
De Bergse 
boulevard 
bijna voor 
de deur! 
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Fort-Zeekant heeft veel voorzieningen. Parken, speeltuinen, basisscholen,  

supermarkten en verrassende buurtcafés. Je vindt het hier allemaal.  

Ook sportievelingen komen niets te kort, want om de hoek ligt het sportcomplex  

De Markiezaten. De sfeervolle boulevard, met zandstrand aan de Binnenschelde,  

ligt direct aan de rand van de wijk. Hier kun je zomers én ‘s winters ontspannen  

aan het water en genieten in één van de strandtenten. Vanaf de boulevard loop  

je zo het stadspark Kijk in de Pot in voor een lekkere wandeling. 

En voor wie op zoek is naar de gezelligheid van de stad: in maar tien minuten  

fietsen ben je in hartje centrum. Met een Middeleeuws stadspaleis, pleinen  

vol terrassen en leuke winkeltjes voor shopliefhebbers is er voor ieder wat wils!

Bewoners brengen een wijk tot leven en daar is Fort-
Zeekant een goed voorbeeld van. Een kletspraatje 
maken, een goeie buur in het zonnetje zetten, samen 
zorgen voor een moestuintje of schonere straten, een 
speurtocht uitzetten voor de kids: het gebeurt in Fort-
Zeekant. Deze Bergse wijk leeft en is volop in beweging. 
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BergseBuren

In Fort-Zeekant komt een aan- 

trekkelijke nieuwe woonbuurt met  

86 huur- en 28 koopwoningen, waar 

verbinding tussen huidige en nieuwe 

bewoners voorop staat: Bergse Buren! 

 

Deze krant gaat over de koopwoningen. 

In het nieuwe jaar volgt informatie over 

het huren in dit nieuwbouwproject.

Bij Café Atelier 
staat positiviteit 

voorop

→ pagina 3

Veel tuin 
en een 
eigen 
garage

→ pagina 10
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Waar je 
je direct 
thuis voelt

Saamhorigheid staat centraal
Een buurt waar de mensen elkaar kennen,  

je spontaan een praatje maakt, kinderen  

veilig kunnen buiten spelen en men elkaar  

helpt: dat is onze droom voor Bergse Buren.  

Samen met architect Groosman en land-

schapsarchitect Studio 1:1 hebben Stadlander 

en ERA Contour gezocht naar ideeën om  

die saamhorigheid te stimuleren. 

Robert Huisman is de projectontwikkelaar 

bij ERA Contour, zeg maar de ‘regisseur 

van Bergse Buren’. Robert: “Het wordt een 

buurt van iedereen, waar je je direct thuis 

voelt. Dat komt onder meer door de mix van 

huur- en koopwoningen. Door het mengen 

van woningen in verschillende prijsklassen 

maken we de nieuwe buurt en de Zeekant 

beter en toegankelijker. Wij willen iedereen, 

Zeekanters, terugkeerders én mensen die 

nieuw zijn in de wijk samenbrengen op één 

plek. Een gebied waar je goed woont en 

elkaar kunt ontmoeten in een aantrekkelijke 

omgeving.”

Een hoofdrol voor groen en water
Met dit idee werd Lucas Zoutendijk van  

Studio 1:1 landschapsarchitectuur ingescha-

keld. “Het landschap in Bergen op Zoom en  

de Zeekant is bijzonder, op de grens van klei 

en zand en van zoet en zout water. Het is  

er allemaal. In de nieuwe buurt laten we niet  

alleen groen een hoofdrol spelen, maar willen 

we ook het “Scheldegevoel” terughalen. 

Zo worden er gras- en rietsoorten gebruikt  

die hier vroeger ook stonden toen de wijk  

nog aan de Schelde lag.” 

“Ook het opvangen van water speelt een 

belangrijke rol. Het klimaat verandert.  

Zoals we nu al merken, komen er vaker 

langere periodes met droogte voor. En aan  

de andere kant gaat het ook vaker en harder  

regenen. Daarom heeft de mooie groen-

strook, die dwars door de wijk loopt, een 

zogenaamde wadi. Dat is een glooiende, 

groene geul over bijna de hele lengte, waar  

overtollig regenwater in kan stromen. Bij een 

flinke regenbui komt er een laag water in die  

zo’n twee à drie dagen kan blijven staan. Lang- 

zaam zakt het de bodem in. In droge tijden is 

de wadi een mooie speelplek voor kinderen. “

Iedere straat een eigen identiteit  
Robert vult aan: “De hoogteverschillen in het 

