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Interview

Lang was er weinig. Straks ligt er een complete 
wijk, waar plaats is voor jouw comfort zone.  
Hoe heeft dit deelproject haar vorm gevonden?  
Aan het woord is Dennis van den Bosch,  
architect bij Bureau 070. 

WAAR BEGIN JE? “We zijn begonnen 
zoals elk project: met een sfeer-
schets, een gevoel van wat we het 
woongebied willen meegeven. 
Doorgaans zoeken we tijdens het 
schetsen houvast in bebouwing in de 
omgeving. De projecten in Bouverijen 
die reeds ontwikkeld zijn, kozen 
allen een nieuw-Hollandse bouwstijl. 

Als projectgroep wilden we die lijn niet een-op-een 
volgen. Niet meer van hetzelfde, liever een 
herkenbare plek. Binnen het nieuwe woongebied 
willen we echt een buurtje op zich wegzetten.” 

HOE DOE JE DAT? “Dat eigen gevoel hebben we 
gevonden in dertiger jaren architectuur. Kenmerkend 
voor deze architectuur is horizontaliteit, verwerkt 
in bijvoorbeeld raampartijen en metselwerkbanden. 
Die typische stijlkenmerken hebben we gedoseerd 
toegepast, om het geheel eigentijds te maken. 

Een moderne touch is het kleurgebruik. We kiezen 
een moderne steen met een bruine tint. En aan de 
houtwal-zijde een lichtgele kleur, die heel mooi 
combineert met het groen. In de uitbreidingswijk 

Bouverijen zie je veel mastgoten en 
verholen goten. Onze daken hebben 
juist ruime overstekken. Alle keuzes 
bij elkaar geven ons project een wat 
warmere sfeer. Het voelt vertrouwd, 
familiaal, huiselijk.” 

EN VAN BINNEN? “De dertiger 
jaren blijven natuurlijk een compleet 
andere wereld. We zijn negentig 
jaar verder, patronen zijn compleet 
veranderd en de strikte scheiding 

tussen gezin en bezoek hanteert niemand meer. 
Met het interieur van deze nieuwe woningen kun je 
de toekomst in. Waar het kan, bieden we kopers de 
mogelijkheid om hierin hun keuzes te maken.”

WE DOEN HET VOOR JOU Naar planning krijgen 
de ideeën van het projectteam fysiek gestalte in 
2022-2023. Een buurt die goed voelt, de woning die 
bij je leven past – is dit jouw comfort zone? •

Dennis van den Bosch, architect bij Bureau 070

6 | Comfort Zone Comfort Zone | 7 



Ik zie wat jij niet ziet en het is… groen!
Wie in een groene woonomgeving leeft, voelt zich gezonder 
en is minder vaak ziek. Alleen al door het aanzicht van groen 
komen mensen aantoonbaar tot rust. Bomen en planten  
verbeteren bovendien de luchtkwaliteit, houden regenwater 
vast en verkoelen in de zomer. Bovendien waarderen insecten 
en vogels die groene inrichting enorm. 

Comfort Zone Bouverijen ligt in een groene omgeving, nabij  
een vogelbroedgebied en naast een houtwalzone. Deze groene 
lijn trekken we door in het project. De bergingen in de tuin 
krijgen een sedumdak. Op de gevels van de woningen komen 
zwaluwkasten. En de erfgrenzen van Comfort Zone werken  
we zoveel mogelijk als haag of klimopscherm uit.  

Jouw groene tuin in Comfort Zone
Draag je ook bij aan een aangenaam groene omgeving?  
Elke vierkante meter groen die jij in jouw tuin aanplant 
helpt. Het water kan zonder problemen de bodem in zakken. 
Insecten, vogels en kleine dieren vinden hun plekje. Het leeft 
in de tuin! En ondertussen geniet jij lekker van de schaduw. 

In tegenstelling tot een verharde tuin, is een groene tuin 
zelfregulerend. Vaste planten zorgen al snel voor een dekkend 
bladerdek waardoor onkruid weinig kans krijgt. Heb je gras 
met bloeiende klavers? Dan hoef je in elk geval geen tegels te 
lijf met een hogedrukspuit. Een levende tuin is goed voor je en 
meer werk is het echt niet! 

