Wonen met het
oog op morgen

Acht unieke patiowoningen en twaalf royale
appartementen in een fijne omgeving!

De zon komt op
boven de Middelburgse daken
en blaast slapende dromen
nieuw leven in
Hier woon je ruim en licht
en sta je midden in het leven
ook als de jaren gaan tellen
blijft de toekomst in zicht
Hier is altijd een morgen,
een Zeeuwse Morgen.
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“Een uitgelezen kans voor
mensen die deze wijk een
warm hart toedragen.”

Wonen met het
oog op morgen
In de populaire woonwijk ’t Zand, gelegen aan de westkant van Middelburg,
wordt een uniek plan gerealiseerd: Zeeuwse Morgen. Op de plek van de
Morgensterkerk wordt ruimte gemaakt voor acht levensloopbestendige
patiowoningen en twaalf appartementen.
Dit is een uitgelezen kans voor mensen die deze groene, rustige
wijk een warm hart toedragen. Er is simpelweg geen vergelijkbaar
nieuwbouwaanbod in Middelburg, zeker niet op een locatie die zo ideaal
gelegen is. Aan de ene kant van de wijk vind je nog de traditionele, typisch
Zeeuwse woningen. Aan de andere kant kun je terecht in een modern,
gezellig winkelcentrum. Bewoners van Zeeuwse Morgen weten zich dus
omringd door traditie en eigentijds comfort, door levendigheid en groen,
door groots woongemak en kleinschaligheid.
Die combinatie is uitermate geschikt voor iedereen die graag een mooie
woonstap wil maken, met het oog op morgen. De patiowoningen voorzien
namelijk in een slaapkamer en een badkamer op de begane grond, maar de
bovenverdieping biedt deze mogelijkheden ook. Regeren is vooruitzien,
zegt men wel eens, en in Zeeuwse Morgen maken bewoners die woorden
waar. Hier leef je vrij en zorgeloos, wat de toekomst ook mag brengen.
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Welkom in
Middelburg
Gezellige provinciehoofdstad
met een rijke historie
In Middelburg, de Zeeuwse provinciehoofdstad,
zijn overal de stille getuigen van haar rijke
geschiedenis te bewonderen. Al in de vroege
Middeleeuwen ontstond hier een eerste
nederzetting, en in de Gouden Eeuw beleefde
de stad echt haar glorietijd. Middelburg was een
belangrijke handelsstad voor de VOC en de WIC,
en hoewel we daar tegenwoordig soms anders
tegenaan kijken, bracht die vooraanstaande
rol een economische voorspoed die in het
straatbeeld haar sporen heeft nagelaten. De
statige grachtenpanden doen niet onder voor
hun Amsterdamse tijdgenoten en smalle straatjes
leiden je naar het gotische stadhuis (1452) op de
markt of de Onze-Lieve-Vrouwe abdij, waarin
nu het Zeeuws museum gevestigd is. Met ruim

1.100 monumentale panden zou je bijna
vergeten dat het hedendaagse Middelburg
ook een gezellige winkelstad is. Er heerst een
gemoedelijke sfeer, en er zijn diverse pleinen
en terrassen waar je heerlijk kunt neerstrijken
voor een goed glas wijn en natuurlijk: Zeeuwse
mosselen. Regelmatig vinden er muzikale
en culinaire evenementen plaats, die vele
bezoekers trekken. Met een kleine 50.000
inwoners is Middelburg na Terneuzen de
grootste gemeente van de provincie. De stad
is goed bereikbaar via de N57 en de A58, en
ook met de trein via het traject Roosendaal Vlissingen. En natuurlijk: voor wie de zon in
de Noordzee wil zien zakken, zijn de Zeeuwse
badplaatsen nooit ver weg.

Ter bescherming tegen de
Vikingen werd in de 9e eeuw op
Walcheren een ringwalburg
opgeworpen. Middelburg was de
middelste en dankt daaraan
haar naam.
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Zoveel te doen!
Uitgebreid tafelen

1

Bij De Gespleten Arent zet men de heerlijkste streekgerechten op
tafel, het liefst biologisch. En ook chef Mart Scherp, van Restaurant Scherp, laat je zijn liefde voor Zeeland proeven.