terrein zijn uniek. Door de hogere eengezins- 

woningen te combineren met de lagere  

levensloopbestendige woningen benadruk-

ken we dit hoogteverschil. Daarnaast krijgt 

iedere straat binnen Bergse Buren een eigen 

identiteit, met bijvoorbeeld een bankje in  

de voortuin, een typisch Bergs stoepje voor  

de deur of bloembakken die zorgen voor extra  

groen en kleur in de buurt.” Ook de speelplek-

ken worden gemaakt van natuurlijke mate- 

rialen. Lucas: “Er komen bijvoorbeeld boom-

stammen waarop kinderen kunnen spelen,  

in plaats van een wipkip of schommel.“

De Zeekant vernieuwt en met Bergse Buren komt er een woonbuurt 
bij. Een belangrijk nieuw hoofdstuk in het verhaal van deze wijk.  
Het wordt een gebied met aantrekkelijke, duurzame woningen en 
veel groen. Met verschillende plekken om elkaar te ontmoeten en 
ontspannen te leven. Hoe gaat het eruit zien? En waarom wordt 
wonen hier zo leuk?

Een thuishonk, een plek waar 

mensen zichzelf kunnen en mogen 

zijn, waar positiviteit voorop staat. 

Annemarieke van Peppen heeft een 

belangrijke verbindende rol voor  

de Bergse Zeekant. Met Café Atelier 

brengt ze vrolijkheid, creativiteit en 

saamhorigheid de wijk in: “Dit café  

is er voor buurtgenoten van Fort- 

Zeekant, iedereen is er welkom. 

De winst gaat naar een buurtcul-

tuurfonds voor mensen uit de wijk.” 

De deuren van het café gaan open  

voor creatieve middagen, biljart-

clubs, koffiegezelschappen, lunch-

afspraken, bewonersverenigingen, 

burendagen, feesten en partijen.  

Ook zijn wijkbewoners er welkom 

om hun eigen moestuintje aan te 

leggen en is er een duurzame en 

circulaire ruilwinkel vol kleding.  

“Het café is er voor en door vrij-

willigers uit de wijk die graag een 

steentje bijdragen om de van ouds-

her volkse wijk nieuw leven in te 

blazen.” 

Café Atelier,  
voor buurt-
genoten
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In een nieuw jasje
Voor het ontwerp van de woningen is gekeken naar de bouw-

stijlen in de buurt, zoals je die vindt in Oud Borgvliet, de Schelde- 

laan en de Beatrixlaan. Veel herkenbare elementen komen 

straks terug in de nieuwe woningen. Denk aan bijzondere 

kopgevels, dakkapellen, luiken en ramen met 

roetjes. Het volkse karakter van Fort-Zeekant in 

een nieuw jasje. Wil je hier meer over weten?  

Bekijk dan dit filmpje van de architect. →

Parkeren in aantrekkelijke binnenhoven,  
auto’s uit het zicht
Bergse Buren krijgt verschillende binnenhoven, waar bewoners 

hun auto parkeren. Lucas: “Elk hofje wordt uniek, met eigen 

planten en bloemen. De hofjes krijgen verschillende openingen 

waar bewoners doorheen kunnen wandelen, waardoor de 

binnenhoven en de groenstrook met elkaar verbonden worden.” 

Doordat een groot deel van de auto’s in de binnenhoven staat,  

zijn flinke delen van de nieuwe buurt autovrij. “Dat, in combinatie  

met de lichte hoogteverschillen in het gebied en het groen 

maakt van Bergse Buren zo’n bijzondere en aantrekkelijke 

woonbuurt.”

Vanuit de lucht: een duurzame, mooie en gezellige buurt. Op de achtergrond  

de twee-onder-een-kapwoningen en daar achter het water van de Binnenschelde met 

de boulevard. Het Belvedère park, rechtsboven, is net klaar. Dwars door Bergse Buren 

loopt een brede, autovrije en groene strook, waarvan je rechts een klein stukje ziet. 

Huren in Bergse Buren
In Bergse Buren komen, naast de 28 koop- 
woningen, ook 86 huurwoningen. De verhuur 
start in het voorjaar van 2022. 

Wil je meer informatie over 
de huurwoningen? Bekijk dan 
deze pagina op de website. 
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Energiezuinig verwarmen én koelen  
met een warmtepomp
De woningen in Bergse Buren worden ver- 

warmd door een warmtepomp. Deze zorgt 

voor een aangename temperatuur in huis. 

Daarnaast beschikt de pomp over een koel-

functie. Met de juiste omstandigheden  

kan de koeling maximaal 3 graden verschil  

maken ten opzichte van de buitentem-

peratuur. 