Groen
Wist je dat… 

het dorp tijdens carnaval Totdenringen heet? 
Met die ringen worden de singels van Breda 
bedoeld, vroeger lagen de gemeentegrenzen 

van Teteringen helemaal daar! 
er op slechts 4,5 kilometer van het dorp een hypermodern sauna- en spacomplex te vinden is?

de Oosterhoutseweg die dwars door Teteringen 
loopt in 1813 door Napoleon is aangelegd op de 

route Parijs-Breda-Amsterdam?
de eerste vermelding van het dorp uit 1274 stamt?

het zuidelijke deel van de Teteringse Heide 
het Cadettenkamp wordt genoemd? Vroeger 

hielden de cadetten van de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda hier hun 

oefeningen.
de KMA gevestigd is in het Kasteel van Breda, 

een bouwwerk uit 1353, met als beroemdste 
bewoner Willem van Oranje?

Feitjes
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Hun toekomst 
begint hier
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Het paradijs  
ligt aan  

je voeten
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Overvloed  
is soms  

best goed
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Buiten lonkt
Een leuk huis is leuk, maar wat is er buiten? In nieuwe 
woongebieden komen bebouwing en natuur samen. 
Omdat het noodzaak is om slim om te gaan met 
natuurkrachten. En omdat het wonen aangenamer 
maakt. 

Houtwalzone
Tegenover Comfort Zone Bouverijen realiseert de 
gemeente Breda een fijne groene buffer. Tegelijk  
vormt deze Houtwalzone een ecologisch speelpark. 
Fijn voor een klein ommetje in de avond en heerlijk 
voor kinderen om te ravotten. 

Natuur

VOEL JE BETER
Natuur brengt balans. Dat merk je direct aan de 
temperatuur. Rondom een groen en waterrijk gebied 
is het in de zomer merkbaar koeler. Minder makkelijk 
meetbaar, maar wel wetenschappelijk vastgesteld,  
is het effect op je gemoed. In een groene omgeving  
kom je tot rust en herstel je sneller. 

Het bos in
Alleen in de lage landen en enkele kust  gebieden 
geniet je van heidelandschap. Glooiende 
zandverstuivingen, kleurrijke dwergstruiken  
en dieren die je nergens anders kunt spotten.  
De Vrachelse heide is ‘Loon op Zand in het 
klein’. Spelen op verstuivingen, mountainbiken 
over glooiende paden. De Teteringse heide is 
voor de rustzoekers. Je wandelt door een  
afwisselend landschap. Paarse heide, 
bosgebied het Galgeveld en stuifzandgebied 
Cadettenkamp. 

Iedere dag

ontspannen

LANGS HET WATER
Waterakkers Breda voorziet in wateropvang en 
-zuivering. In het gebied vinden vogels hun plek. 
Tussen het manshoge riet broeden vogels. In de 
zwaluwenwand en vleermuizenkelder is zelden een 
plekje vrij. Zwanen, ooievaars, scholeksters, futen, 
aalscholvers. Soms een roze pelikaan. Je spot ze  
vanaf het wandelpad en het waterplein. 
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Cultuur

Alles wat je 
nodig hebt

Eerst zien
In de Teteringse Sint-Willibrorduskerk 
staat een bijzonder orgel. Het orgel is in 
1823 gebouwd door Jean Joseph Delahaye, 
een telg uit de beroemde Vlaamse orgel-
bouwersfamilie. Het orgel is een rijks-
monument en uniek in Nederland!

DOEN

Pier15
Skaten, dansen, biertjes happen. 
Singelloop
Getrouwde hardlopers mogen óók  
meedoen. Eerste zondag van oktober.
Boulderhal Bruut
Voor klimmers van alle gradaties.
Padel
Dé hipste sport van het moment,  
te beoefenen bij bijna alle tennis-
verenigingen in de omgeving!
Sup Sup Club
Suppen, ook wel bekend als peddelsurfen, 
is leuk voor jong en oud. Ontdek Breda 
vanaf de singels!

ETEN

ByTater
Hier kun je perfect terecht voor een hapje 
en je drankje na het wandelen in het bos.
Brasserie Rembrandt
Gebruikt zoveel mogelijk lokale producten 
in zijn keuken. Schilderachtig lekker!
Snackbar Gebroeders Joosen
Sinds 1981 in handen van de broers Jack 
en Peter. Ga de varkenshaassaté proberen, 
Jack’s favoriete snack.
Radio Pannekoek
Meer dan een radiozender, meer dan een 
pannekoekenhuis. Overheerlijke biertjes en 
burgers, altijd met een glimlach geserveerd.
Het Roode Hert
De oudste herberg van Breda, en de op één 
na oudste van Nederland! Hier wordt al 
ruim 500 jaar geproost.
Koffiebar Sowieso
Sfeervolle plek in hartje centrum voor  
jouw favoriete bak zwart goud. De koffie-
bonen worden eigenhandig gebrand  
door eigenaar Jop.