Mmmmmm....
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Maak een korte stop bij Bliek Meesterbakkers voor de beste bolus,
of breng een bezoekje aan Het Zeeuwse Ministerie van Chocolade
& Culinaire Zaken op Lange Noordstraat 8.

Struinen over de markt

In een prachtige,
veelzijdige,
omgeving

2

3
5

Middelburg is een echte marktstad. Elke donderdag en zaterdag
trekt de weekmarkt honderden bezoekers, ook van buitenaf.

In de Wijk
Wijkvereniging ‘t Zand-Stromenwijk is de oudste wijkvereniging
van Middelburg, opgericht in 1947. Buren ontmoeten elkaar in
wijkgebouw De Vergulde Baars of in speeltuin ’t Zand.

Lange Jan

4

Je moet er wat voor over hebben, maar vanaf de negentig meter
hoge abdijtoren ‘Lange Jan’ heb je een prachtig uitzicht over het
hele schiereiland Walcheren.

Om de hoek

3

5

Maak een wandeling door Park Toorenvliedt of door het park van
Kasteel ter Hooge.

Het hele jaar door sporten
Met twee sporthallen en twee gymzalen is sportcomplex de
Sprong een ontmoetingspunt voor iedereen die fit en in beweging
wil blijven.
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Omgeving
Een bruisende stad met alle
gemakken die je zoekt!

Middelburgse
weekmarkt
Elke donderdag en zaterdag

Stadhuis, Middelburg

minuten

Fietsen naar
het centrum

— Tip —

Maak een wandeling
in park Toorenvliedt

Heerlijk sporten
in de omgeving
Optisport Sporthal 'De Sprong'

Strand

— Eet een ijsje in —

Vlissingen

20 minuten met de auto

30 min. fietsen

Abdij, Middelburg

Twintig minuten naar
Natuurgebied Oranjezon

Verenigingsgebouw De
Vergulde Baars & speeltuin
Ps. als je toch in de stad bent loop dan
even langs Bliek Meesterbakkers voor
een overheerlijke bolus

Baarsjesstraat 42, Middelburg

Veerse meer

Veere
15

Wonen in één van de
populairste wijken
van Middelburg

Supermarkten vier
minuten met de auto
Tem Supermarkt

Aldi

Spar

Albert Heijn

Zeven minuten fietsen naar
verschillende winkels als:
Cecil

Bomont

Manfield

Gerry Weber

Paprika

Omoda

’t Zand
De wijk ’t Zand ligt ten zuidwesten van het centrum van Middelburg, op slechts een
paar minuten fietsen. Het grondgebied hoorde eerst bij de gemeente Koudekerke,
maar werd in 1941 bij de gemeente Middelburg getrokken. Toen de stad in de jaren
’50 werd uitgebreid buiten de singel, vonden vele gezinnen hier een mooie plek
om te wonen. Er kwamen verschillende scholen, winkels, plantsoenen en sporten speelvoorzieningen.

Drie minuten fietsen
naar het park
Amaliapark

In de loop der jaren is het woningaanbod veelzijdiger geworden. Naast de oorspronkelijke
gelaagde bouw en grondgebonden eengezinswoningen werd ook nieuwbouw
gerealiseerd, waardoor andere bewoners de wijk ontdekten. In de aangrenzende
Stromenwijk werd in 2012 een nieuw winkelcentrum met een supermarkt ontwikkeld.
Hier kunnen omwonenden terecht voor al hun dagelijkse boodschappen. Enerzijds de
rust van een groene buitenwijk, anderzijds alles in de buurt dankzij de nabijheid van het
centrum: in ’t Zand komen die twee werelden samen.