Voldoende warm water
In de technische ruimte of op zolder wordt 

een boilervat geplaatst die het water op-

warmt zodat het gebruikt kan worden als 

warm tapwater en voor de vloerverwarming.

Geen radiatoren
Een voordeel bij vloerverwarming is dat de 

temperatuur in huis veel gelijkmatiger is.  

Er zijn geen radiatoren nodig en dat betekent 

minder stof, meer ruimte en meer vrijheid  

bij het inrichten.

Gezond wonen met schonere lucht
Voor een gezond klimaat is goede ventilatie 

nodig. Daarom wordt de woning voorzien 

van een ventilatiesysteem met een Warmte 

Terug Win unit (WTW). Deze haalt verse, 

gefilterde buitenlucht naar binnen en voert 

‘vervuilde’ binnenlucht af naar buiten. 

Daarnaast beschikt de WTW-unit over een 

warmtewisselaar. Deze gebruikt de warmte 

van de af te voeren binnenlucht om de koude 

in te blazen buitenlucht te verwarmen. 

Hierdoor wordt voorverwarmde buitenlucht 

ingeblazen in de woning. Dit zorgt voor meer 

wooncomfort en minder verwarmingskosten

De voordelen van elektrisch koken
Koken op een inductieplaat is ideaal. Doordat 

niet de plaat maar de pan wordt verwarmd,  

is er sprake van zo min mogelijk warmtever-

lies en het werkt sneller dan gas. Een ander 

voordeel: koken op een inductieplaat is 

zuiniger dan koken op gas. We leveren de 

koopwoningen van Bergse Buren met een 

keuken, waarin een inductieplaat zit. 

Meer weten over hoe  
de installatie werkt?  
Bekijk dan dit filmpje. →

Nieuwbouwproject Bergse Buren wordt gasloos. Oftewel: niet langer  
koken op gas én wonen zonder cv-ketel en radiatoren. De toekomst-
bestendige woningen hebben een warmtepomp, zonnepanelen, 
vloerverwarming en elektrisch koken. Wat zijn de voordelen daarvan?

De groenstrook vanaf de Jacob Catslaan, 

met bouwnummer 35 aan de linkerkant en 

bouwnummer 21 en 20 aan de rechterkant. 
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legenda

eengezinswoning (huur)

levensloopbestendig (huur)

eengezinswoning (koop)

levensloopbestendig (koop)

twee-onder-een-kapwoning (koop)

groenstrook
door  

de buurt

alle parkeerhoven (P)  
worden groen ingericht

Of een duik nemen en zwemmen op een warme dag?  
De Bergse boulevard en het strand zijn de laatste tijd nog  
leuker geworden. Met meer zand en meer strandtenten.  
Een gezellige plek om te ontspannen, in de ‘voortuin’  
van Bergse Buren!

← Tip 1: De wandeling ‘Rondje Zeekant’  
 komt hier langs.

→ Tip 2: Hou je van fietsen? Fiets dan eens een  
 rondje Binnenschelde (7 km) en stop  
 voor een drankje op de Boulevard. 

Fort-Zeekant bewoonster 
Regine van den Kieboom 
werkt met trots voor  
het bewonersplatform:  
“Wij verbinden en ver- 

beteren de leefbaarheid  
in de wijk. Het is mooi om te 

zien hoe het platform iedereen 
samenbrengt.” Buurtbewoners zetten gezamen-
lijk een schoonmaakactie op, ontmoeten elkaar 
tijdens de Burendag en verrassen een ander  
met een bloemetje. 

Het platform organiseert activiteiten voor jong  
en oud om te zorgen voor meer verbinding.  
Soms met een lach, soms met een traan. Regine 
blikt terug op een emotioneel moment waarbij 
een bewoonster haar buren wilde bedanken  
voor de steun die zij ontving tijdens een brand  
die haar woning trof. “Pas dan zie je hoe waarde-
vol een goede buur is.” Het bewonersplatform 
is er voor en door bewoners. “Het initiatief komt 
van de bewoners zelf, wij helpen.”

Iedereen 
samenbrengen

Voeten in 
het water, 
op vijf 
minuten 
lopen

Situatieplattegrond
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inspiratieplattegrond: begane grond

Sfeervolle 
gezins-
woning
Kom jij straks thuis in jullie heerlijke gezinswoning?  

Om samen te komen in de leefkeuken? Maar waar je je 

ook kan terugtrekken in een eigen kamer? In Bergse 

Buren komen rijwoningen met een woonoppervlak 

van 113 m². Met maximaal vier kamers is dit de ideale 

woning voor het hele gezin.