Er groeit  
hier iets
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Cultuur

Breda Photo, Foto: Ron Machielse.
VOORZIENINGEN 

Jumbo Teteringen
De grote gele kruidenier vindt u ook hier.
Weekmarkt
Iedere vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur  
op het W. Alexanderplein.
KBS Helder Camara
Katholieke basisschool,  
circa 400 leerlingen.
KBS De Wegwijzer
Katholieke basisschool, circa 475 leerlingen.
Nutsbasisschool Teteringen
Algemeen bijzonder basisonderwijs,  
circa 200 leerlingen.
OBS De Springplank
Openbare basisschool, circa 175 leerlingen.
Curio Scala
VMBO met keuzevakken op het gebied  
van ondernemen, sport, multimedia,  
kunst en theater.

SFEER 

Carnavalsvereniging De Sikken
Al sinds 1966 4 dagen per jaar  
de baas in ‘Totdenringen’.
Scouting Driesprong
Gezellige Scoutingvereniging voor  
alle leeftijden.
BredaPhoto
Tweejaarlijks festival over eigentijdse 
fotografie.
Breda Barst
Tweedaags popfestival in het sfeervolle 
park Valkenberg. Derde weekend van 
september.
Jazz Festival
Met Hemelvaart worden pleinen, cafés en 
theaters gevuld met toonaangevende jazz. 
Chasséveld
Bredaas zomerfestivalterrein: o.a. 
Dancetour, Breda Live, 538 Oranjedag. 
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Stadhonger?
Utopisch Antwerpen
Schrijver Thomas More opent zijn meesterwerk Utopia met 
een ontmoeting in Antwerpen. Toch wel een belangrijke 
onderstreping van de status van de stad in de zestiende eeuw. 
Antwerpen is dan een belangrijke havenstad. De economische 
welvaart trekt mensen aan met grote dromen. Handelaars, 
kunstschilders, architecten. En levensgenieters.

Het is niet alleen oude historie die ervan afdruipt. In de  
negentiger jaren geven jonge modeontwerpers Antwerpen 
aanzien. De ‘zes van Antwerpen’  internationaal furore,  
onder wie Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester en  
Dries Van Noten. Grote modehuizen en talloze boetiekjes. 
Antwerpse vrouwen in schone kleedjes. Door de zes is het 
hedendaagse Antwerpen zeker het aanzien waard. 

Rotterdamse hype
Elke stad ziet zichzelf tegenwoordig als een merk. 
Citymarketeer is een specialisme waar vraag naar is. Steden 
concurreren om de lucratieve toeristen, waardevolle inwoners 
en buitenlandse bedrijven. Bij zo’n strijd om populariteit 
horen lijstjes. Rotterdam stijgt met stip. In het afgelopen 
decennium klom de stad van onzichtbaar tot nummer twee. 
Amsterdam voelt de hete adem.  

Drijvende kracht achter de opkomst? Dat zijn ongetwijfeld  
de toonaangevende bouwprojecten. In haar verschijningsvorm 
is Rotterdam vernieuwend en dat zet de toon, ook voor het 
gevoel op straat. Aan initiatieven geen gebrek. Het culturele 
leven bruist, net als het uitgaansleven. Reisboekuitgever  
Lonely Planet schaart Rotterdam inmiddels onder de tien  
beste citytrips.

Een stad lijkt zo onveranderlijk. 
Staand op diepe palen en betonnen 
lagen, onbewogen door zon, miezer 
en storm. Toch is één bezoek nooit 
genoeg en komt het steeds weer terug. 
Stadhonger. Het zijn de mensen die 
de straten dynamiek geven. Door het 
veranderlijke blijven wereldsteden 
verrassen.  
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woningtypes

TYPE A EN  B

DEZE 2^1-KAPWONINGEN zijn uniek in zijn 
soort. 

TYPE D, E EN F

DE RIJ- EN HOEKWONINGEN zijn gelegen aan 
de Voorste Brand. 

TYPE A EN  C

ONZE 3^1-KAPWONINGEN zijn gelegen 
tegenover de ecologische Houtwalzone

TYPE H EN I

DEZE MOOIE 2^1-KAPWONINGEN hebben een 
zij-entree en een breedte van 5.70 meter.