De rust van een groene
buitenwijk, maar met
alles in de buurt
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Een plan in
twee delen
Zeeuwse Morgen
Nu de Morgensterkerk al enkele jaren
leegstaat, vraagt deze locatie in ’t Zand
om een nieuwe invulling. Die hebben we
gevonden in Zeeuwse Morgen, een plan
dat enerzijds bestaat uit acht unieke,
levensloopbestendige patiowoningen en
anderzijds uit een woongebouw met twaalf
appartementen. Hier is in de plint voorzien
in een maatschappelijke ruimte, die voor de
wijk een zorgfunctie kan vervullen.

bebouwing. Ook in de keuze voor materialen,
metselwerk, kleuren en accenten is daarmee
rekening gehouden. Ten oosten en ten zuiden
van de nieuwe bebouwing vinden we veel
openbaar groen, dat ook wordt doorgetrokken
in en rondom Zeeuwse Morgen. In het
middengebied tussen de patiowoningen en het
appartementengebouw komt ruim voldoende
parkeergelegenheid, die door de bebouwing
grotendeels aan het oog onttrokken wordt.

Deze twee onderdelen vormen een mooie
eenheid, zowel met de bestaande omgeving
als met elkaar. Het appartementengebouw
krijgt drie woonlagen en beide stroken
patiowoningen slechts twee, waardoor de
nieuwbouw goed aansluit op de omliggende

Het aantrekkelijke, open karakter van de
woningen in Zeeuwse Morgen geeft een
nieuwe impuls aan deze wijk. Waar de kerk aan
de achterkant een blinde muur kende, ontstaat
nu een levendig straatbeeld.

De patiowoningen en de appartementen
vormen een mooie eenheid, zowel met
elkaar als met de omgeving.
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Het leven is hier
comfortabel en
zorgeloos.

Acht unieke
patiowoningen
Een huis dat meegroeit met je leven
Wat een ongekende luxe, om alles gelijkvloers te hebben. ’s Ochtend loop je eerst even naar de
keuken voor een kop koffie en de krant, en gun je jezelf een momentje op het terras in de zon.
Vanavond komt je dochter logeren, gezellig. Wat zal je voor haar koken? Kom, even lekker douchen en dan naar de stad voor een paar boodschappen. Tijd genoeg, vandaag.

Veel flexibiliteit
Deze acht geschakelde patiowoningen zijn
uniek in Middelburg, en zeer geschikt voor
actieve senioren of gezinnen met oudere
kinderen. De royale woningen, met een
gebruiksoppervlakte van bijna 120 tot ruim
140 m2, bestaan uit twee bouwlagen en zijn
levensloopbestendig opgezet. Slapen kan
zowel op de verdieping als op de begane
grond. Beneden grenst de slaapkamer aan
een badkamer-ensuite, en met een tweede
badkamer boven biedt deze indeling alle
flexibiliteit om mee te bewegen met een
volgende levensfase. De extra ruimte
beneden kan bijvoorbeeld ook worden
gebruikt als werk- en/of tuinkamer, en
eventueel pas later als slaapkamer. Fijn ook
dat de aansluiting voor de wasmachine en de
droger zich op de begane grond bevindt.
Buiten en toch beschut
Door de uitbouw aan de achterzijde ontstaat
een patio: een deels ommuurd terras, met
daaraan vast nog een kleine tuin. Gezamenlijk

vormen zij een fijne buitenruimte die weinig
onderhoud vergt. Bij twee van de acht
woningen wordt een extra tuinkamer van 9
of 17 m2 met (optioneel)openslaande deuren
aangebouwd. Een prachtige plek in huis, waar
je warm en droog geniet van het buitenlicht.
Aan deze kamer grenst de berging, die bij
de andere zes woningen achter in de tuin is
gesitueerd. De gemetselde tuinafscheiding bij
de hoekwoningen zorgt ervoor dat binnen en
buiten soepel in elkaar overlopen.
In het midden van het plangebied worden
parkeerplaatsen gerealiseerd. Een mooie
oplossing, die het omringende groen in zijn
waarde laat.
Al met al bieden deze patiowoningen een
prachtige kans – vooral voor bewoners uit ’t
Zand of uit andere delen van Middelburg om de stap te maken naar een hoogwaardige
nieuwbouwwoning, waar je comfortabel leeft
en zorgeloos ouder kunt worden.
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Interieurimpressie bouwnummer 8
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Type 1

Ligging

Wonen en desgewenst werken hoe
u dit wilt. De patiowoning met een
toekomst in vele opzichten!

