen van Wittouck’ voor een 

afwisselend straatbeeld.”

Energieneutraal
De woningen zijn energieneutraal, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van zonnepanelen en 

een warmtepomp voor zowel het verwarmen 

als koelen van de woningen. Achter het 

appartementencomplex ligt een wadi, ten 

behoeve van de afvoer van het hemelwater. 

“Als overloopgebied is dit een fantastisch natuurlijk 

gebied.”, zo stelt Tjitse Schaap. “De schanskorfwand 

met metselwerkresten creëert scheiding tussen de 

appartementen en de Van Konijnenburgweg.”

Wonen op een unieke plek, 
dicht bij het centrum.”
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In 1862 richt Felix-Guillaume 
Wittouck de Suikerfabriek op.
Nu, 160 jaar later, wordt in 
2022 ‘De Tuinen van Wittouck’ 
opgericht.”

ARCHITECTUUR GEBASEERD 

OP DE HISTORIE

HISTORIE

De architectuur van de ‘De Tuinen van Wittouck’ knipoogt zoals eerder al 
aangegeven nadrukkel� k naar het r� ke industriële verleden van Bergen op 
Zoom in het algemeen en dit stadsdeel in het b� zonder. Er is b� voorbeeld 
inspiratie gevonden b�  het Suikerlaboratorium en suikerfabriek ‘de Zeeland’.

H
IS
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O

R
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Het historische centrum van voormalig 
garnizoensstad Bergen op Zoom heeft op het gebied 
van geschiedenis nog meer te bieden dan alleen het 
industriële verleden. 

Bergen op Zoom is bijvoorbeeld het startpunt van de 
Brabantse Waterlinie, een ander iconisch historisch 
kenmerk van de stad en de regio!
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De tuinen zijn precies wat deze stadsvilla’s uniek maakt. Tuinen zijn namelijk een uitzondering in de 

directe nabijheid van het centrum. De twee vrijstaande woningen en de acht geschakelde stadsvilla’s
beschikken zowel over een riante voortuin áls achtertuin. In de voortuin met oprit kunnen 2 auto’s 
parkeren. De tien ruime stadsvilla’s onderscheiden zich ten opzichte van de omringende kleinschaligere 
woningen. In de villa’s vind je een moderne woonplek, want alle woningen zijn volledig energieneutraal.

10 STATIGE STADSVILLA’S

DE TUINEN VAN WITTOUCK

De Tuinen van Wittouck 
in de sfeer van weleer, 
met de kwaliteit van nu.”

Start pre-sale
22 oktober ‘21

Co-creatie
Vanaf eind 4e kwartaal ‘21

Start verkoop
25 juni ‘22 start verkoop met voor optanten vanuit de pre-sale 
het eerste recht van koop op het aan u toegewezen bouwnummer

Koperskeuze en showroom-traject
Vanaf 3e kwartaal ‘22

Start bouw
1e kwartaal ‘23*1

Wonen
Start oplevering medio Q3 ‘24 *2

*1: De start van de bouw hangt van een aantal voorwaarden af die allemaal ingevuld moeten

zijn en is op dit moment niet defi nitief. De volgende voorwaarden moeten minimaal ingevuld zijn:

i. Tenminste 70% van de verkoopwaarde van de woningen en appartementen moet verkocht zijn.

ii. De grond waarop gebouwd gaat worden moet bouwrijp zijn en geschikt om te kunnen bouwen. 

iii. De vergunningen moeten zijn afgegeven en onherroepelijk. iv. De certifi caten van Woningborg 

moeten zijn afgegeven.

*2:  In de aannemingsovereenkomst staat het aantal werkbare dagen benoemd, hoe lang het 

bouwtraject maximaal kan duren. Actuele prognoses worden door de kopersadviseur gedeeld.

Aan de genoemde prognose in dit magazine mogen geen rechten worden ontleend.

PLANNING
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Karakteristieke, industriële 
uitstraling met het comfort van nu

De woningen beschikken over een 
ruime voortuin met ruimte voor het 
parkeren van 2 auto’s op eigen terrein

De woningen zijn 
volledig energieneutraal.

De woningen bieden veel 
indelingsmogelijkheden

Woningen met het karakter van 
chique directeurswoningen.

Met zoveel ruimte in én rondom 
de woning wordt genieten een 
manier van leven.’’

Er zijn geschakelde 
woningen en twee 
vrijstaande woningen, 
verschillend in hoogte 
en grootte.

