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Stads wonen aan de nieuwe rand van de Bergse binnenstad vlakbij het Stads wonen aan de nieuwe rand van de Bergse binnenstad vlakbij het 
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Je vindt het allemaal in de Soete Veste. Je vindt het allemaal in de Soete Veste. Je vindt het allemaal in de Soete Veste. 

Het is een plek met alles in de buurt. Supermarkten, scholen, gezellige Het is een plek met alles in de buurt. Supermarkten, scholen, gezellige Het is een plek met alles in de buurt. Supermarkten, scholen, gezellige Het is een plek met alles in de buurt. Supermarkten, scholen, gezellige 
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het station van Bergen op Zoom en ook zit je zo op de snelweg.het station van Bergen op Zoom en ook zit je zo op de snelweg.het station van Bergen op Zoom en ook zit je zo op de snelweg.het station van Bergen op Zoom en ook zit je zo op de snelweg.

Het nieuwste stukje Bergse binnenstad. Met karakteristieke Het nieuwste stukje Bergse binnenstad. Met karakteristieke Het nieuwste stukje Bergse binnenstad. Met karakteristieke Het nieuwste stukje Bergse binnenstad. Met karakteristieke 

gevels en bijzondere details. Gasloos en duurzaam. gevels en bijzondere details. Gasloos en duurzaam. gevels en bijzondere details. Gasloos en duurzaam. 

Stads en stoer. Intiem en sfeervol.Stads en stoer. Intiem en sfeervol.Stads en stoer. Intiem en sfeervol.

  Welkom in 
de Soete Veste!



 Zaterdag 25 april,
   ergens in de middag...
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De eerste voorjaarszonnestralen doen 

al aardig hun best. De voordeur staat 

open en als je vanaf het trappetje naar 

beneden kijkt, zie je dat Liz jullie Bergse 

stoep samen met buurmeisje Noa al 

mooi aan het versieren is met stoepkrijt. 

De buren zitten lekker buiten aan een 

kop koffi  e en houden zo een oogje in 

het zeil. Terwijl Johan nog even op de 

fi ets is gesprongen richting De Zeeland 

voor een vergeten pak melk, ga jij kijken 

waar Sam uithangt. 

Het hoekje om, de poort door en zo 

waan je je ineens in een hele andere 

wereld. Blijft genieten, elke keer weer. 

Jullie mooie huis aan de kade is stoer, 

maar hier door de poort voelt het ineens 

intiem en knus. Je loopt de zakken 

aarde en plantjes tegemoet. Wat leuk! 

De buren om de hoek zijn druk in de weer 

met het voorjaarsproof maken van hun 

stoepje. Zoonlief Luuk zit onderuit op 

het bankje bij te komen van wat eruit 

ziet als een wilde nacht. Ach ja, de goede 

oude studententijd. In het weekend naar 

huis met een grote tas vol vuile was en 

om bij te slapen. 

In de verte hoor je Sam al. En ja hoor, 

druk aan het voetballen tussen de 

bomen. Heerlijk toch zo’n pleintje 

zonder auto’s. De kindjes zijn lekker 

aan het spelen en als Johan terug is 

van boodschappen doen, ploff en ook 

jullie lekker neer in de tuin om te 

genieten van het voorjaarszonnetje. 

Sfeerimpressie
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 Thuis in 
de Soete Veste!

De stoere kadewoningen vormen een mooi contrast met 

de romantische hofj es. Via de poort tussen de kadewoningen 

kom je uit in de binnenwereld met daarin de hofwoningen. 

Stads en stoer aan het water of liever intiem en sfeervol 

in het hofj e? In de Soete Veste kan je alle kanten op.
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Het nieuwe woongebied rondom het Groot Arsenaal, de Nieuwe Vesting, 

bestaat uit een mooie mix van bewoners. En daar wordt de Soete Veste 

onderdeel van. Of je nu een starter bent, een gezin hebt of de kinderen 

net het huis uit zijn, de Soete Veste heeft verschillende woningtypes 

in verschillende prijsklassen. Er komen 65 eengezinswoningen met 

een woonoppervlakte van 104 tot wel 206 m2.

De eerste fase bestaat uit 32 eengezinswoningen waarvan 20 kade-

woningen en 12 hofwoningen.

Genieten van water en groen
Bij een stadswoning hoort een stadstuin. Niks is minder waar! De achter-

tuinen in de Soete Veste zijn helemaal in orde! Alle woningen hebben 

een lekkere buitenruimte. Voor de kids om in te spelen. Voor jullie om 

te genieten van lange zomeravonden. Om te tuinieren of te BBQ’en met 

vrienden. Aan ruimte in ieder geval geen gebrek.

Ook de omgeving van Soete Veste 

wordt een lekker groen leefgebied. 

De vijf oude Bergse bomen midden-

in de wijk zijn daar een mooi voor-

beeld van. Deze bomen staan er 

al jaren en behouden hun plekje 

op het autoluwe binnenplein.

En dan is er natuurlijk nog de kade en het water. Het water wordt gevoed 

vanuit de Zoom en het regenwater vanuit de wijk de Nieuwe Vesting. 

Het water stroomt, voor een optimale watercirculatie, af naar de 

Theodorushaven en de Oude Buitenhaven. En het leuke? Het water 

is geschikt voor de kleine pleziervaart dus je kan met je rubberbootje 

zo het water op. 

Altijd een plekje om te parkeren
Op zoek naar een plek om je auto te parkeren is verleden tijd. Een groot 

aantal woningen heeft een eigen parkeerplaats en de Soete Veste wordt 

een parkeervergunningsgebied. Daardoor ben je altijd verzekerd van een 

plekje voor de deur of in de buurt. De woningen zonder eigen parkeer-

plaats kunnen een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. 