Begane grond

8

7

6

5

2

3

4

1

Bouwnummer 1
-

Extra tuinkamer/praktijkruimte
Eigen entree voor optimaal werken aan huis
Drie royale slaapkamers en twee badkamers!
Stenen berging aan de woning
Extra tuin aan de zijkant van de woning op het westen met haag rondom
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk
Voortuin met haag
Optioneel met extra openslaande tuindeuren in de tuinkamer/
praktijkruimte

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Tuinkamer/praktijkruimte
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Badkamer 1
Badkamer 2
Berging b.g.g.
Kaveloppervlakte
Ligging

144 m2
40 m2
17 m2
14 m2
15 m2
14 m2
6 m2
6 m2
7 m2
243 m2
NW

Begane grond

Verdieping
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Type 1

Ligging

Wonen en desgewenst werken hoe
u dit wilt. De patiowoning met een
toekomst in vele opzichten!

Begane grond

8

7

6

5

2

3

4
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Bouwnummer 8
-

Extra tuinkamer/praktijkruimte
Eigen entree voor optimaal werken aan huis
Drie royale slaapkamers en twee badkamers!
Stenen berging aan de woning
Extra tuin aan de zijkant van de woning op het westen met haag rondom
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk
Voortuin met haag

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Tuinkamer/praktijkruimte
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Badkamer 1
Badkamer 2
Berging b.g.g.
Kaveloppervlakte
Ligging

135 m2
42 m2
9 m2
14 m2
16 m2
13 m2
6 m2
6 m2
6 m2
186 m2
ZO

Begane grond

Verdieping
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rie royale slaapkamers en twee badkamers
en fijne patio voor lange zomeravonden
rijstaande berging in de achtertuin
clusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk
eine extra tuin aan de voorzijde met haag

Type 2

Ligging

Levensloopbestendig wonen op
uw moment. Voor nu of voor in de
toekomst, aan u de keuze!

Begane grond

8

7

6

5

2

3

4

1

Bouwnummer 2, 3 en 4
-

Drie royale slaapkamers en twee badkamers
Een fijne patio voor lange zomeravonden
Vrijstaande berging in de achtertuin
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk
Voortuin met haag

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Badkamer 1
Badkamer 2
Berging tuin
Kaveloppervlakte
Ligging

118-119 m2
40 m2
13 m2
14 m2
14 m2
6 m2
6 m2
5 m2
156-164 m2
NW

Begane grond

Verdieping
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Type 2, optioneel

Ligging

Optionele indeling met grote keuken
en bijkeuken en optioneel een
kookeiland, 54 m2 woongenot!

Begane grond

*

8

7

6

5
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Bouwnummer 2, 3 en 4
-

Grote woonkeuken
Ruime bijkeuken
Twee royale slaapkamers en ruime badkamer
Een fijne patio voor lange zomeravonden
Vrijstaande berging in de achtertuin
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk
Optioneel met kookeiland
Voortuin met haag

Oppervlakte GO
Woonkamer
Keuken
Bijkeuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Berging tuin
Kaveloppervlakte
Ligging

118 m2
40 m2
14 m2
6 m2
14 m2
14 m2
6 m2
5 m2
156-164 m2
NW

*Op aanvraag is deze optionele indeling ook beschikbaar voor type 1 en 3,
informeer hiernaar bij de kopersbegeleider.

Begane grond

Verdieping
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Type 3

Ligging

Levensloopbestendig wonen op uw
moment. Altijd zon in uw besloten
tuin op het zuid-oosten.

Begane grond
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Bouwnummer 5, 6 en 7
-

Drie royale slaapkamers en twee badkamers
Een fijne patio voor lange zomeravonden
Vrijstaande berging in de achtertuin
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk
Tuinen op het zuid-oosten
Voortuin met haag

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Badkamer 1
Badkamer 2
Berging tuin
Kaveloppervlakte
Ligging

120 m2
41-42 m2
13 m2
16 m2
13 m2
6 m2
6 m2
5 m2
150-155 m2
ZO

Begane grond

Verdieping

35

Twaalf royale
appartementen
Comfortabel wonen in een heerlijke wijk
Wat heerlijk dat je hier kunt blijven wonen, in deze populaire buurt en
in je eigen stad. Nog elke dag ben je blij met het gemak en het comfort.
Zo’n fijne woning, waar je vanaf het balkon uitkijkt over het groen en
de smaakvol aangelegde tuin; dat blijft een aanwinst, zeker hier.