De ruime woonkamer grenst aan de achtertuin en staat  

in verbinding met de open keuken aan de voorkant van 

de woning. Zo heb je altijd contact met je gezin als je staat  

te koken. Wil je liever een dichte keuken? Dat kan ook.

Op de eerste verdieping vind je drie kamers. Maak hier 

bijvoorbeeld één grote slaapkamer voor jezelf en twee 

gezellige kinderkamers. Of wordt één van de kamers 

je thuiskantoor of misschien wel je inloopkast? Opties 

genoeg! Ook is op deze verdieping de badkamer met  

een douche, wastafel en toilet. 

De tweede verdieping is een grote open ruimte die je  

naar eigen wens kunt indelen. Hier kun je bijvoorbeeld 

een extra kamer, washok of hobbyruimte maken.

• 113 m² woonoppervlak

• 3 slaapkamers

• Vrij indeelbare zolder, extra kamer mogelijk

• Inclusief keuken en sanitair

• Verschillende uitbreidingsmogelijkheden

• Tuin met berging

• Eigen parkeerplaats in het binnenhof
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eerste verdieping tweede verdieping

  Met tot vier 
kamers de ideale    
     gezinswoning

WM / WD = wasmachine / wasdroger

Bouwnummer 73 en 74 met aan de rechterkant de groenstrook.
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Woon jij straks gelijkvloers? En geniet 

jij elke dag van groen, achter én voor 

je woning? Het kan als je kiest voor 

de ruime benedenwoningen met een 

woonoppervlakte van 111 m². 

In dit brede huis (6,6 meter) met een 

woon-, slaap- en badkamer op de begane 

grond, kan traplopen verleden tijd zijn. 

Vanuit de slaapkamer heb je uitzicht op 

jouw nieuwe achtertuin. Die is niet diep 

(ruim 4 meter), maar wel net zo breed als 

het huis. Hier past dus met gemak een 

ruime eettafel in. In de achtertuin staat 

ook de berging, een perfecte opslag-

plaats voor bijvoorbeeld de fietsen. 

 

De woonkamer bevindt zich aan de 

voorkant van het huis. Van daaruit kijk 

je op de mooie groenstrook met wadi, 

die dwars door de wijk loopt en die de 

buurt verbindt. Naast de voordeur maken 

we een bankje, zodat je ook daar kunt 

genieten van buiten zijn, het uitzicht en 

mensen die er voorbij komen. Maak jij er 

een praatje? Of lees jij hier op je gemak 

een tijdschrift? Het is hoe dan ook goed 

toeven hier. 

Op de eerste verdieping heb je nog veel 

extra ruimte. Hier vind je onder andere de 

technische ruimte met de warmtepomp 

die je huis duurzaam verwarmt en de 

tweede slaapkamer. Handig voor als er 

logés komen of als je graag wat ruimte  

wil voor je hobby- of vakantiespullen. 

• 111 m² woonoppervlak

• Woningbreedte van 6,6 meter

• Inclusief keuken en sanitair

• Badkamer en slaapkamer op  

de begane grond

• Extra (slaap)kamer op  

de verdieping en een vrij  

indeelbare ruimte

• Tuin met berging

• Eigen parkeerplaats in het hof 

Bouwnummer 87 t/m 90 gezien 

vanuit de groenstrook. 
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inspiratieplattegrond: begane grond

  Genieten  
 op het bankje 
  voor je huis

eerste verdieping

WM / WD = wasmachine / wasdroger
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inspiratieplattegrond: begane grond

• 129 m² woonoppervlak

• Inclusief keuken en sanitair

• 3 slaapkamers

• Vrij indeelbare zolder,  

extra kamer mogelijk

• Verschillende opties en 

uitbreidingsmogelijkheden

• Ruime tuin

• Garage van circa 17 m2

• Eigen parkeerplaats op eigen 

terrein (voor je garage)

 Ervaar 
online de
 15 meter  
diepe tuin!

Op de voorgrond bouwnummer 110 en 109 met daarnaast bouwnummer 108 en 107.
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eerste verdieping tweede verdieping

Organiseer jij straks een buurt barbecue 

in jullie nieuwe tuin? Blijf je in vorm 

dankzij de fitnessruimte op jullie zolder? 

En staat jouw auto voortaan droog in  

je nieuwe garage? Aan de rand van  

Bergse Buren komen 8 twee-onder-een-

kapwoningen, die je voor een flink deel 

zelf kunt indelen.