Een vergunning kost € 52,20 (tarief 2019) en meer informatie vind je 

op de website van de gemeente: www.parkerenbergenopzoom.nl/

vergunningen_abonnementen .

Een wijkje 
met een eigen 

karakter

Thuis in de Soete Veste

98



Muziekpodium
Gebouw-T

Uitwaaien aan 
de Binnenschelde

Het CKB

Middelbare school ‘t Rijks

Lunchen, wandelen 
en fi etsen bij de Berk!
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Vogelvlucht

Tijd voor een 
lekkere boswandeling!

De Peperbus en 
de Grote Markt op 
een paar minuten

Het Markiezenhof

Gevangenenpoort

boodschappen 
in De Zeeland
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De ZDe Z

‘t‘t Zusje Zusje
BergsdiepBergsdiep

Gebouw-TGebouw-TGebouw-

De Hemel

Oase Grote Markt
De Maagd

Markiezenhof

C-Cinema

Praxis

Albert Heijn

NS stationNS stationNS station
‘t Spuihui Spuihuiss

Ministerie Ministerie 
van eten en drinkenvan eten en drinken

RavelijnRavelijnRavelijn

Kijk in de PotKijk in de Pot

De ZDe Zoomoom

Met de Soete Veste heb je Bergen op Zoom binnen handbereik. 

Stadse levendigheid en de ontspanning van open water vlakbij. 

Hier wordt voor de volle 100% geleefd, in een sfeervolle stad 

met dynamiek en meer dan 800 jaar ervaring.

 Bergen op 
Zoom

Alles dichtbij!

200 meterBoulevardBinnenschelde
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Een hapje eten, winkelen in 

het historische centrum of bood-

schappen doen in de Zeeland, 

sporten op of aan open water. 

Je vindt het allemaal binnen een 

straal van 10 minuten lopen van 

de Grote Markt. En binnenkort 

dus ook wonen in de Soete Veste! 

De Soete Veste komt in de Nieuwe 

Vesting, een sfeervol woongebied 

bij het Groot Arsenaal en de Ham. 

Daar sloegen vroeger de schepen 

af, van het Oude Havenkanaal naar 

de Kaai bij de binnenstad. En hier 

lagen belangrijke verdedigingsmuren 

van de stad. Een gebied vol archeo-

logische overblijfselen, waarvan 

met name enkele oude muren van 

kades en fortifi caties terugkomen 

in de wijk. 

Alles in de buurt
In de Soete Veste heb je alles in 

de buurt. Met nog geen 5 minuutjes 

fi etsen ben je bij De Zeeland voor je 

boodschappen. Er zijn veel scholen 

in de omgeving te vinden en je woont 

in het nieuwste stukje Bergse binnen-

stad. En forens je tussen Bergen op 

Zoom en één van de omliggende 

steden? Dan is het fi jn om te weten 

dat je vanaf je nieuwe woonplek zó 

op de snelweg zit.

Spring in de auto en via de A4 en A29 

ben je met 40 minuten in Rotterdam. 

Of wil je naar Breda of een dagje 

Antwerpen? Dat ritje duurt maar 

30 minuten. 

Geen zin in de auto, maar met een 

lekkere kop koffi  e en Wifi  op pad 

met de trein? Bergen op Zoom ligt 

aan de spoorlijn Vlisssingen / Rotter-

dam / Den Haag / Amsterdam. 

Vanaf het station vertrekt twee keer 

per uur een trein beide kanten op.

De stad in je rug en 
de wind in je haren
Vanuit de Soete Veste zit je zo aan 

de Binnenschelde. Om te sporten, 

wandelen, een rondje Binnenschelde 

te fi etsen of om op een zonnige 

dag aan het water te genieten. 

Dat doe je bijvoorbeeld bij SAUS 

of het Strandhuys. Trek in wat 

lekkers? Haal dan een ijsje bij 

Emma’s IJssalon aan de boulevard. 

Je zou het zo vergeten, maar om 

Bergen op Zoom ligt één van de 

grootste aaneengesloten bosgebie-

den van Zuid Nederland. Met heide, 

vennetjes, hoogteverschillen van 

de Brabantse Wal en zelfs bijna 

duinachtig door het zand. 

En natuurlijk ontbreken de gezellige 

terrasjes ook hier niet. Na een lek-

kere wandeling met de hond, een 

uurtje bootcampen of een rondje 

mountainbiken voor de thrillseekers 

onder ons, plof je lekker neer bij 

De Berk om wat te eten en te drinken.

Altijd wat te beleven
Van culinaire festivals ProefMei en 

de Foodstoet, muziekfestival Jazz-

BoZ tot het Krabbenfoor: er is heel 

vaak wat te beleven in het centrum. 

En (bijna) om de hoek van de Soete 

Veste vind je het Centrum voor 

de Kunsten (CKB) en poppodium 

Gebouw-T. 

En natuurlijk valt er genoeg en lekker 

te eten in het Bergse. Van gezellige 

brasserie tot stijlvol dineren en van 

leuk eetcafé tot terrasjes pakken. 

Je kan alle kanten op.

Met de Soete Veste heb je Bergen op Zoom binnen handbereik. 

Stadse levendigheid en de ontspanning van open water vlakbij. 

Hier wordt voor de volle 100% geleefd, in een sfeervolle stad 

met dynamiek en meer dan 800 jaar ervaring.