Het gebouw toont
aan alle kanten zijn
gezicht aan de buurt

Kleinschalig en vertrouwd
De oostelijke zijde van Zeeuwse Morgen wordt
ingericht met een mooi kleinschalig appartementengebouw van maximaal drie bouwlagen. In dit gebouw komen twaalf royale appartementen van 91 tot 106 m2: vijf op iedere
verdieping, en twee op de begane grond. De
kleinschaligheid geeft het gebouw een eigenheid die voor bewoners vertrouwd en herkenbaar voelt. Het luxe uitgevoerde atrium met
lift en trappenhuis is centraal in het hart van
het gebouw geplaatst, waardoor de omringende appartementen maximaal profiteren van de
ruimte in buitengevel.
Extra functies op de begane grond
In de plint komt ook een maatschappelijke
ruimte, waar bijvoorbeeld een fysiotherapeut
of een huisarts een zorgfunctie voor de wijk

kan uitoefenen. Er is voorzien in een ruime,
maar onopvallende parkeervoorziening, tussen de appartementen en de patiowoningen.
Ieder appartement beschikt over een extra eigen berging op de begane grond.
Zicht op groen
Het gebouw heeft een open en representatief
karakter, omdat het aan alle kanten zijn gezicht toont aan de buurt. De appartementen
beschikken over een riante buitenruimte, met
een mooi zicht op het omringende groen en de
prachtig aangelegde tuin. De balkons grenzen
aan de woonkamer of de keuken, dus bij de
eerste zon kunt u daar al heerlijk zitten. De
woningen zijn comfortabel en energiezuinig
en ook in die zin volledig voorbereid op de toekomst. In Zeeuwse Morgen leef je met de dag,
omdat je klaar bent voor morgen.
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Interieurimpressie type A4
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Type A1

Ligging

Comfortabel appartement met een
ideale keuken in een vrije hoek en fijn
balkon op het westen.

1e Verdieping

Bouwnummer 11 en 16
-

11

Balkon van 9 m op het westen
Optimale indeling dankzij ligging keuken
Twee fijne slaapkamers
Extra waskamer/berging
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk
2

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Berging
Berging b.g.g.
Balkon
Ligging

2e Verdieping

95 m2
42 m2
13 m2
11 m2
6 m2
4 m2
5 m2
9 m2
W

16

Indelingsimpressie
41

Type A2A

Ligging

Wat een leefruimte! De besloten
tuin en terras van 34 m2 geven u alle
vrijheid in een levendige omgeving.

Begane grond

Bouwnummer 9
-

9

Extra groot terras/tuin op het zuiden
Twee fijne slaapkamers
Grote berging incl. aansluitingen wasmachine/droger
Optionele keuken met kookeiland
Gezellige keuken met ligging aan het terras

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Berging b.g.g.
Terras
Ligging

95 m2
51 m2
13 m2
10 m2
6 m2
6 m2
34 m2
Z

Indelingsimpressie
43

Type A2

Ligging

Gezellig appartement met optionele
mogelijkheid voor een kookeiland en
een balkon op het zuiden.

1e Verdieping

Bouwnummer 12 en 17
-

12

Twee fijne slaapkamers
Grote berging incl. aansluitingen wasmachine/droger
Optionele keuken met kookeiland
Gezellige keuken met ligging aan de balkonzijde
Fijn balkon op het zuiden

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Berging b.g.g.
Balkon
Ligging

2e Verdieping

95 m2
51 m2
13 m2
10 m2
6 m2
5 m2
9 m2
Z

17

Indelingsimpressie
45

Type A3A

Ligging

Wat een leefruimte! De besloten tuin
en terras van 40 m2 geven u alle
vrijheid in een levendige omgeving.

Begane grond

10

Bouwnummer 10
-

Extra groot terras/tuin met zuidelijke ligging
Twee fijne slaapkamers
Eigen grote fietsenberging naast de voordeur
Extra waskamer/berging
Optionele keuken met kookeiland
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Berging
Berging b.g.g.
Terras
Ligging

96 m2
43 m2
13 m2
9 m2
7 m2
3 m2
6 m2
40 m2
Z

Indelingsimpressie
47

Type A3

Ligging

Fijn appartement van 96 m2 met
extra royale living/keuken en fraai
balkon op het zuiden.