BOUVERIJEN

BREDA
TYPE J

DEZE SCHITTERENDE WONING is aan drie 
zijden vrij gelegen, en geschakeld met de garage 
van de naastgelegen woning. 
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2^1-kapwoningen  
Houtwalzone

DEZE 2^1-KAPWONINGEN  
zijn uniek in zijn soort. 

Die uniciteit begint met de ligging. Tegenover  
het huis vind je de ecologische Houtwalzone.  
Een groene buffer die door de gemeente Breda 
wordt ingericht als natuurlijke speelplek. 

Ook de kantoorruimte die we op de begane grond 
realiseren (m.u.v. bouwnummers 4 en 5), draagt  
bij aan het bijzondere karakter van deze woningen. 
Door beneden een werkruimte te creëren, kunnen 
de 3 slaapkamers op de 1e verdieping ook echt 
allemaal als slaapkamer worden gebruikt.  
De zolderverdieping kan naar wens worden 
ingericht.

Een mooi detail is dat de woningen op de 
2e verdieping van elkaar verschillen. De ene  
woning heeft een langskap, de andere woning  
krijgt een dwarskap.

Standaard grenst de keuken aan de tuinzijde.  
Kook je liever met zicht op de Houtwalzone?  
Dan vervullen we die wens graag voor je.

type A en B

28 | Comfort Zone Comfort Zone | 29 



type A en B

KENMERKEN

• Woonoppervlak ca. 165 m2
• Kaveloppervlak van ca. 203 tot ca. 283 m2
• Tuin op het zuiden
• Breedtemaat 5.40 meter
• Badkamer voorzien van luxe sanitair  

(Villeroy & Boch) en tegelwerk (Mosa)
• Separaat toilet op de 1e verdieping
• Voorzien van Bruynzeel keuken
• Bouwnummers 1, 2, 3, 6, 7 en 8 worden  

uitgevoerd met een langskap
• Bouwnummers 4 en 5 worden uitgevoerd met een 

dwarskap
• Type A zijn bouwnummers 1, 2, 3, 6, 7 en 8
• Type B zijn bouwnummers 4 en 5
• Parkeergelegenheid op het openbare parkeerhof 

aan de achterzijde van de woningen dan wel op 
de openbare parkeerplaatsen op straat

Afgebeeld is bouwnummer 3. Deze plattegrond is 
representatief voor de 2^1-kapwoningen aan de 
Houtwal. Met name op de bovenste verdieping 
kunnen de platttegronden enigszins afwijken.  
De verkooptekeningen van alle bouwnummers  
vind je op www.nieuwbouwbouverijen.nl
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2e1e
type A en B

32 | Comfort Zone Comfort Zone | 33 



3^1-kapwoningen 

ONZE 3^1-KAPWONINGEN zijn gelegen tegenover 
de ecologische Houtwalzone. Een groene buffer  
die door de gemeente Breda wordt ingericht als 
natuurlijke speelplek.

De 2 hoeken (bouwnummers 9 en 11) hebben 
dezelfde indeling als de 2^1-kapwoningen,  
mét kantoorruimte op de begane grond. 

De tussenwoning (bouwnummer 10) biedt met  
een lengte van ruim 10 meter vele mogelijkheden. 
De keuken kijkt uit op de groene Houtwalzone, 
en aan de achterzijde vind je de tuingerichte 
woonkamer.

Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en de 
badkamer gesitueerd. En de 2e verdieping? Die is 
vrij indeelbaar! Hierdoor heb je de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld nog 1 of 2 slaapkamers te realiseren. 
Aan ruimte geen gebrek.

type A en C
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type A en C

KENMERKEN

• Woonoppervlak ca. 158 m2 (bnr. 10) en 165 m2
• Kaveloppervlak van ca. 153 tot ca. 258 m2
• Tuin op het zuiden
• Breedtemaat 5.40 meter
• Badkamer voorzien van luxe sanitair  

(Villeroy & Boch) en tegelwerk (Mosa)
• Voorzien van Bruynzeel keuken
• Bouwnummers 9 en 11 worden uitgevoerd met 

een langskap
• Bouwnummer 10 wordt uitgevoerd met een 

dwarskap
• Type A zijn de bouwnummers 9 en 11
• Type B is bouwnummer 10
• Parkeergelegenheid op het openbare parkeerhof 

aan de achterzijde van de woningen dan wel op 
de openbare parkeerplaatsen op straat.