Omgeving & Locatie
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In het verlengde van de Bergse binnenstad
De architectuur van de Soete Veste borduurt voort op de sfeer van het oude centrum van Bergen 

op Zoom en vormt zo een mooi geheel met de rest van de wijk. Architect Job Beerthuizen van 

Van Manen: “Net als bij de Nieuwe Kaai en Wonen aan de Ham is nadrukkelijk aansluiting gezocht 

bij de architectuur van de Bergse binnenstad. De woninggevels variëren in bekroning, breedte, 

raamindeling en metselwerk.”

Oog voor detail
De Soete Veste blinkt uit in bijzondere details, sommige met een haakje naar het verleden. 

Net als in het historische centrum dragen enkele kadewoningen trots een naam. In het verlengde 

van de straatnamen van de kaaien refereren deze ook op een vrolijke manier aan de periode dat 

op deze plaats alcohol uit melasse werd gewonnen. In de Soete Veste vind je dadelijk woningen 

terug met namen als In de Klare Druppel, De Dubbele Neut en De Hartversterking. 

Aan de gerestaureerde Kaaien en 

verdedigingsmuren van het middeleeuwse 

Bergen op Zoom verschijnt het nieuwste 

stukje Nieuwe Vesting: de Soete Veste. 

Deze wijk is een hele vette knipoog naar 

het verleden. De historische pijlers in 

het gebied zijn belangrijk. Delen van 

vestingmuren, gebouwen als 

het Groot Arsenaal, de watermolen en 

de gerestaureerde Nedalco-schoorsteen 

vormen ankers in het gebied. Leven in 

de oude stad, maar dan wel in een 

nieuwbouwwoning.
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Al wandelend over de Kaai de hoek om richting de hofwoningen, 

vind je op de zijgevel een gedicht van Paul Asselbergs (bekijk de 

achterpagina voor een deel van het gedicht). Over de Bergse streek-

producten ansjovis, aardbeien en asperges heeft de geboren en 

getogen Bergenaar Asselbergs een gedichtje gemaakt. Met het 

oog op het water vonden wij ‘De verliefde ansjovis’ op deze plek 

het meest toepasselijk. 

En loop je nog een stukje verder het hofj e in, dan kom je uiteindelijk 

bij de poort terecht die de kade en het hofj e met elkaar verbindt. 

Tenslotte heeft iedere woning een Bergse stoep: een ruimte tussen 

de woning en de stoep die je met een bankje en gezellige bloemen 

en planten een eigen sfeer kan geven.

Architectuur

Architectuur
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Stem je huis af 
op jouw wensen!
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Een standaard woning? Niet wat ons 

betreft! De Soete Veste biedt je volop 

keuzemogelijkheden om jouw huis vol-

ledig af te stemmen op jouw wensen. 

De Soete Veste is een mooie, stadse en 

gevarieerde woonwijk. Met een ruime 

keuze in grootte, indeling en gevel van 

je woning. Je kunt alle kanten op. 

Daardoor woon je straks in een huis 

met een eigen karakter, dat anders is 

dan dat van je buren.

Er zijn verschillende geveltypes zoals de 

woningen met een wat meer traditioneel 

zadeldak, waar een dakkapel mogelijk is. 

De huizen met een in het oog springend 

trap- of tuitdak. En de vreemde eend in 

de bijt: de types met een doorgetrokken 

gevel. Verder zijn er nog de 3-laagse 

woningen met een plat dak waarbij je 

zelfs 6 slaapkamers kan creëren. En tot 

slot, de specials. De naam zegt het al, 

deze zijn anders dan anders. Zowel qua 

uitstraling, grootte en indeling. 

Binnen de verschillende woningtypen 

zijn verschillende uitbreidingen en 

indelingen mogelijk. Een uitbouw bij-

voorbeeld waardoor je op de begane 

grond tot 10m2 aan extra ruimte krijgt. 

Op de zolder is er de mogelijkheid voor 

een 4e slaapkamer en in sommige 

gevallen zelfs een 5e of 6e slaapkamer. 

Heb je een groot gezin en veel slaap-

kamers nodig? Of heb je liever een aan-

tal grotere kamers? Aan jou de keuze!

Volop variatie
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Wonen aan 
   de kade
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Wonen aan de kade is wonen bij het water. In een ruime eengezins-

woning met een stoere stadse uitstraling. Met een trappetje naar 

je voordeur en een Bergse stoep, in het oog springende kenmerken en 

bijzondere details. Aan de kade vind je 5 verschillende woningtypes 

die zich onderscheiden door de verschillende gevels 

en breedte maten.

1918



bouwnrs. 1, 4 (afgebeeld), 13, 16 en 18

 

Bij een kadewoning met een zadeldak kan 

je kiezen voor een dakkapel voor nog meer 

ruimte en licht op zolder. En ook de tuin is 

lekker ruim. 

breedte (m) .............................................5.4

diepte (m) ............................................. 9.78

grootte (m2) ........................................... 120

slaapkamers ................. 3 (mogelijkheid tot  

............................. 4e slaapkamer op zolder)

extra’s ............................. mogelijkheid voor 

................................... uitbouw en dakkapel

Begane grond
1 entree

2 toilet

3 keuken

4 woonkamer

5 berging

6 tuin

Kadewoning met zadeldak

20



1e verdieping
7 overloop

8 slaapkamer 1

9 slaapkamer 2

10 slaapkamer 3

11 badkamer

2e verdieping
12 hobbyruimte

maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn
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bouwnrs. 5 (afgebeeld), 12 en 17

 

“Dat huis, die met het dak wat op  

een trapje lijkt, daar wonen wij!”  

