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“Wonen
in Onder
de Populier”
Een prachtige wijk in ontwikkeling
Om de wijk en haar buurten ook in de toekomst bruisend en ondernemend

De Populierbuurt
in Gageldonk-West
Klaar voor de toekomst!

te houden, is er de afgelopen jaren volop ontwikkeld en gebouwd. Het
resultaat? Een transformatie van naoorlogse stadswijk naar een levendige,
duurzame en groene woonomgeving. Maar wel met behoud van het sociale
en ondernemende waar Gageldonk-West bekend om staat. De wijk is goed
op weg. Inmiddels staan er al meer dan 300 energiezuinige woningen.

Het plan Onder de Populier is de volgende stap vooruit in de wijk. In totaal
worden 36 nieuwe woningen gerealiseerd waarvan 18 vrije sector huurwoningen
en 18 koopwoningen. Zo is deze bruisende wijk klaar voor de toekomst.
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Bergen op Zoom
Heeft het allemaal!
Wonen in Bergen op Zoom is wonen pal op de
grens van Zeeland en Brabant. Een fraaie locatie
met Zeeland op fietsafstand en Antwerpen bijna
letterlijk om de hoek. Wat de locatie echt uniek
maak is de ligging van Bergen op Zoom aan de
Oosterschelde. De waterrecreatiemogelijkheden
zijn dan ook haast ontelbaar. De parel is het
stadsstrand aan de Binnenschelde.
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“Antwerpen
en Zeeland
om de hoek”

Ook volop groen ligt in de nabijheid. Het gebied

In Bergen op Zoom zelf is het heerlijk winkelen

rondom Fort de Roovere bijvoorbeeld, dat deel

én genieten van de vele restaurantjes. En

uitmaakt van de West-Brabantse waterlinie. Maar

vergeet vooral het Markiezenhof niet, het oudste

ook de Wouwse Plantage en de Markiezaat liggen

stadpaleis van Nederland. Kortom, vink maar af.

op fietsafstand. En net over de grens met België

Cultuur. Culinair. Natuur. Recreatie. Bergen op

ligt de Kalmthoutse heide.

Zoom heeft het allemaal.
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Gageldonk-West
Goed op weg!

“Wonen in een
Gageldonk-West is volop in ontwikkeling.
We zetten de ontwikkelingen op een rijtje.

wijk die niets
te wensen

Zo wordt er een nieuw winkelcentrum met twee supermarkten
én volop horecagelegenheden gerealiseerd. In de wijk zelf,

overlaat”

maar uiteraard ook op loopafstand in het centrum van
Bergen op Zoom. Goed om te weten, het Huis van de Wijk
(wijkontmoetingscentrum) en een gezondheidscentrum
worden op korte termijn gerealiseerd.

Over ontwikkelingen gesproken. Diverse bestaande woningen
worden opgeknapt en straten worden opnieuw ingericht of zijn
dat al. Opfrissen, opknappen en moderniseren. De ruime opzet van
de wijk met diverse speelplaatsen en het vele groen waaronder
een park, bieden jong én oud een fijne balans tussen woonrust in
de buurt en het gezellige centrum van Bergen op Zoom.

“Gageldonk-West

Alles in de buurt!
- Het station en het centrum van Bergen op Zoom op loopafstand.

is klaar voor

- Binnen 5 minuten met de auto op de A58 en A4 of in het bosrijke
buitengebied van Bergen op Zoom.

de toekomst”

- 4 scholen, waarvan 2 basisscholen in de wijk.
- Het Piuspark en de Vijverberg-Zuid op loopafstand.
- Supermarkten, horeca, winkels en speciaalzaken in de directe omgeving.
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Wonen in Onder
de Populier
Zo ziet dat eruit!

Naar eigen smaak
De woningen van Onder de Populier zijn zeer compleet. Zo wordt elke woning opgeleverd

“Zeer complete

met badkamer én standaard keuken. Als de woning straks klaar is en u krijgt de sleutels
hoeft u alleen nog de wanden te behangen en een vloer te leggen. Er zijn verschillende

woningen”

uitbreidingsopties om de woning samen te stellen op basis van uw smaak en woonwensen.
In deze brochure nemen we u graag mee langs de verschillende woningtypes van Onder de
Populier en al het moois wat de woningen bieden.

Kiest u voor een woning in Onder de Populier,
dan kiest u voor een toekomstklare woning.
Kiest u voor Onder de

Elke woning is standaard voorzien van een

Populier dan gaat u:

luchtwarmtepomp én vloerverwarming op de

- Wonen in een nieuwe duurzame

begane grond en op de eerste verdieping. Uw

en energiezuinige woning waar

nieuwe woning is bovendien compleet gasloos!

u de komende jaren nauwelijks

De zonnepanelen op het dak wekken zelf energie

onderhoud aan hoeft te plegen;

voor u op zodat uw elektra rekening lager uitvalt.