1e Verdieping

13

Bouwnummer 13 en 18
-

Fraaie hoekkeuken voor extra leefruimte in de living
Twee fijne slaapkamers
Extra waskamer/berging
Balkon van 11 m2 met een zuidelijke ligging
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Berging
Berging b.g.g.
Balkon
Ligging

2e Verdieping

96 m2
49 m2
13 m2
9 m2
7 m2
3 m2
5 m2
11 m2
Z

18

Indelingsimpressie
49

Type A4

Ligging

Het ultieme 4-kamerappartement
met 106 m2 GO en een extra
slaapkamer voor de kleinkinderen!

1e Verdieping

14

Bouwnummer 14 en 19
-

Drie fijne slaapkamers
Royale living met hoekkeuken voor optimaal wooncomfort
Fraaie badkamer met ruimte voor een optioneel bad
Grote berging incl. aansluitingen wasmachine/droger
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Badkamer
Berging b.g.g.
Balkon
Ligging

2e Verdieping

106 m2

19

47 m2
13 m2
8 m2
10 m2
8 m2
5 m2
10 m2
O

Indelingsimpressie
51

Type A5

Ligging

Veel privacy in dit appartement van
91 m2! De deels afgescheiden keuken
creëert een fijne sfeer in de living.

1e Verdieping

15

Bouwnummer 15 en 20
-

Royale living voor optimaal wooncomfort
Hoekkeuken in een semi besloten setting
Twee royale slaapkamers
Inclusief keuken, luxe sanitair en tegelwerk
Balkon van 9 m2 op het oosten

Oppervlakte GO
Woonkamer/keuken
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer
Berging b.g.g.
Balkon
Ligging

2e Verdieping

91 m2
42 m2
14 m2
9 m2
6 m2
5 m2
9 m2
O

20

Indelingsimpressie
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Creëer uw
persoonlijke
droomkeuken
De geur van versgebakken appeltaart, een overheerlijke lasagne uit
de oven of een oer-Hollandse stamppot. Voor de één hoort koken er
gewoon bij, voor de ander is het een ware passie. Maar nergens kook
je zo lekker als in een gloednieuwe droomkeuken.
De keukens in de woningen van Zeeuwse Morgen hebben een functionele
indeling, passend bij het ontwerp van het betreffende woningtype. Omdat
wij u alle keuzevrijheid willen geven nodigen we u uit om bij de projectleverancier de perfecte keuken samen te stellen. Zij hebben optioneel ook
al een variant ontworpen met een kookeiland voor een aantal typen woningen.
De keuken die in de basis is opgenomen in de stelpost is bovendien al geheel compleet met een combimagnetron, vaatwasser, koelkast, afzuigkap
en inductiekookplaat van het merk Etna. In deze basis zijn ook diverse
kleurvarianten mogelijk. De projectleverancier van Zeeuwse Morgen
heeft een breed aanbod van klassiek tot modern en helpt u graag bij het
vinden van uw ideale keuken.

Heerlijk ontspannen in
uw droomkeuken
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Geniet van uw
relaxmomentje
Lekker ontspannen na een lange dag of fris
wakker worden? In de luxe badkamer is het
elke dag weer genieten. Wij zorgen voor een
hele comfortabele basis en u bent vrij om
hier uw eigen draai aan te geven.
Bij de patiowoningen is zelfs voorzien in een
complete inrichting van twee badkamers en het
toilet. De badkamer en het toilet is standaard
voorzien van luxe tegelwerk in diverse kleurstellingen. Het sanitair van het Ambiente pakket van
Raab Karcher is daarbij uiterst luxe en compleet.