De woningen met tuit- en trapgevels 

springen eruit en hebben zo een  

hele eigen identiteit. 

breedte (m) .................................. 5.4 en 6.0

diepte (m) ............................................. 9.78

grootte (m2) ................................... 124 - 138

slaapkamers ................. 3 (mogelijkheid tot  

............................. 4e slaapkamer op zolder)

extra’s ............... mogelijkheid voor uitbouw 

Begane grond
1 entree

2 toilet

3 keuken

4 woonkamer

5 berging

6 tuin

Kadewoning met tuit- of trapgevel
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maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

1e verdieping
7 overloop

8 slaapkamer 1

9 slaapkamer 2

10 slaapkamer 3

11 badkamer

2e verdieping
12 hobbyruimte

2322



bouwnrs. 2 (afgebeeld) en 3

 

De woningen met een doorgetrokken gevel 

vallen op door hun speelse uitstraling en 

trapje naar de voordeur. Gaat je voorkeur 

uit naar iets anders dan anders? Dan zit  

je met dit woningtype goed!

breedte (m) .............................................5.4

diepte (m) ............................................. 9.78

grootte (m2) ............................................124

slaapkamers ................. 3 (mogelijkheid tot 

............................. 4e slaapkamer op zolder)

extra’s ............... mogelijkheid voor uitbouw

Begane grond
1 entree

2 toilet

3 keuken

4 woonkamer

5 berging

6 tuin

Kadewoning met doorgetrokken gevel
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Kadewoning 2

maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

1e verdieping
7 overloop

8 slaapkamer 1

9 slaapkamer 2

10 slaapkamer 3

11 badkamer

2e verdieping
12 hobbyruimte
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bouwnrs. 8 (afgebeeld), 9, 14, 15, 19 en 20

  

De 3-laagse woning met het platte 

dak heeft 3 volwaardige woonlagen en 

daardoor nét wat meer mogelijkheden. 

Een 4e, 5e of zelfs 6e (!) slaapkamer 

bijvoorbeeld. Dé woning voor als je  

op zoek bent naar meer ruimte. 

breedte (m) .................................. 5.4 en 6.0

diepte (m) ............................................. 9.78

grootte (m2) ...................................140 - 156

slaapkamers ....3 (mogelijkheid tot 4e, 5e en  

............................. 6e slaapkamer op zolder)

extra’s ............... mogelijkheid voor uitbouw 

Begane grond
1 entree

2 toilet

3 keuken

4 woonkamer

5 berging

6 tuin

Kadewoning 3-laags plat
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maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

1e verdieping
7 overloop

8 slaapkamer 1

9 slaapkamer 2

10 badkamer

2e verdieping 
11 overloop

12 slaapkamer 3

13 slaapkamer 4

14  technische ruimte
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Mooi, die impressies en plattegronden, maar hoe groot 

wordt de woonkamer nu echt? Welke bank kiezen we, 

wat is een goede plek voor de eettafel?

Het voordeel van een nieuwbouwhuis is dat je zelf veel 

dingen kan bepalen en het vanaf moment één naar je 

eigen smaak en stijl kan inrichten. Maar je koopt van 

papier en dat maakt het soms wat lastig in te schatten 

hoe je een ruimte het beste kan inrichten.

De woningen in de Soete Veste lijken qua indeling veel op 

die van de Nieuwe Kaai. En laten we eerlijk zijn, een foto 

zegt vaak meer dan 1.000 woorden. Dus neem een kijkje 

binnen bij Maartje & Roos en bij Maaike (pagina 36) om 

zo een goed beeld te krijgen van de ruimte én wie weet 

doe je gelijk wat leuke interieur ideeën op. 

Sfeer & Inspiratie

28



“Eigenlijk waren we totaal niet op zoek naar nieuwbouw, juist 

naar oude huizen, de oude stijl. Maar dit kwam op ons pad. 

De stijl aan de buitenkant is niet zo super strak en allemaal 

hetzelfde. En nieuwbouw heeft natuurlijk ook gewoon voordelen. 

Het onderhoud en je kan je huis in een keer inrichten zoals je 

zelf wilt. Wij hebben ons huis casco laten opleveren en helemaal 

naar onze smaak ingericht. Dat is tof!”

 - Maartje & Roos

Sfeer & Inspiratie I
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Sfeer & Inspiratie I

“ De buurt is leuk! 
 Veel jonge mensen 
  en gezinnen met
  kindjes!”  - Maartje & Roos
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Soete
 Specials
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Ben je op zoek naar iets bijzonders? Naar een huis met meer ruimte en 

meer mogelijkheden? Dan is een ‘special’ wat voor jou! In deze eerste 

fase vind je 4 specials terug aan de kade. Met woonoppervlaktes van 

minimaal 182 m2 hebben we het hier over écht ruime woningen. 

Een 4e, 5e of zelfs 6e slaapkamer? Een master bedroom met een walk-in 

closet? Het kan allemaal! Samen met onze interieurarchitect bepaal 

je straks zelf de indeling.
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Soete Specials
bouwnrs. 6, 7, 10 (afgebeeld) en 11

   

breedte (m) .............................................5.4

diepte (m) ............................................. 9.78

grootte (m2) .................................. 178 - 206

slaapkamers ......................................min. 3

Begane grond
1 entree

2 toilet

3 werkkamer

4 keuken

5 woonkamer

6 berging

7 tuin 
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1e verdieping
8 overloop

9 slaapkamer 1

10 slaapkamer 2

11 slaapkamer 3

12 slaapkamer 4

13 badkamer

2e verdieping
14 hobbyruimte

15 slaapkamer 5

16 technische ruimte

maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn
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“De locatie is top! Niet middenin het centrum maar 

wel er tegenaan. Je loopt er zo heen, ook met de kindjes. 

Zelfs Krijnen is op loopafstand.”

 - Maaike

Sfeer & Inspiratie II
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Sfeer & Inspiratie II

““Hier zitten we 
 goed en echt 
  op ons plek!”
    - Maaike
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   Wonen 
in een hofje

40



Van de kade gaan we naar het binnengebied met 

de hofwoningen. Een andere sfeer. Een andere uitstraling. 