- Genieten van een ruime
eengezinswoning met drie
slaapkamers op de eerste
verdieping en een vaste trap
naar de zolder die extra ruimte
biedt;
- Ontspannen in een fijne tuin
van 9 meter diep.
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Situatie
Onder de Populier - Gageldonk-West

Aan de Populierlaan worden 36 nieuwe woningen gebouwd in 4 blokken. De middelste blokken
zijn de koopwoningen van Onder de Populier. De buitenste blokken worden nieuwe vrije sector
huurwoningen. De gemeente realiseert na oplevering van uw nieuwe woning een compleet
nieuwe inrichting van het openbare gebied. Zo kijkt u straks uit op een prachtige brede en
groene laan. Rondom uw woning is en wordt volop gebouwd en gerenoveerd. Zodra uw
woning wordt opgeleverd gaat u wonen in een geheel vernieuwde wijk!

“Wonen in een
vernieuwde
wijk”
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Hoek- en tussenwoningen
Interieurimpressie woonkamer

“Natuur-

Zowel de nieuwe als de bestaande woningen maken

inclusief

deel uit van een bestaand stedenbouwkundig carré uit

gebouwd”

de wederopbouwperiode met een sterke tijdgebonden
architectuur die we kunnen kenmerken als vroege
Bossche School architectuur.
Stijlkenmerken van de bestaande bebouwing hebben we dan ook terug
laten komen in het ontwerp van de nieuwbouw zoals het gebruik van
schilddaken, overstekken en schoorsteenelementen. De bestaande
Delftse stoepen met betonpalen bleven daarbij gehandhaafd. In de
uitwerking van de gevels was voor de renovatie vooral behoud van
karakteristieke elementen het uitgangspunt; bij de nieuwbouw lieten
we kenmerkende details terugkomen, soms net iets anders uitgewerkt.

Het kleurgebruik van bestaand en nieuw sluit bij elkaar aan, met name
in de hoofdkleuren van gevels en daken. Voor het metselwerk is een
baksteensortering samengesteld die zo goed mogelijk aansluit bij de
bestaande woningen, de daken worden voorzien van hetzelfde type
gebakken pannen.

In het totale project is ook veel aandacht geschonken aan
natuurinclusief bouwen. Zowel aan de woningen (nestkasten
voor vogels en vleermuizen) als in de openbare ruimten (hagen en
groenvoorzieningen) zijn maatregelen getroffen op basis van een
vooraf opgestelde ecologische analyse.
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Hoek- en tussenwoningen
Interieurimpressie woonkamer

“Aangename
woning met een
heerlijke tuin”
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Hoek- en tussenwoningen
Bouwnummer 10 t/m 27

424 - 445 m3

Perceel:

109 - 114 m2

Woonkamer/keuken:

32 m2

Slaapkamer 1:

13 m2

Slaapkamer 2:

10 m2

Slaapkamer 3:

6 m2

Badkamer:

6 m2

Zolder (+1500 lijn):

“Compleet
afgewerkte
woning”

29 m2

ZIJGEVEL HOEKWONING
KAVEL 10 EN 27
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BEGANE GROND

SCHAAL 1:50

Inhoud:

Hoek- en tussenwoningen

SCHAAL 1:50
ZIJGEVEL HOEKWONING
KAVEL 10 EN 27

ZIJGEVEL HOEKWONING
KAVEL 18 EN 19
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ZIJGEVEL HOEKWONING
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TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:50

EERSTE VERDIEPING

Bouwnummer 10 t/m 27

Opties
Bouwnummer 10 t/m 27

De woningen van Onder de Populier zijn voorzien
van een aantal interessante opties.

05
02
04
01

07

“Vraag de

06

makelaar
naar alle

03

mogelijkheden”

BEGANE GROND

BEGANE GROND

TWEEDE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100

Optie 01 - Uitbouw 1.20

Optie 04 - Uitbouw 2.40

Optie 06 - Dakraam 78x118 cm

Optie 07 - Dakkapel 2,30 m

Optie 02 - Dubbele schuifdeur

Optie 05 - Dubbele tuindeur met

		achterzijde

		achterzijde

Optie 03 - Dichte keuken

		 twee zijlichten
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Keuken en sanitair
Aangepast naar uw woonwensen!
Koopt u een woning in Onder de Populier dan is uw woning zeer
compleet! Een luxe keuken en badkamer zijn standaard voorzien.
Keuken
Om uw nieuwe keuken te kiezen start u met

keuken kunt u naar uw eigen smaak aanpassen.

een gesprek bij onze kopersbegeleidster.

Tegen minimale meerprijs kunt u tijdens het

De standaard keuken wordt aan u toegelicht

gesprek de kleur van de kasten en het blad zelf

tijdens dit gesprek. Ook deze standaard

bepalen. Ook kunt u een andere greep kiezen.