Afgebeeld is bouwnummer 10. De hoekwoningen 
(bouwnummers 9 en 11) hebben dezelfde plattegrond 
als de 2^1-kapwoningen aan de Houtwalzone  
(zie voorgaande bladzijden).  
De verkooptekeningen van allle bouwnummers  
vind je terug op www.nieuwbouwbouverijen.nl
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type A en C

2e1e
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Rij- en hoekwoningen

DE RIJ- EN HOEKWONINGEN zijn gelegen aan 
de Voorste Brand. Verdeeld over 2 woonblokken 
realiseren we 8 koop- en 3 huurwoningen. 

Aan de voorkant van de woning zijn de entree en 
de keuken gesitueerd. Tussen de keuken en de 
woonkamer is plek voor een gezellige eethoek.  
De woonkamer aan de tuinzijde is flexibel in te 
delen.

Op de 1e verdieping zijn twee grote slaapkamers 
en een wat kleinere slaapkamer te vinden, die ook 
perfect als kasten-, werk- of knusse babykamer 
gebruikt kan worden. 

De technische installaties vind je in een aparte 
ruimte op de 2e verdieping. Deze verdieping is 
verder naar eigen wens in te vullen. Een drietal 
woningen wordt standaard voorzien van een 
dakkapel aan de voorzijde. 

type D, E en F
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type D, E en F

• Bouwnummers 14, 15 en 22 worden standaard 
uitgevoerd met dakkapel

• Type D zijn bouwnummers 12, 13, 16 en 22
• Type E zijn bouwnummers 14 en 15
• Type F zijn bouwnummers 17 en 18
• Parkeergelegenheid op het openbare 

parkeerhof aan de achterzijde van de woningen 
dan wel op de openbare parkeerplaatsen op 
straat

• De toegangsweg naar het openbare parkeerhof 
is gelegen tussen de woningen met de 
bouwnummers 17 en 18

KENMERKEN

• Woonoppervlak ca. 123 m2 (bnrs. 13 t/m 16 en 
22), 125 m2 (bnr. 12) en ca. 134 m2 (bnrs. 17 en 
18)

• Kaveloppervlak van ca. 143 tot ca. 231 m2
• Tuin op het noorden
• Breedtemaat 5.40 meter
• Badkamer voorzien van luxe sanitair  

(Villeroy & Boch) en tegelwerk (Mosa)
• Voorzien van Bruynzeel keuken
• Bouwnummer 12 wordt voorzien van  

een erker aan de zijgevel
• Bouwnummers 12 t/m 16 en 22 worden  

uitgevoerd met een langskap
• Bouwnummers 17 en 18 worden uitgevoerd  

met een dwarskap

Afgebeeld is 
bouwnummer 14. Deze 
plattegrond is represen-
tatief voor de rijwoning.  
Met name op de 
bovenste verdieping 
kunnen de plattte-
gronden enigszins 
afwijken. De verkoop-
tekeningen van alle 
bouwnummers vind je  
op www.nieuwbouw 
bouverijen.nl
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type D, E en F

2e1e
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2^1-kapwoningen  
Burg. Verdaasdonkstraat
DEZE MOOIE 2^1-KAPWONINGEN hebben een 
zij-entree en een breedte van 5.70 meter. Dit maakt 
de begane grond speels en zeer flexibel indeelbaar. 

Aan de voorkant van het huis bevindt zich een 
woonkeuken die meer dan genoeg plek biedt voor 
een mooi kookeiland. De woonkamer ligt aan de 
tuinzijde en door het vele glas in de achtergevel is 
het er aangenaam licht. Is het mooi weer? Dan sla je 
zonder moeite de deur naar buiten open.

Ook op de 1e verdieping is het heerlijk licht door het 
extra raam op de overloop. Hier vind je de toegang 
tot drie ruime slaapkamers en een grote badkamer 
met douche, wastafel en een separaat toilet.

Op de zolderverdieping is de technische ruimte met 
opstelling voor wasmachine en droger gesitueerd. 
Verder kun je de zolder precies indelen zoals jij het 
hebben wilt!