De stoere kades maken plaats voor een romantisch straatbeeld. 

Het is intiem en knus en heeft een meer besloten karakter. 
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bouwnrs. 22 t/m 25 en 27 t/m 32  

(bouwnr. 30 afgebeeld)

 

De hofwoningen met zadeldak vind je 

terug in het hofje of aan het autovrije 

binnengebied met de oude Bergse  

bomen voor de deur. 

breedte (m) ................................... 5.1 en 5.4

diepte (m) ..............................................9.18

grootte (m2) ................................... 104 - 110

slaapkamers ................. 3 (mogelijkheid tot  

............................. 4e slaapkamer op zolder)

extra’s ............................. mogelijkheid voor 

................................... uitbouw en dakkapel

Begane grond
1 entree

2 toilet

3 keuken

4 woonkamer

5 berging

6 tuin

Hofwoning met zadeldak
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Hofwoning 1

maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

1e verdieping
7 overloop

8 slaapkamer 1

9 slaapkamer 2

10 badkamer

2e verdieping
11 hobbyruimte

12 slaapkamer 3
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bouwnrs. 21 en 26 (afgebeeld)

 

Kies je voor een dwarskap met tuitgevel 

aan het hofje, dan kies je voor een van 

de 2 woningen met uitzicht op de mooie 

oude Bergse bomen. Bouwnummer 26 

heeft een prachtige erker aan de zijkant.

breedte (m) .............................................5.4

diepte (m) ..............................................9.18

grootte (m2) .................................... 114 - 121

slaapkamers ................. 3 (mogelijkheid tot  

............................. 4e slaapkamer op zolder)

extra’s ............................. mogelijkheid voor 

....................................................... uitbouw

Begane grond
1 entree

2 toilet

3 keuken

4 woonkamer

5 berging

6 tuin

Hofwoning dwarskap met tuitgevel
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Hofwoning 2

maatvoering is indicatief en kan aan geringe afwijkingen onderhevig zijn

1e verdieping
7 overloop

8 slaapkamer 1

9 slaapkamer 2

10 badkamer

2e verdieping
11 hobbyruimte

12 slaapkamer 3
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Je hebt flink wat keuzes te maken: van keuken tot 

lichtschakelaars en van badkamer tot tegels en deuren. 

En dat kan in de WAREHOUSE, onze showroom in  

de Rotterdamse Schiehaven. 

De één ziet de keuken als een productieve omgeving, 

voorzien van alle laatste snufjes. De ander houdt juist 

van een woonkeuken waar het reilen en zeilen van  

het gezin samenkomt, een centrale ontmoetingsplek.  

En welke stijl kies je? Strak en modern of juist landelijk? 

Niets is zo persoonlijk als een keuken. En daarom laten 

we deze keuze graag aan jou over. De woningen in  

de Soete Veste worden zonder keuken opgeleverd  

maar in de WAREHOUSE doe je zéker ideeën op. 

Elke woning in de Soete Veste wordt geleverd met 

badkamer en toilet, met tegels en sanitair. Kortom,  

bij oplevering is jouw badkamer instapklaar en kun  

je al lekker douchen of badderen. Liever zelf wat 

uitkiezen maar tóch bij oplevering al een kant- en  

klare badkamer en toilet? Ook dat kan.

De WAREHOUSE biedt keukens, sanitair, tegelwerk 

en binnendeuren. Het totale plaatje onder één dak. 

Zie het als een pakhuis boordevol wooninspiratie en 

keuzemogelijkheden. Stoer maar sfeervol. En in overleg 

met je wooncoach kijk je wat het best bij jouw wensen 

en kostenplaatje past.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op 

www.thewarehouse.nl.

WAREHOUSE

Stel, je hebt een huis gekocht in de Soete Veste.  

Blij moment! Want hoe leuk en spannend is het  

om je nieuwe thuis te gaan inrichten,  

helemaal naar je eigen wensen.

4746



48



De woningen in de Soete Veste zijn gasloos.  

Gasloos wonen werkt net even anders dan je gewend 

bent. Praktisch gezien betekent dat geen CV-ketel, 

niet meer koken op gas en geen radiatoren in huis. 

Maar wel een luchtwarmtepomp, vloerverwarming, 

zonnepanelen en elektrisch koken.

In je woning wordt een klimaat- en energiemodule 

geplaatst, de zogeheten iCem. De iCem bestaat 

uit een warmtepomp (lucht/water), een balans-

ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW)  

en een voorraadvat voor opslag van warm tapwater.  

Vanaf één centraal display kan je je eigen energie-

verbruik monitoren en krijg je vanuit het systeem  

ook feedback op je verbruik. 

Hier alle ins & outs over gasloos wonen.

Energiezuinig verwarmen met  
een warmtepomp
In de Soete Veste wordt gebruik gemaakt van een 

warmtepomp. De warmtepomp verwarmt de woning 

en maakt warm tapwater. Dit warme water wordt in 

het voorraadvat opgeslagen voor het douchen en ander 

dagelijks gebruik van het warme water. Het standaard 

boilervat van minimaal 150 liter in de woning is vol-

doende voor een gezin van vier personen.

Schonere lucht in huis
Een energiezuinige woning gaat verder dan alleen 

verwarming. Er is ook goede ventilatie nodig.  

De Soete Veste maakt gebruik van balansventilatie  

met warmteterugwinning (WTW). Dit zorgt voor de 

toevoer van verse, gefilterde buitenlucht naar binnen  

en vervuilde binnenlucht naar buiten. Doordat er de 

hele dag lucht door de woning wordt getrokken, wordt 

er dus ook optimaal geventileerd. De ramen open om 

alles lekker door te luchten mag dus zeker wel maar 

hoeft niet meer. 