Standaard 4 of 5 slaapkamers en de 
mogelijkheid voor een werkkamer, speelkamer 
of slaapkamer op de begane grond!
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ROB VAN ELSAKKER & 

MICHEL WEIJTS VAN

BAAS MAKELAARS
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DE MAKELAARS AAN HET WOORD

De Tuinen van Wittouck 
heeft het karakter van chique 
directeurswoningen”

Rob van Elsakker en Michel Weijts van Baas Makelaars zijn 
de verkopend makelaars van ‘De Tuinen van Wittouck’. 
“Het wordt dé woonwijk in het centrum”, zo vertelt Rob van 
Elsakker. Hij roemt de exclusieve locatie van de prachtige 
woningen. Ze liggen op loopafstand van het centrum, dicht 
bij de boulevard met het strandje én via de randweg is er 
een snelle toegang tot diverse snelwegen. 

“Met De Tuinen van Wittouck mikken we op een bemiddelde doelgroep, 

mét kinderen”, vertelt Michel. Rob vult hem aan: “De kinderen kunnen vrijuit 

spelen in voor- én achtertuin, en de luxe ‘directeurswoningen’ bieden alle 

comfort die je als gezin maar kan wensen.” Michel: “En de locatie nabij 

het historische centrum van het fraaie Bergen op Zoom is een regelrechte 

bonus!” Rob vervolgt: “Er is ook zeker veel interesse voor dergelijke luxe 

woningen, in het hogere segment. Er is een markt voor!”

Exclusieve beleving
Kunt u zich de wandelingen al voorstellen langs de boulevard? Met zicht 

op de Binnenschelde, langs de haven of door het historische centrum van 

Bergen op Zoom? Ook shoppingcenter ‘De Zeeland’ en de woonboulevard 

zijn op loopafstand. Naast de bijzonder centrale en toegankelijke ligging van 

de woningen, kenmerken ze zich door het uitzonderlijke ontwerp. 

De architectuur sluit door de unieke afwerking aan bij de locatie als 

voormalig fabrieksterrein.

Unieke woningen
De twee vrijstaande woningen en de acht geschakelde woningen stralen 

de luxe en authenticiteit van chique directeurswoningen uit. Michel: 

“De industriële look sluit aan bij het voormalige fabrieksterrein. Mede door 

de twee of drie laagse woningen, met een plat dak en de verschillen in 

hoogte en grootte.”  Rob: “Bovendien zijn de woningen alzijdig ontworpen, 

waardoor de geschakelde woningen beide een eigen voorgevel hebben 

aan een andere zijde van het gebouw. Naast de op het zuidwesten gelegen 

ruime achtertuin, beschikt elke woning over een ruime voortuin met ruimte 

voor het parkeren van twee auto’s op eigen terrein.”
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Het woningaanbod bestaat uit 10 luxe stadsvilla’s: 
twee vrijstaande woningen en acht geschakelde 
stadsvilla’s. 

DE TUINEN VAN WITTOUCK

DE OMGEVING VAN

De woningen zijn energieneutraal, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van zonnepanelen en een warmtepomp voor zowel 
het verwarmen als het koelen van de woningen. De wadi 
heeft als doel het hemelwater af te voeren. Hierdoor is het 
uitermate geschikt als overloopgebied. De schanskorfwand 
met metselwerkresten creëert een scheiding tussen de tuinen 
en de openbare ruimte.

Wittoucksingel
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Stadsvilla’s met het 
karakter van chique 
directeurswoningen!”

OVERZICHT 

WONINGEN

WONINGTYPES

Bnr. Type Omschr� ving

26 Type C Vr� staand

27 Type A Geschakelde stadsvilla

28 Type B Geschakelde stadsvilla

29 Type A Geschakelde stadsvilla

30 Type B Geschakelde stadsvilla

31 Type A Geschakelde stadsvilla

32 Type B Geschakelde stadsvilla

33 Type B Geschakelde stadsvilla

34 Type A Geschakelde stadsvilla

35 Type D Vr� staand
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Vanuit de centrale hal betreedt u 
deze ruime stadsvilla. De woonkamer 
en keuken gaan organisch in 
elkaar over en de buitenruimte is 
gericht op het zuiden. Standaard 
beschikt de woning over vier 
slaapkamers, maar met gemak kan 
hier een vijfde slaapkamer gemaakt 
worden. Daarnaast treft u op de 
eerste verdieping een badkamer en 
separaat toilet.

Meer weten? 
Ga voor alle 
informatie 
naar de website.

Woonoppervlakte 
ca. 160 m2

Aantal slaapkamers
4

Tuin
Zuiden

Kenmerken

TYPE A: 27, 29, 31 EN 34

Zoveel ruimte, zoveel 
tuin, zo dicht bij het 

centrum!”

Gevels bouwnummers 31 + 32 z� n gel� k, maar met een donkere voeg.

Duurzaamheid
Volledig energieneutraal
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Dit ‘huis in een hoek’ biedt u alle gewenste 
comfort: een ruime keuken, gezellige living 
en maar liefst vier slaapkamers op de eerste 
verdieping. Op de zolder heeft u nog alle ruimte 
voor het inrichten van een hobby- of werkkamer.