Alle woningen hebben een aangebouwde garage. 
Behalve bij bouwnummer 23, daar is de garage  
in de achtertuin geplaatst. Vóór de garage is ruimte 
om twee auto’s (één auto bij bouwnummer 23)  
op je eigen terrein te parkeren.

type H en I
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KENMERKEN

• Woonoppervlak ca. 163 m2 (bnrs 24, 25, 26 en 
28) en ca. 176 m2 (bnrs 23 en 27)

• Kaveloppervlak van ca. 254 tot ca. 307 m2
• Tuin op het oosten
• Breedtemaat 5.70 meter
• Badkamer voorzien van luxe sanitair  

(Villeroy & Boch) en tegelwerk (Mosa)
• Separaat toilet op de 1e verdieping
• Voorzien van Bruynzeel keuken
• Bouwnummers 24, 25, 26  en 28 worden  

uitgevoerd met een langskap
• Bouwnummers 23 en 27 worden uitgevoerd  

met een dwarskap
• Type H zijn bouwnummers 23 en 27
• Type I zijn bouwnummers 24, 25, 26 en 28
• Parkeergelegenheid op eigen terrein

type H en I

Afgebeeld is bouwnummer 23. Deze plattegrond 
is representatief voor de 2^1-kapwoningen aan de 
Burgemeester Verdaasdonkstraat. Met name op 
de bovenste verdieping kunnen de platttegronden 
enigszins afwijken. De verkooptekeningen  
van alle bouwnummers vind je op  
www.nieuwbouwbouverijen.nl
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Vrijstaande woning
DEZE SCHITTERENDE WONING is aan drie 
zijden vrij gelegen, en geschakeld met de garage 
van de naastgelegen woning. De woning heeft een 
zij-entree en een breedte van 5.70 meter. Dit maakt 
de begane grond tot een mooie open ruimte.

Aan de voorkant van het huis is een woonkeuken 
die meer dan genoeg plek biedt voor een mooi 
kookeiland. De woonkamer ligt aan de tuinzijde 
en door het vele glas in de achtergevel en de 
openslaande deuren in de zij-gevel valt er 
aangenaam veel licht in huis. 

Op de 1e verdieping is het eveneens heerlijk licht 
door het extra raam op de overloop. Hier vind je de 
toegang tot drie ruime slaapkamers en een grote 
badkamer met douche, dubbele wastafel en een 
separaat toilet.

De zolderverdieping is uitgevoerd met een 
dwarskap. Hier is een technische ruimte met 
opstelling voor wasmachine en droger. Verder kun 
je de zolder zelf in delen. Hier maak je het helemaal 
zoals jij het hebben wilt!

Parkeren doe je op je eigen terrein.  
Vóór de garage is ruimte voor twee auto’s. 

type J
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KENMERKEN

• Woonoppervlak ca. 168 m2 
• Kaveloppervlak ca.  345 m2
• Tuin op het oosten
• Breedtemaat 5.70 meter
• Badkamer voorzien van luxe sanitair  

(Villeroy & Boch) en tegelwerk (Mosa)
• Separaat toilet op de 1e verdieping
• Voorzien van Bruynzeel keuken
• Parkeergelegenheid op eigen terrein

type J

Afgebeeld is bouwnummer 29.  
Deze plattegrond is representatief  
voor de vrijstaande woning.  
De verkooptekening vind je op  
www.nieuwbouwbouverijen.nl
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Of je nu koopt of 

huurt, nieuwbouw 

heeft veel voordelen. 

Denk bijvoorbeeld 

aan comfort door 

goede isolatie en 

lagere energiekosten 

door energiezuinige 

technieken. We zetten 

een aantal voordelen 

voor je op een rij.

Onderhoudsarm
Alles aan een nieuwbouwwoning is nieuw 
en fris. De eerste vijf jaar heeft je woning 
nauwelijks onderhoud nodig. De gebruikte 
materialen zijn van nu, dus van hoge 
kwaliteit. Mochten er toch gebreken aan  
het licht komen, worden die voor je  
opgelost onder de garantieregeling.

Comfortabel
Jouw woning is goed geïsoleerd tegen kou en 
hitte en voldoet aan de strengste wettelijke 
eisen voor geluidsisolatie. Hetzelfde geldt 
voor de luchtkwaliteit; ook die voldoet aan 
de strengste normen. Dat alles maakt het 
binnenklimaat aangenaam en comfortabel.

Duurzaam
Je nieuwe woning is een stuk duurzamer 
dan oudere woningen; nieuwbouwwoningen 
belasten het milieu minder en zorgen 
voor een geringere uitstoot van CO2. Dat 
is te danken aan de goede isolatie en het 
gebruik van duurzame warmte en energie-
systemen. Bovendien worden er steeds 
meer duurzame bouwmaterialen gebruikt, 
zoals verantwoord gekapt hout.