Warm in de winter, koel in de zomer
De warmtepomp heeft de mogelijkheid (optioneel) om 

je huis in de warme maanden te koelen in plaats van te 

verwarmen. Hetzelfde proces als bij het verwarmen van 

je woning vindt plaats, maar dan andersom. Houd er 

wel rekening mee dat het energieverbruik zal stijgen  

bij het actief koelen van je woning. 

Je eigen elektriciteit 
opwekken met 
zonnepanelen
Op het dak van de woningen 

worden zonnepanelen ge-

plaatst. Deze zonnepanelen 

zetten zonne-energie om  

naar elektriciteit. Zo wek je  

dus een deel van je eigen elektriciteit op. Het systeem  

bestaat uit de panelen bevestigd op het dak, omvor-

mers en de benodigde bedrading. 

Koken op gas is zó 2018
Koken op gas, dat gaat niet meer. Koken op een 

inductieplaat is een goede optie. Doordat niet de  

plaat, maar de pan wordt verwarmd is er sprake  

van zo min mogelijk warmteverlies en het werkt  

zelfs sneller dan gas. Een ander voordeel… Koken  

op een inductieplaat is zuiniger dan koken op gas.

Lagere energielasten
Energiezuinig wonen betekent lagere gebruiks- 

kosten voor verwarming, koeling, ventilatie en warm 

tapwater. En dat zie je terug op je energierekening. 

Energiezuinig wonen
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De woningen in de Soete Veste zijn klaar voor  

de toekomst! Een EPC-waarde (Energie Prestatie 

Coëfficiënt) geeft aan hoe energiezuinig een woning 

is. Deze waarde geeft de hoeveelheid energie aan  

die er nodig is om een woning te verwarmen, venti-

leren en verlichten. Hoe lager de EPC-waarde hoe 

energiezuiniger een huis en hoe beter de woning 

daarmee is voor ons klimaat.

Alle huizen in de Soete Veste hebben een EPC van  

lager dan 0,0 en zijn daarmee super duurzaam.  

De Soete Veste heeft een Groenverklaring. Dit bete- 

kent dat je door groen financieren een rentekorting  

kan krijgen op je hypotheek. Dus duurzaam en goed  

voor je portemonnee! 

De Rabobank is als adviseur betrokken bij de Soete 

Veste en kent alle ins & outs op het gebied van groen 

financieren. Maar wat is groen financieren precies en 

wat zijn de voordelen? 

Adem Altun (32 jaar) is  

geboren, getogen en woon-

achtig in Bergen op Zoom 

en ruim 10 jaar werkzaam 

bij Rabobank als Financieel 

Adviseur. 

Adem: “Als echte Bergenaar vind ik Bergen op Zoom een 

prachtige stad met veel karakteristieke woningen. Het 

is voor mij heel begrijpelijk dat veel mensen in nieuwe 

wijken grenzend aan het mooie historische centrum 

willen wonen. Zo ook in de Soete Veste, een prachtig 

project met duurzame eengezinswoningen en een 

historische architectuur. Een bijkomend voordeel is  

dat je bij de Soete Veste in aanmerking komt voor een 

Rabo GroenHypotheek met een korting van 0,5%.”

Dit is een financiering voor kopers van een duurzaam 

gebouwde nieuwbouwwoning met een Groenverklaring. 

De Soete Veste voldoet volledig aan de eisen van 

energiezuinig bouwen. Er is gebruik gemaakt van 100% 

duurzaam hout en de woningen zijn gasloos.

Een Rabo Groenhypotheek bestaat uit een annuïtei-

tenhypotheek met een looptijd van maximaal 30 jaar 

en een rentevastperiode van 10 jaar met 0,5% korting. 

Deze korting geldt dus voor 10 jaar en voor de eerste 

€150.000 van de financiering die benodigd is.

Adem: “Een nieuwbouwwoning is energiezuinig.  

Dit zorgt voor wooncomfort, lage energielasten  

en hiermee draag je ook bij aan een beter milieu. 

Daarom krijg je van ons bovenop de Rabo Groen-

hypotheek 0,2% extra korting op je totale hypotheek 

als je jouw energiezuinige woning in de Soete Veste  

bij Rabobank financiert.”

Wist je dat… 
1. Je naast rentevoordeel ook andere voordelen 

hebt?

2. Je bij de Soete Veste bovenop het bedrag dat je 

maximaal kan lenen op basis van je inkomen 

nog € 9.000 extra hypotheek kan krijgen?

3. Bij nieuwbouw de kosten voor de bouw van de  

woning in een bouwdepot gestort worden en  

dat de rente over het bouwdepot die je ontvangt  

gelijk is aan je hypotheekrente die je betaalt? 

4. Je bij de Soete Veste lagere energielasten  

zult hebben?

5. Je een bijdrage levert aan een beter milieu  

door het kopen van een energiezuinige  

nieuwbouw woning?

Kijk voor meer informatie op de site 

(www.rabobank.nl/groenhypotheek) 

of bel (088) 72 26 600 voor het  

maken van een afspraak met een  

van de hypotheekadviseurs.
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Alle ins & outs over groen financieren

Hieronder een korte toelichting hoe het werkt met de rentekortingen*:

 1,45% hypotheekrente 10 jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie (annuïteitenhypotheek)

 0,5% korting i.v.m. Rabo Groenhypotheek (€ 750 brutovoordeel in het eerste jaar**)

 0,2% korting i.v.m. duurzaamheidskorting (€ 300 brutovoordeel in het eerste jaar**)

 ------------ -/-

 0,75% rente voor € 150.000 in combinatie met Rabo Groenhypotheek en de duurzaamheidskorting.