Meer weten? 
Ga voor alle 
informatie 
naar de website.

TYPE B: 28, 30, 32 EN 33

Wie verwacht nu 
zoveel luxe en ruimte 
nabij het historische 
centrum?!”

Woonoppervlakte 
ca. 168 m2

Aantal slaapkamers
4

Tuin 
Zuiden

Duurzaamheid
Volledig energieneutraal

Kenmerken

Gevels bouwnummers 31 + 32 z� n gel� k, 
maar met een donkere voeg.
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Dit is wat je noemt een statige 
stadsvilla! Met zijn vier lagen 
een echte special. Een royale 
living en tuin op het zuiden. 
Met vijf slaapkamers zijn ook de 
verdiepingen zeer ruim bemeten. 
Optioneel kan gekozen worden 
voor een tweede badkamer en/
of een derde toilet. Daarnaast is 
er ook voldoende bergingsruimte 
en combineert de woonkamer 
mooi met de open keuken.

Meer weten? 
Ga voor alle 
informatie 
naar de website.

TYPE C: 26

Buitenruimte op het zuiden 
biedt altijd iets extra’s!”

Woonoppervlakte 
ca. 246 m2

Aantal slaapkamers
5

Tuin
Zuiden

Kenmerken

Duurzaamheid
Volledig energieneutraal
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 D Bijna tweehonderd vierkante meter aan 
woonoppervlakte heeft deze luxe stadsvilla
te bieden! Daarin vindt u onder andere vier 
slaapkamers. Er zijn veel indelingen mogelijk. 
Verder is er een grote voortuin met ruimte voor 
het parkeren van twee auto’s op eigen terrein. 
En een zonnige achtertuin.

Meer weten? 
Ga voor alle 
informatie 
naar de website.

TYPE D: 35

Wonen in het 
historische centrum, 
op een unieke plek!”

Woonoppervlakte 
ca. 191 m2

Aantal slaapkamers
4

Tuin 
Zuiden

Kenmerken

Duurzaamheid
Volledig energieneutraal
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ARIE HUISMAN VAN

BM VAN HOUWELINGEN

DE VERKOOPMANAGER AAN HET WOORD

Arie Huisman is als verkoopmanager bij BM van Houwelingen nauw 
betrokken bij de realisatie van De Tuinen van Wittouck. Zijn enthou-
siasme over dit project met een ‘historisch randje’ is aanstekelijk! Met 
veel passie zet hij zich in voor de totstandkoming: “De Tuinen van 
Wittouck voegt iets unieks toe aan de stad Bergen op Zoom en in 
het bijzonder aan de nieuwe wijk Scheldevesting.”

Geven aan de stad
Arie: “De Tuinen van Wittouck ligt in de directe 

nabijheid van het stadscentrum en wordt 

gekenmerkt door een historisch karakter. 

Ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van dit project 

was dat we iets willen geven aan de stad wat er 

op deze plek nog niet is: luxe appartementen waar 

mensen die een grondgebonden woning achter zich 

laten dezelfde ruimtelijke beleving terugvinden!” 

Arie vervolgt: “De Tuinen van Wittouck bestaat uit 

10 unieke woningen binnen het luxe segment, met 

een rijke diversiteit aan oppervlaktes en indelingen.”

Verrijking voor de wijk
“Het is onze droom een woongebied te creëren 

waar verschillende doelgroepen bediend worden. 

Met De Tuinen van Wittouck voegen we een 

element toe aan Scheldevesting, die een verrijking 

vormt voor deze wijk! Juist door woningen in het 

hogere segment te realiseren worden bewoners 

bediend die anders niet in zo een luxe situatie in 

de directe omgeving van het fraaie centrum van 

Bergen op Zoom terecht konden.”

De Tuinen van Wittouck is de toegevoegde waarde 

op een toch al prettig woongebied. Arie: “De 

toekomstige bewoners vinden hier een fi jn thuis, 

waar ze veel woonplezier, comfort en rust beleven.” 

Bereikbaarheid 
Ook de gunstige ligging van De Tuinen van 

Wittouck mag volgens Arie niet onvermeld blijven. 

“Door de dichtbijgelegen Randweg is er een vlotte 

toegang tot diverse snelwegen, in de richtingen 

Rotterdam, Antwerpen en Breda.” Ook de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer is prima 

verzorgd. 

Zo kenmerkt Bergen op Zoom zich onder andere 

door goede treinverbindingen. Andere logistieke 

voordelen van wonen in De Tuinen van Wittouck 

zijn zoals vermeld de locatie dicht bij het historische 

centrum, de boulevard met het recreatiemeer en de 

vele natuurgebieden die de omgeving van Bergen 

op Zoom rijk is. 