Energiezuinig
Door het standaard energieverbruik dat 
overeenkomt met energielabel A, is een 
nieuwbouwhuis zeer energiezuinig.  
Dat merk je aan de energierekening, en je 
draagt op die manier bij aan beter klimaat.

Maatwerk
Meepraten over de indeling en je woning 
naar wens maken. De keuken en het sanitair 
precies zoals jij het prachtig vindt.  
Een nieuwbouwwoning helemaal naar je zin 
maken is veel makkelijker dan verbouwen.

SWK garantie
Bij een koopwoning in Comfort Zone 
Bouverijen ontvang je een certificaat 
van SWK. De SWK Garantie- en 
Waarborgregeling geeft de garantie dat je 
woning wordt afgebouwd bij onverhoopte 
omstandigheden. Ook ontvang je via de 
SWK de nodige garanties op verschillende 
onderdelen van de woning.

De vele 
voordelen 

van 
nieuwbouw

nieuwbouw
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Duurzaamheid betekent 
voor ons het zinvol 
omgaan met schaarse 
middelen, zoals energie. 
Zorg voor het milieu gaat 
daarbij hand in hand 
met kostenbesparing en 
comfort voor onze kopers. 
Een aangenaam klimaat 
in je nieuwe woning staat 
hierbij centraal.

Comfort
Je nieuwe woning wordt aangesloten op 
het warmtenet van Ennatuurlijk. Warm 
water voor de vloerverwarming op de 
begane grond en de radiatoren op de eerste 
verdieping is altijd direct beschikbaar.  
Het warme kraanwater wat je gebruikt  
heeft altijd de juiste temperatuur.  
Dat is comfort.

Zonnepanelen 
Zonnepanelen zetten zonlicht om in  
elektriciteit. Deze elektriciteit kun je gratis 
in je woning gebruiken en zorgt voor een 
lagere totale energierekening. Zo ben je 
minder afhankelijk van je elektriciteits-
leverancier. Wanneer de zonnepanelen meer 
opwekken dan dat je op dat moment nodig 
hebt in je woning, wordt deze stroom aan 
het elektriciteitsnet teruggeleverd. Deze 
stroom kun je vervolgens weer aan het 
elektriciteitsnet onttrekken wanneer  
de zon niet schijnt.

Extra isolatie
Extra isolatie werkt als een warme deken 
om je woning. Daardoor is er minder 
energie nodig om de woning op tempe-
ratuur te houden in de winter. De muren 
blijven daardoor ook warmer, wat in de 
winter zorgt voor een aangename binnen-
temperatuur. Isolatie gaat net zo lang mee 
als de woning en is daarmee ook op lange 
termijn een zeer duurzame maatregel.

Nette kierdichting
In veel oude woningen zitten gaten en 
kieren, waardoor koude lucht in de winter 
en warme lucht in de zomer eenvoudig 
de woning binnendringt. Bij de bouw 
van je nieuwbouwwoning letten wij extra 
op kierdichting om ongewenste lucht-
stromen te voorkomen. Door nauwkeurige 
kierdichting profiteer je optimaal van alle 
isolatievoorzieningen. Bovendien woon je 
zowel in de winter als zomer comfortabeler.

Slimme ventilatie 
Voor een goede luchtkwaliteit is jaarrond 
ventilatie nodig. Een gebalanceerd 
ventilatie systeem met warmteterugwinning 
vult die voorwaarde slim in. Luchtstromen 
lopen langs een warmtewisselaar. In de 
winter wordt de frisse lucht van buiten 
voorverwarmd door de warme lucht van 
binnen. In de zomer werkt het andersom. 
Dit systeem vervangt luchtroosters in 
kozijnen, wat de geluidsisolatie aanzienlijk 
verbetert. Om extra te ventileren kun  
je de ramen naar wens openen.

Efficiënte 
vloerverwarming
De begane grond wordt op comfortabele 
en ruimtebesparende wijze vanaf de vloer 
verwarmd. Dankzij het grote verwarmings-
oppervlak kan de warmte op een lagere 
temperatuur verspreid worden.  
Dit systeem werkt anders dan je gewend 
bent. Wie zich er even in verdiept, behaalt 
met laag  temperatuur vloerverwarming 
hetzelfde comfort voor een fractie  
van de energiekosten.