 

Voorbeeld scenario 1:

 €309.000 benodigde financiering met Nationale Hypotheek Garantie

 € 150.000 voor 0,75%  →  € 465 per maand (€ 87,50 rentevoordeel p/m)

 € 159.000 voor 1,25%  → € 530 per maand (€ 26,50 rentevoordeel p/m)

     -------------  +

     € 995 bruto per maand

Voorbeeld scenario 2:

 € 364.000 benodigde financiering zonder Nationale Hypotheek Garantie

 € 150.000 voor 1,15%  → € 493 per maand (€ 87,50 rentevoordeel p/m)

 € 214.000 voor 1,65%  → € 754 per maand (€ 35,50 rentevoordeel p/m)

     -------------  +

     € 1.247 bruto per maand

Voorbeeld scenario 3:

 € 409.000 benodigde financiering zonder Nationale Hypotheek Garantie

 € 150.000 voor 1,15%  →  € 493 per maand (€ 87,50 rentevoordeel p/m)

 € 259.000 voor 1,65%  → € 913 per maand (€ 43 rentevoordeel p/m)

     -------------  +

     € 1.406 bruto per maand

 Met een Rabo Groenhypotheek behaal je een voordeel van maximaal € 1.050 op jaarbasis.  

 Daarnaast kunnen de voordelen oplopen met de extra duurzaamheidskorting van 0,2% die  

 van toepassing is op het gehele hypotheekbedrag.

* rentewijzigingen voorbehouden. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 Kijk op rabobank.nl voor actuele rentestanden.  

** berekening is gebaseerd op basis van een volledig annuïteitenhypotheek met de basisvoorwaarden. 
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Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt  

een heleboel kijken. Uiteraard helpt de makelaar  

je graag verder op weg. Hier noemen we vast  

de belangrijkste zaken die je tegenkomt.

Begeleiding bij aankoop
Het eerste contact dat je voor de aankoop van een 

woning hebt, is vaak met de makelaar. Helmig, de 

makelaar van de Soete Veste, is op de hoogte van alle 

ins & outs het project en kan je alles vertellen over de 

woningtypen, prijzen en de ligging van de woningen. 

De woningen in de Soete Veste worden gebouwd door 

ERA Contour. Je woning wordt gebouwd als 70 procent 

van de woningen verkocht is. Bij de aankoop van een 

nieuwbouwwoning heb je de mogelijkheid te kiezen 

voor een aantal opties in de bouw. Onze wooncoach 

helpt je hier graag bij. Na aankoop van je woning is  

de wooncoach je persoonlijke aanspreekpunt voor al 

 je vragen voor en tijdens de bouw. 

Betaling van nieuwbouw hypotheek
Om een woning te kunnen kopen, moeten de meeste 

mensen geld lenen. Laat je voor de hypotheek goed 

informeren door een onafhankelijke hypotheek- of 

financieel adviseur. Samen bekijk je wat de meest 

passende hypotheekvorm voor jou is. Een adviseur  

kan je ook meer vertellen over welke bijkomende  

kosten je wel of niet kunt meefinancieren. 

Koop- en aannemingsovereenkomst
Als je een woning krijgt toegewezen en je weet of 

je deze kunt financieren, worden de koop- en aan- 

nemingsovereenkomst getekend. De koopovereen-

komst regelt de eigendomsoverdracht (van de grond). 

De aannemingsovereenkomst omvat alle bepalingen 

over de bouw van de woning en de betaling daarvan 

in termijnen. De overeenkomst verplicht je om de 

koopsom te betalen en ERA Contour om de grond  

te leveren en de woning te bouwen.
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Notaris 
Zodra bekend is dat de bouw gaat starten, ontvang  

je een uitnodiging van onze notaris om de eigendoms-

akte en hypotheekakte te tekenen. De notaris maakt  

de akte van levering op waarmee de grond en de  

te bouwen woning op jouw naam komen te staan. 

Oftewel: getransporteerd worden. Vanaf dan moet  

ook de koopsom worden betaald.

Betalen in termijnen
De koopsom van een nieuwbouwwoning wordt in  

termijnen betaald. De eerste termijn betaal je bijvoor-

beeld bij het plaatsen van de begane grondvloer.  

De laatste termijn betaal je bij oplevering van de 

woning. De notaris regelt bij het transport de betaling 

van de grond en eventuele vervallen termijnen aan  

ERA Contour. De rest van de lening komt in een bouw- 

depot te staan bij de hypotheekverstrekker. Hieruit 

worden tijdens de bouw de andere termijnen betaald 

aan ERA Contour. Is de bouw al gestart bij de trans-

portdatum, dan rekent ERA Contour zogenaamd 

renteverlies vanwege het voorfinancieren van de  

grond en de bouw.

Rente
Nadat je bij de notaris bent geweest, moet je aan  

de hypotheekverstrekker rente gaan betalen over  

de totale lening. Je ontvangt echter ook rente. Name- 

lijk over het gedeelte dat nog in bouwdepot staat. 

Naarmate de bouw vordert en je meer bouwtermijnen 

hebt betaald, ontvang je steeds minder rente.  

Het verschil tussen alle betaalde hypotheekrente en  

alle ontvangen bouwrente noemen we ‘renteverlies 

tijdens de bouw’. Vaak is het mogelijk om dit mee  

te financieren in de hypotheek, zodat je tijdens  

de bouw geen dubbele woonlasten hebt.