Deze karakteristieke woningen 
vormen dé tuinen van de nieuwe 
wijk en worden door hun uiterlijke 
vormgeving en architectuur voor veel 
Bergenaren herkenbare woningen.”
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De plek waar u in de ochtend geniet van een 
kop koffi e, na het werk gezellig b� praat 
met uw partner en in de avond heerl� k 
dineert met familie of vrienden.

Ook voor uw keuken verw� zen w�  u graag door 
naar onze keukenpartners. U kunt in alle vr� heid 
en overleg dé keuken samenstellen die het beste 
b�  u past, voorzien van alle mogel� kheden die de 
moderne t� d biedt!

Stel uw badkamer perfect samen.
U kunt in overleg dé badkamer samenstellen 
die het beste b�  u past, voorzien van alle 
mogel� kheden die de moderne t� d biedt!

Wilt u uw badkamer volledig 
inrichten naar uw wensen en smaak? 
Dan verw� zen w�  u graag naar onze 
sanitair-partners.

STEL JOUW 

DROOMKEUKEN SAMEN

DE KEUKEN

DE PLEK VOOR RUST 

EN ONTSPANNING

DE BADKAMER

 D
E

 K
E

U
K

E
N

 D
E

 K
E

U
K

E
N

 D
E

 B
A

D
K

A
M

E
R

Stel uw badkamer perfect samen.
U kunt in overleg dé badkamer samenstellen 
die het beste b�  u past, voorzien van alle die het beste b�  u past, voorzien van alle 
mogel� kheden die de moderne t� d biedt!mogel� kheden die de moderne t� d biedt!

inrichten naar uw wensen en smaak? 
Dan verw� zen w�  u graag naar onze 

DE PLEK VOOR RUST 

EN ONTSPANNING

Koken, leven en eten. Ideaal, 
zo’n praktisch ingedeelde 
woonkamer met open keuken.”

Koken, leven en eten. Ideaal, 
zo’n praktisch ingedeelde 
woonkamer met open keuken.”

De badkamer is 
compleet, maar u mag 
‘m natuurlijk ook zelf 
ontwerpen!.”
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Hier wordt genieten 
een manier van leven.”
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ENERGIENEUTRAAL WONEN 

IN EEN DUURZAME WONING

ENERGIENEUTRAAL WONEN 

IN EEN DUURZAME WONING

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid gaat meer dan alleen over het 
energiegebruik van woningen. Er zijn genoeg 
voorbeelden van onderwerpen die aan de orde 
komen. Denk aan (her)gebruik van materialen 
of het bestrijden van wateroverlast en hittestress. 
Andere factoren om rekening mee te houden 
zijn energiezuinig bouwen en fl exibiliteit in de 
woningindeling. Dit speelt een grote rol bij de 
levensloopbestendigheid van de woningen. En ook 
de architectuur is hierbij een factor van belang.

Beeldkwaliteit
Ook de beeldkwaliteit van een project dient 
duurzaam te zijn. Het ontwerp en de vormgeving 
van Tuinen van Wittouck hebben dan ook een 
lange ‘houdbaarheidsdatum’. We hebben oog voor 
de mens, het groen, de wadi, de infrastructuur, de 
biodiversiteit en de natuurwaarde van de locatie. 

Natuurinclusiviteit
Met onze vorm van natuurinclusief bouwen dragen 
wij bij aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. 
Om de waarde te benadrukken die wij hechten aan 
natuurinclusiviteit, bieden wij het eerste consult bij 
een ecologisch tuinarchitect aan.

Wat doen we precies?

Als toekomstige bewoner krijgt u waar 
voor uw geld: een energiezuinige, bijzonder 
comfortabele en gezonde woning op 
maat in een groene omgeving. Kortom, 
duurzaam in alle facetten! 

Duuzaam wonen: comfortabeler, 
een lagere energierekening én 
minder impact op het klimaat.”

Alle gebouw gebonden 
energie wordt duurzaam 
opgewekt

We passen veel PV-panelen 
toe, hierdoor voldoen de 
woningen aan de eisen van 
de ENG-norm.

De woningen worden voorzien 
van een warmtepomp met 
een buitenunit in combinatie 
met vloerverwarming. 
De warmtepomp zorgt 
verder voor warm water en 
ruimteverwarming of juist 
-koeling.

 Het ventilatiesysteem is zo 
ingericht dat er nauwelijks 
warmteverlies is

Er wordt isolatie en beglazing 
toegepast die voldoen aan de 
geldende eisen en normen.

De woningen zijn duurzaam en energiezuinig 
ontworpen en ontwikkeld. Hoe we dat precies 
hebben gedaan, leggen we hier uit!
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Ontwikkeling & realisatie Ontwerp
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