Standaard is de badkamer voorzien van een
inloopdouche met draingoot, een modern
wastafelmeubel, sanitair van Villeroy &
Boch en een decorradiator. In het Ambiente
pakket staat kleurkeuze voor zowel vloer- als
wandtegel vrij. Daarnaast is het materiaal van
het wastafelmeubel af te stemmen naar eigen
smaak. Gaat u voor een strak wit design of
kiest u voor een houtlook in bijvoorbeeld de
kleur grijs eiken, bamboe of vintage? Bekijk de
specificaties in het Ambiante pakket en stem
dat af op uw stijl en wensen.

In de luxe badkamer
is het elke dag weer
genieten.
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Situatie parkeren
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Cor de Vries
Kolpa Architecten
Eigentijdse aanvulling op een groene buitenwijk
Al sinds 2016 zijn er ideeën geopperd om de
locatie van de leegstaande Morgensterkerk
een nieuwe invulling te geven. Die ideeën zijn
nu door Kolpa Architecten uitgewerkt tot een
concreet plan: Zeeuwse Morgen. Architect Cor
de Vries vertelt hoe de patiowoningen en de
appartementen zich voegen naar de bestaande bouw, als een eigentijdse aanvulling op een
mooie, samenhangende woonwijk.
Natuurlijke overgang
“Als je door de wijk wandelt, zie je ten noorden
van het plangebied vooral veel grondgebonden laagbouw van maximaal twee woonlagen.
Aan de zuidkant loopt de bebouwing hoger op,
naar drie tot vier lagen. Daartussen stond altijd de kerk, als het ware op een groen eiland
dat aansloot op de open structuur van deze
wijk. Die groene omgeving met weinig verharding wilden we graag behouden. Daar bovenop
kwam de wens vanuit de politiek om het aanbod voor senioren te versterken. Deze wensen
hebben we uitgewerkt in het voorliggende
plan, waarin we acht patiowoningen combineren met een kleinschalig appartementengebouw. Met zijn overzichtelijke schaal en
maat zorgt Zeeuwse Morgen voor een mooie
overgang tussen noord en zuid. Het is een moderne vertaling van architectuurprincipes die
reeds in de omgeving aanwezig zijn, zoals de
baksteen gevels en de zorgvuldige detaillering.
Wat ook opvalt is het open karakter: er zijn
geen blinde muren of achterkantsituaties die
grenzen aan het openbaar gebied.”
Levensloopbestendig
“De patiowoningen zijn levensloopbestendig,
wat betekent dat er ruimte is voor een slaap-

kamer en een badkamer op de begane grond.
Uiteraard kan die extra kamer ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals werken
aan huis, wat tegenwoordig natuurlijk zeer actueel is. De woning voegt zich flexibel naar de
levensstijl en -fase van haar bewoners. Door de
uitbouw aan de achterzijde ontstaat een deels
omsloten terras en deze patio sluit aan op een
bescheiden tuin. Daar is met het oog op de
doelgroep bewust voor gekozen, omdat deze
buitenruimte weinig onderhoud vergt, maar
toch de beleving geeft van een eigen tuin.”
Toevoeging aan de buurt
“De appartementen grenzen aan het groene,
openbare gebied en begrenzen die open ruimte op een mooie manier. Het gebouw heeft
geen achterkant, want aan alle zijden zijn de
appartementen naar buiten gericht. Uiteraard
komt er een lift, die bewoners naar de eerste
en tweede verdieping brengt. In de plint op de
begane grond is voorzien in een maatschappelijke ruimte. Zoals de kerk vroeger een duidelijke wijkfunctie had, zo geven we hier ook
zorg- of welzijnsinitiatieven de ruimte om iets
toe te voegen aan de buurt.”
Groene karakter
“Bewoners kunnen dicht bij huis parkeren. In
het middengebied, tussen beide delen van het
plan, realiseren we ruim voldoende parkeerplaatsen, zodat de buurt geen extra last ervaart.
Omdat de bebouwing het zicht hierop grotendeels afschermt, doet de parkeerfunctie geen
afbreuk aan het mooie groene karakter van de
wijk. Alles in ons plan is erop gericht om het
goede van deze plek te behouden, en om daar
iets moois aan toe te voegen. In Zeeuwse Morgen kun je rustig wonen in een groene buitenwijk, met alle voorzieningen in de buurt.”
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De 5 voordelen
van nieuwbouw
De aankoop van een woning een is een spannend moment. De keuze voor een nieuwbouwwoning heeft zo zijn voordelen. Wist u bijvoorbeeld dat u veel energie kunt besparen?

zaken als goede isolatie, dubbelglas en andere
energiezuinige maatregelen. Deze maatregelen
worden tegenwoordig automatisch doorgevoerd
en staan vast in het Bouwbesluit.