“Keuken en
badkamer

Wenst u een andere opstelling, apparatuur of

standaard

Bruynzeel helpt u graag!

compleet andere keuken? Onze leverancier

Na het gesprek met de kopersbegeleider nemen

voorzien”

zij contact met u op voor een afspraak in de
showroom. Kiest u niet voor de standaard keuken?

U bekijkt daar het standaard sanitair van Geberit

Dan maakt u zelf afspraken met Bruynzeel of een

en kranen van Grohe. Ook voor de standaard

leverancier naar keuze. De keuken kunt u dan na

badkamer en toiletruimte heeft u een aantal

oplevering zelf laten plaatsen. Als de tekeningen

kleurkeuzes voor de tegels.

op tijd bij ons zijn nemen wij uiteraard graag de
Kiest u liever voor ander sanitair of tegels? In de

installaties voor u mee!

showroom is volop keuze. Samen met Nesto* kiest

Badkamer

u wat past bij uw eigen wens, smaak en budget. De

Om uw nieuwe badkamer en toiletruimte te kiezen

badkamer en toiletruimte zullen bij oplevering klaar

start u met en gesprek bij onze kopersbegeleidster.

voor gebruik zijn.

Daarna wordt u uitgenodigd bij onze leverancier

* In tegenstelling tot de keuken is het niet mogelijk om de woning
met een casco badkamer op te leveren of een andere leverancier
te kiezen. Dit heeft met de Woningborg garantie te maken.

Nesto in Halsteren.
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Gasloos en
energiezuinig
Klaar voor de toekomst!

“Duurzaam en
energiezuinig
wonen”

Uw nieuwe woning is energiezuinig en helemaal
klaar voor de toekomst: Gasloos, voorzien van
vloerverwarming én zonnepanelen.

Verwarming en warm water

aangename temperatuur, de hele dag en

Ventilatie

lucht uit de woning staat namelijk de warmte

Alle woningen zijn voorzien van een eigen

nacht door. Bijkomend voordeel: de begane

De woningen worden efficiënt geventileerd via

af aan de toegevoerde koude buitenlucht. Deze

luchtwarmtepomp op zolder, zodat u helemaal

grond en eerste verdieping zijn voorzien van

een WTW-unit (warmteterugwin-unit). Dit is

opwarming gebeurt dus met bestaande warmte,

klaar bent voor de toekomst. In plaats van

vloerverwarming! Dus geen radiatoren meer

een ventilatiesysteem dat de warmte van de

wat een behoorlijke energiebesparing oplevert.

het gebruik van gas onttrekt de warmtepomp

in huis die altijd op een plek staan waar u

afgevoerde warme lucht uit de woning gebruikt

Alleen de warmte van de afgevoerde lucht wordt

warmte uit de lucht. Met die warmte wordt

bijvoorbeeld net die ene kast wilt plaatsen.

om de binnenkomende verse lucht te verwarmen.

overgedragen aan de verse toevoerlucht. De

de vloerverwarming op de juiste temperatuur

U bent dus optimaal flexibel bij het indelen

De koude buitenlucht wordt door de luchtfilter

luchtstromen zelf blijven gescheiden. Naast

gebracht en ook het tapwater verwarmd. Het

van uw woning.

en warmtewisselaar geleid, waar het wordt

energiebesparing zorgt dit voor een prettig

gefilterd en verwarmd. De afgevoerde warme

luchtklimaat in de woning.

klimaatsysteem zorgt vooreen gelijkmatige en
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Onder de Populier
Voldoet aan al uw woonwensen

“Alle ruimte
voor de
kinderen”
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Meer
informatie
Onderschrif
Makelaar

Ontwikkeling/aannemer

Helmig Makelaardij

De Kok Bouwgroep

Dorpsstraat 107

Westersingel 13

4661 HN Halsteren

4611 HR Bergen op Zoom

T 0164 - 68 59 25

T 0164 - 28 11 00

info@helmigmakelaardij.nl

info@dekokbouwgroep.nl

www.helmigmakelaardij.nl

www.dekokbouwgroep.nl

Disclaimer
Alle perspectieftekeningen en
afbeeldingen in deze brochure geven
een impressie weer en dienen als
illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid
die we hebben nagestreefd, kunnen
aan deze tekeningen en afbeeldingen
geen rechten worden ontleend. De
afbeeldingen komen van de hand van
een illustrator en worden daarom met
recht “artist impressions” genoemd.
De werkelijke kleuren van de gevels,
schilderwerk en dakbedekking
kunnen hiervan afwijken. Ook de

Kijk voor meer informatie
over Gageldonk-West op:
www.wijmakendewijk.nl

plattegronden in deze brochures
kunnen opties bevatten, welke door
de aannemer aangeboden worden.
Deze brochure maakt geen deel uit
van de contractstukken. Tijdens een
eerste gesprek bij de makelaar worden
de contractstukken van de woning
verstrekt.

SCHRIJF U IN VIA:

ONDERDEPOPULIER.NL