Dit is 
waar je 
duurzaam 
woont

Bovendien woon je 
zowel in de winter als 
zomer comfortabeler. 

duurzaambouw
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Schipper mag ik overvaren

In Breda en omgeving is er genoeg te beleven 
op het water. Ga je voor een geheel verzorgde 
rondvaart door de Biesbosch, of ben je liever 
zelf de kapitein van een sloep op de Bredase 
singels? Het kan allemaal. Ook te gek is een 
bezoekje aan het jaarlijkse festival  
Breda Drijft!

Het ruime sop

In bad kom je helemaal tot rust. Jezelf onder-
dompelen na een dag hard werken is heerlijk. 
Fijn met kaarslicht en een lekker glas wijn. 
Dat doe je al helemaal onbezorgd met deze 
plasticvrije zeep! Maar pas op dat je niet net té 
lang bad in blijft liggen. Voor je het weet lig je 
in je eigen sop gaar te koken.

Spul
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These boots

Jarenlang deed de rubberlaars denken 
aan in de plassen stampen, modder, en 
boswachters. Maar dat is verleden tijd. Een 
goede regenlaars hoort absoluut thuis in 
je inloopkast. Wil je alleen maar Gucci of 
Prada? Ook zij hebben een rubberen laarsje 
voor je. Super fashionable én droge voeten!

It’s a dogs life

Jouw trouwe viervoeter is hier helemaal op zijn 
plek. Op het Cadettenkamp in Teteringen is 
een groot losloopgebied waar jouw hond zich 
helemaal kan laten gaan. In het Mastbos ten 
zuiden van Breda vind je zelfs een losloop-
gebied met een speciale hondenpoel waar je 
hond heerlijk kan afkoelen op warme dagen. 
Wat een hondenleven, niet?
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Het leven is goed

“Ik doe de deur dicht..” het nummer ‘Onderweg’ 
van de Bredase band Abel. De rest van de 
tekst kun je wel dromen. Met de vele festivals 
en concerten zit muziek diep geworteld in de 
cultuur hier. Bezoek bijvoorbeeld popfestival 
Breda Barst, Breda Jazz Festival, of het levens-
liederenfestijn Tranen van van Cooth. De stad 
zingt voor je. Luister maar. “En dan denk ik aan 

Brabant, want daar brandt nog licht!”

Strawberry fields forever

In de winkel van boerderij Kieboom vind 
je de lekkerste aardbeien van de omgeving. 
Ze zijn vers van het land geplukt. Even vlug 
wassen, eten maar! Aardbeien zijn heerlijk op 
de pannenkoeken, op brood met een beetje 
suiker, of gewoon zomaar voor de lekker. 
Genieten is gezond.
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Noem me een bourgondiër. Noem me de vleesgeworden 
dieet-nachtmerrie. Noem me wat je wilt. Met goede friet maak je 
mij zo blij als een kind. 

In het huidige snackbarlandschap is het aanbod op zijn zachtst 
gezegd overdonderend. Zoete aardappelen, mayonaise met 
discodip? Het kan niet gek genoeg. In Valkenburg vind je zelfs een 
‘Frites-Concept-Store’! Er is sprake van een heuse revival van de 
‘Haute Friture’.

Laten we even terug gaan naar de basis: In 1868 kwam de Gentse 
Renée Vilain naar de Bredase kermis om als eerste in Nederland 
friet te verkopen. In 1905 wordt in Bergen op Zoom de eerste echte 
frietzaak van ons land geopend. Het duurt daarna nog tot na de 
Tweede Wereldoorlog voor de friet door heel Nederland definitief is 
ingeburgerd. 

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind vooruitgang en met de tijd 
meegaan enorm belangrijk. Maar ik vraag me sterk af of er bij 
het serveren van culinair bedoelde strapatsen als ‘Frietje boeren-
koolsaus met krokantjes van rookworst’ en ‘Frietje chocoladesaus’ 
echt sprake is van vooruitgang. Voor mij is goede friet goudgeel 
gebakken, met een knapperige korst en zacht van binnen. En die eet 
ik het liefst met Belgische Mayonaise. Dat zuurtje heb ik nodig om 
dit soort columns te schrijven. 

Bij Snackbar Joosen aan de Hoolstraat begrijpen ze dat.

Column

Ik geniet 
van friet

Jesse Vos

Colofon 
tekst Otekst.nl (Paul Stekelenburg, Jesse Vos) 

ontwerp YURR.studio 
beeld Loet Koreman 

online YoreM

Disclaimer: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie 

of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Synchroon. Aan de artist impressions, illustraties, 

foto’s en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Comfortzone is een ontwikkeling van

Realisatie

Architect

Verkopend makelaar
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