Uw smaak en keuzes
In een nieuwbouwwoning bent u de eerste bewoner, ideaal want u kunt alles zelf bepalen.
Denk hierbij aan de indeling van de keuken,
de plaats waar de stopcontacten komen (hoog
of laag), maar ook de look and feel van de badkamer ligt in uw handen. Houd er wel rekening
mee dat er bij sommige keuzes sprake is van
meerwerk.

Woning vrij op naam
In tegenstelling tot een bestaande woning
koopt u een nieuwbouwwoning vrij op naam
(v.o.n.) De overdrachtsbelasting is hierbij inbegrepen. U betaalt geen overdrachtskosten,
taxatiekosten en makelaarskosten. Dat bespaart u veel geld! Wanneer u een bestaande
woning koopt, betaalt u meer dan alleen de
kostprijs. U betaalt namelijk ook voor de bijkomende kosten, dit wordt ook wel kosten koper
(k.k.) genoemd.

Koopprijs staat vast
Bij een nieuwbouwwoning staat de verkoopprijs vast. U heeft dus niet te maken met overbieden. U weet dus vooraf precies waar u als
koper aan toe bent.

Weinig onderhoudskosten
Alles is nieuw, dus de komende jaren hoeft u
geen rekening te houden met grote onderhoudsuitgaven.

Energiebesparing
Een nieuwe woning is energiezuinig en dus goed
voor uw energierekening. U bent verzekerd van
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Verkoop & informatie

Faasse & Fermont
Oostperkweg 3
4332 SB Middelburg
(0118) 727 000
info@faasse-fermont.nl
faasse-fermont.nl

Ontwikkeling

Bogor Projectontwikkeling BV
www.bogor.nl

Woning
van de
toekomst

Een duurzame woning biedt vele voordelen. U woont in een comfortabele
woning die standaard voorzien is van een bodemwarmtepomp en
vloerverwarming op alle verdiepingen. Ideaal, vloerverwarming zorgt
voor een gelijkmatige verdeling van de warmte in de woning en een
comfortabele temperatuur. Bijkomend voordeel, u heeft geen radiatoren
in het zicht.

Dunavast Development BV
www.dunavast.nl

Aannemer

Aannemingsbedrijf Fraanje BV
www.fraanje.com

Disclaimer
Alhoewel deze brochure met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld door Bogor Projectontwikkeling B.V. en Dunavast Development B.V. om er voor te zorgen dat de informatie
actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie.
Bogor Projectontwikkeling B.V. en Dunavast Development B.V. geven geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen informatie. De technische uitvoering van de woningen kan
gewijzigd worden voor zover dit geen invloed heeft op het gebruiksgemak, de kwaliteit of de reeds gekozen materialen. Verder aanvaarden Bogor Projectontwikkeling B.V. en Dunavast Development B.V. geen
enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is

De woningen worden energiezuinig gerealiseerd en voldoen aan de laatste
milieueisen. Standaard zijn de woningen voorzien van HR++ glas. De
woningen zijn daarnaast hoogwaardig geïsoleerd en daardoor heerlijk
koel in de zomer en lekker warm in de winter. En uw maandelijkse lasten,
die zijn minimaal.

slechts bedoeld om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Alle wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn voorbehouden aan Bogor Projectontwikkeling B.V. en Dunavast Development B.V. De opgenomen perspectieftekeningen en uitgewerkte indelingssuggesties geven een impressie weer,
de kleurstelling en kleine wijzigingen aan de woningen worden veelal in een later stadium tijdens de bouw door de architect ingevuld. Derhalve kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Het
eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo’s en foto’s berusten bij Bogor Projectontwikkeling B.V. en Dunavast Development B.V. Bogor Projectontwikkeling B.V. en Dunavast Development B.V. behouden zich
het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen.
Realisatie brochure Vastgoedhelden
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