Vereniging van Eigenaren
Voor de Soete Veste wordt een Vereniging van 

Eigenaren (VvE) opgericht. De eigenaren van de 

woningen in de Soete Veste zijn automatisch lid  

van deze vereniging (m.u.v. bouwnummers 1, 2, 3).  

De VvE van de Soete Veste is verantwoordelijk  

voor het beheer van het parkeerterrein en het 

behartigen van de gemeenschappelijke belangen  

van de eigenaren.

Advies, garantie en onderhoud 
Vereniging Eigen Huis
Heb je behoefte aan onafhankelijk advies over de aan-

koop van jouw woning en wat hier allemaal bij komt 

kijken? Dan kun je terecht bij Vereniging Eigen Huis. 

Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie 

voor woningbezitters. Je kunt ook een adviseur van 

Vereniging Eigen Huis inschakelen om samen met  

de uitvoerder van de bouwplaats de controles uit te  

voeren bij de oplevering van de woning. Op de website  

www.eigenhuis.nl staan veel handige tips en adviezen.

Afbouwgarantie SWK
Koop je een woning in de Soete Veste, dan ben je ervan 

verzekerd dat deze wordt afgebouwd. Dit nieuwbouw- 

project draagt namelijk het SWK-keurmerk waarmee 

onder andere de afbouw gegarandeerd is. Natuurlijk 

doet ERA Contour er alles aan om de nieuwbouw-

woning geheel volgens afspraak op te leveren. Mocht 

er desondanks iets niet naar wens verlopen, dan kun 

je als koper rekenen op de deskundigheid en inzet 

van medewerkers van Stichting Waarborgfonds 

Koopwoningen (SWK). SWK bewaakt en beheerst  

de eventuele risico’s voor de koper na aankoop van  

de nieuwbouwwoning. Kijk voor meer informatie op:  

www.swk.nl.

Nieuwbouw kopen
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Verkoop 

Helmig Makelaardij & Taxatieburo

Dorpsstraat 107

4661 HN Halsteren

T: 0164 – 68 59 25 

E: info@helmigmakelaardij.nl

“Wij - als verkoopteam van Helmig Makelaardij - zijn natuurlijk supertrots dat 

we ook dit nieuwste stukje Nieuwe Vesting mogen verkopen! De samenwerking 

met ERA Contour die we opgebouwd hebben vanuit de vorige fases als de 

Nieuwe Kaai en Wonen aan de Ham, is gewoon heel goed en dat werkt voor 

beide kanten heel fijn.

De Soete Veste zal een prachtige uitbreiding van de wijk worden. Deze woningen 

zijn volledig gasloos, hebben een hele speelse uitstraling, kennen een praktische 

indeling en zijn ruim van opzet. Kortom: wij hebben er enorm veel zin om weer 

een hoop woningzoekenden blij te maken met één van deze mooie woningen in 

de nieuwste favoriete woonwijk van Bergen op Zoom!”

Informatie & Verkoop

www.desoeteveste.nl

Notaris

Ligne Netwerk Notarissen

Doktersdreefje 2

4651 AX Steenbergen (NB)

T: 0167 – 56 46 50

E: steenbergen@lignenotarissen.nl
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Bij ERA Contour bouwen, ontwikkelen, 

renoveren, transformeren en onder-

houden wij woningen. Dat doen wij 

met ons hoofd én met ons hart. 

Wij zijn denkers en doeners. We kijken 

verder dan mooie woningen van goede 

kwaliteit alleen. Alle medewerkers van 

ERA Contour werken vanuit passie. Voor 

de stad, de buurt, de bewoners, en voor 

de maatschappij. 

Bij ERA Contour kijken we wat er leeft. 

We betrekken mensen bij projecten. 

Want als mensen gelukkig zijn in de 

buurt waar zij wonen, dan zijn wij 

gelukkig. Dat is bouwen en ontwikkelen 

volgens ERA Contour. 

Bergen op Zoom kennen we goed. 

De naastgelegen woningen in en rondom 

de Prinsekaai (de Nieuwe Kaai en Wonen 

aan de Ham) zijn ook door ons gebouwd. 

Dus ben je benieuwd naar het werk van 

ERA? Neem dan een kijkje in de buurt.

“Ik ben Arjan de Groot, projectontwikkelaar bij ERA Contour uit Zoetermeer. 

Inmiddels hebben we al meerdere projecten in Bergen op Zoom mogen realiseren. 

Voor iemand van zo ver buiten Bergen op Zoom is het elke keer weer leuk en 

bijzonder om daar mooie dingen te mogen maken. 

De vorige fases in Nieuwe Vesting hebben hele mooie buurtjes opgeleverd. 

Leuke woningen om te zien, fi jn om in te wonen en veel aandacht voor de open-

bare ruimte. Met de Soete Veste bouwen we hier op door en maken we weer 

een nieuw stukje binnenstad en een heerlijke plek om te wonen. Fijn om als 

team aan zo’n mooi project te mogen werken.”

ERA Contour

Disclaimer Alhoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. 

De beelden en situatietekeningen in deze brochure zijn impressies, en bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de woningen, de 

indelingsmogelijkheden en de woonomgeving. De inrichting van de buitenruimte, de openbare weg en de uitvoering in detail van de woningen 

kunnen ten opzichte van deze impressies bij de uiteindelijke totstandkoming afwijken.

Het Bergse uitvoeringsteam
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 Dit voorjaar heb ik jou ontmoet
in de Atlantische Oceaan.

Ik herinner het mij nog heel goed,
het was bij volle maan.

Ik stond meteen in lichterlaaie,
je was wel vinnig … maar charmant.

Ik was voor zo’n ‘maanvis’ wel te paaien
dus op, naar het Verdronken Land.

fragment uit ‘De Verliefde Ansjovis’ van Paul Asselbergs (1945)