Als je de woning binnenstapt, loop je 

vanuit de hal de woonkamer in die grenst 

aan de achtertuin. De keuken vind je aan 

de voorzijde van de woning. Tenminste, als 

deze indeling bij jou past. Op de begane 

grond is het namelijk mogelijk om de 

indeling aan te passen. Bijvoorbeeld met 

een uitbouw aan de achterzijde van de 

woning waardoor je nog meer leefruimte 

creëert. Of verplaats de keuken naar de 

achterkant van het huis voor een grote 

leefkeuken. Een groot pluspunt van deze 

woning is de garage. Groot genoeg voor 

een auto, maar ook een fantastische 

opslag- of hobbyruimte.

Op de eerste verdieping vind je drie 

slaapkamers en een badkamer met  

een douche, wastafel en tweede toilet.  

Ook voor deze verdieping zijn er ver-

schillende indelingsmogelijkheden. 

Samen met de wooncoach bekijk je de 

verschillende mogelijkheden en bespreek 

je jouw wensen. 

De tweede verdieping is in de basis één 

grote open ruimte, maar je kunt ervoor 

kiezen om hier een extra slaapkamer  

te maken. 

WM / WD = wasmachine / wasdroger



Als geboren en getogen 

Bergenaar is Sanne Quik 

trots dat zij de kopers 

van Bergse Buren  

mag begeleiden.  

Sanne werkt bij ERA 

Contour als wooncoach  

en is straks jouw eerste aanspreekpunt  

als je een woning hebt gekocht. 

 

“Nieuwbouw kopen is een bijzonder proces,  

want je koopt iets dat alleen nog op papier 

bestaat. Ik help je stap voor stap met het 

maken van keuzes over bijvoorbeeld de 

indeling. Om het makkelijker te maken 

hebben we een aantal optie-tekeningen 

Stadlander is een woningcorporatie met zo’n 

15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. 

Een gebied dat te maken heeft met een 

bevolkings- en huishoudenskrimp. Wij willen 

dat onze huurders prettig wonen, nu en in 

de toekomst. Voor aanvaardbare woonlasten, 

in een duurzame wijk die schoon en veilig 

Bij ERA Contour bouwen, ontwikkelen, 

renoveren, transformeren en onderhouden  

wij woningen. Dat doen we met ons hoofd  

én met ons hart. Wij kijken namelijk verder 

dan mooie woningen van goede kwaliteit 

alleen. Alle medewerkers van ERA Contour 

werken vanuit passie. Hun passie voor de  

uitgewerkt. Daarnaast hebben we 

onze eigen showroom in Rotterdam, 

de WAREHOUSE. Daar kun je mate-

rialen bekijken en je keuken, tegel-

werk en sanitair uitzoeken. Het hele 

proces wordt helder uitgelegd in 

het boekje Bouwdroom, dat je 

ontvangt van de makelaar.“

“Tijdens het hele bouwproces  

houd ik je met nieuwsbrieven 

en foto’s goed op de hoogte en 

organiseer ik kijkmomenten op  

de bouwplaats. Ik kijk er naar uit  

om je te ontmoeten.”

is, met goede buren en genoeg 

voorzieningen in de buurt, zoals 

scholen en winkels. Daarom zijn we 

actief betrokken bij de samenleving.  

In de stad en in de dorpen.

www.stadlander.nl

stad, de buurt én de bewoners.  

Want als de (nieuwe) bewoners 

gelukkig zijn in de buurt waar zij 

wonen, dan zijn wij gelukkig!

www.eracontour.nl

Sanne Quik helpt met kiezen

Stadlander

ERA Contour

www.bergseburen.nl

Wij staan voor je klaar
Helmig 

Makelaardij
Voor alle vragen over  

de aankoop van een  

woning in Bergse 

Buren kun je terecht  

bij Helmig Makelaardij.  

Wil je alvast kennis- 

maken met Helmig?  

In deze video stelt 

makelaar Ruben  

zich voor. →

Helmig Makelaardij 

Nieuwbouwstore

Van der Rijtstraat 1

4611 PN Bergen op Zoom

0164 - 685 925

info@helmigmakelaardij.nl

Financieel advies
Als je een woning krijgt toegewezen 

in Bergse Buren moet je een finan-

ciële toets kunnen laten zien aan  

de makelaar. Onderstaande partijen 

kunnen je hierbij helpen:

De Hypotheek Factory

Louis Porquinlaan 1

4611 AM Bergen op Zoom

0164 - 311 311

info@dehypotheekfactory.nl

 

Rabobank

Jacob Obrechtlaan 1

4611 AP Bergen op Zoom

088 - 722 6600
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