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Vogelvlucht MorgenWonen-woningen

De gezellige sfeer 
van Zuiderloo

Maximaal woonplezier
Wie de wijk binnen komt, ziet het meteen: 

in Zuiderloo is alles gericht op maximaal 

woon plezier. Bekijk de ruim opgezette kavels, 

omgeven door veel groen. Een geheel eigen 

buurt met een mix van rijwoningen, twee-onder-

een-kap, semi-bungalows, vrijstaande- en 

MorgenWonen-woningen. Stuk voor stuk losjes en 

vrij gelegen binnen het geheel. Een droomproject 

voor levensgenieters, die absolute woonvrijheid 

omarmen. Laat uw woonwensen daarom hier wer-

kelijkheid worden. In deze brochure presenteren 

wij de informatie van de MorgenWonen-woningen 

in Zuiderloo.

Legenda 
 MorgenWonen-woningen

 Overige bebouwing

 Haag (laag)

  Haag (hoog)

  Tuin

 Parkeerplaatsen

 Entree woning

Voorbehoud

Het ontwikkelen van een nieuwbouwlocatie is een dynamisch proces dat voortdurend aan verfi jning onderhevig is. 

De omgevingsschetsen zijn dan ook niet meer dan een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot 

de situering van de omliggende bebouwing, groenstroken, voet- en fi ets paden, parkeervoorzieningen en dergelijke 

kunnen zich dan ook voordoen.
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Thuis zijn, het fi jnste gevoel wat er is

De snelle bouwtijd van een 

MorgenWonen-woning

Een MorgenWonen-woning lijkt op het eerste oog 

een normaal huis. Het tegendeel is waar. Achter 

de gevels gaat een innovatief bouwsysteem schuil. 

Het bouwen van een MorgenWonen-woning 

wordt in de fabriek gedaan. Op de bouwplaats 

zetten de bouwvakkers de woningen in elkaar. 

Dat gaat anders dan bij de traditionele bouw. 

De kwaliteit is echter niet anders.

0-op-de-meter

Sparen voor als je huis wordt opgeleverd, is niet 

meer nodig. Als je een MorgenWonen-woning 

koopt, hoef je zelf bijna geen kosten meer te 

maken. Dit huis is af. Alles zit er erop en eraan. 

Daarbij hoef je geen dubbele woonlasten te

hebben doordat de woningen er al staan en je 

geen bouwrente betaalt. 

Een MorgenWonen-woning is duurzaam, milieu-

bewust en comfortabel. Door de hoogwaardige 

isolatie, zonnepanelen en een individuele warmte-

pomp is je energierekening bij normaal gebruik 

nul; dus geen energielasten! 

Daarbij heeft een MorgenWonen-woning een 

comfortabel en gezond binnenklimaat: tochtvrij, 

met aangename vloerverwarming en altijd 

frisse lucht.

Draag jij de aarde een warm 

hart toe en vind je duurzaam-

heid belangrijk? Wil je graag 

ruim, energiezuinig, onder-

houdsarm en bovendien 

betaalbaar wonen? Dan zal 

de visie op de ontwikkeling 

van MorgenWonen je zeker 

aanspreken.

Vandaag de 
sleutel, morgen 

verhuizen
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MorgenWonen
woningen

De woningindeling van alle bouwnummers is gelijk. 

Aan de voorzijde tref je de volledig afgewerkte open 

keuken. De woonkamer met trapkast is aan de tuinzijde 

gesitueerd. De eerste verdieping telt 3 slaapkamers en 

een volledig afgewerkte badkamer. Via de vaste trap 

kom je op de vrij indeelbare en ruime zolderverdieping 

met dakraam of dakkapel (verschilt per bouwnummer). 

Bouwnummer 26 beschikt door de dwarskap over een 

extra ruime zolderverdieping. Alle woningen hebben 

een heerlijke achtertuin met houten berging.

8

Energiezuinig en mooi wonenEnergiezuinig en mooi wonen
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MorgenWonen woningen (begane grond en eerste verdieping)

Eerste verdieping
bouwnummers 14, 23, 24, 25, 27, 37, 38 en 42

gespiegeld bouwnummers 15, 16, 22, 26, 28, 39, 40 en 41

Specificaties
 Woonoppervlakte circa 118 tot 124 m²

 Perceeloppervlakte vanaf circa 128 tot 149 m²

  Vloerverwarming op de begane grond 

én eerste verdieping

 Woon- en eetkamer aan de tuinzĳde

  Straatgerichte keuken 

  3 slaapkamers en complete badkamer op 

de eerste verdieping

Schaal 1:75 Schaal 1:75

Noord

Zuid

OostWest

Begane grond
bouwnummers 14, 23, 24, 25, 27, 37, 38 en 42

gespiegeld bouwnummers 15, 16, 22, 26, 28, 39, 40 en 41

Alleen de 
meubels nog 
neerzett en

Zo compleet is een MorgenWonen-woning!

•  vloerverwarming op de begane grond en de 1e verdieping

• droogloopmat bij entree en bij achterdeur

•  begane grond en 1e verdieping voorzien van pvc-vloer met 

houtlook, Kijk op pagina 17 voor de kleuren per bouwnummer

•  de wanden zijn behangklaar; gespoten in de kleur wit

•  moderne keuken met luxe inbouwapparatuur (A-label)

•  compleet afgewerkte badkamer met luxe Villeroy & Boch toilet, 

fraai badmeubel, designradiator, glazen douchewand en 

hoogwaardige vloertegels

• trappen bekleed met tapijt

• vloer 2e verdieping voorzien van ribtapijt

• aansluiting voor de wasmachine en droger

•  achtertuin (voorzien van o.a. terras, een tegelpad en 

houten berging)

• buitenverlichting bij de voordeur aanwezig

Vloerverwarming

Vloerverwarming

Beklede trap

Beklede 
trap

Complete badkamer

Houtlook 
vloerbekleding

Houtlook 
vloerbekleding

Inclusief keuken
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Schaal 1:75 Schaal 1:75

Tweede verdieping
bouwnummers 14, 23, 24, 27, 37 en 42

gespiegeld bouwnummers 15, 28, 39 en 40

Tweede verdieping
bouwnummers 16, 22, 25 en 41

gespiegeld bouwnummer 38

Tweede verdieping
bouwnummer 26

Noord

Zuid

OostWest

MorgenWonen woningen (tweede verdieping)

Ribtapijt 
vloerbedekking

Beklede 
trap

Dakkapel

Specificaties
  Vrĳ indeelbare tweede verdieping

   Uitstekend geïsoleerd en voorzien 

van drielaags isolatieglas

  Duurzame warmtepomp

  Berging in de achtertuin

  Parkeerplaats op naastgelegen hof

  Dak voorzien van zonnepanelen
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MorgenWonen-woningen; keuken

De moderne keuken is volledig uitgerust met 

A-labelapparatuur, zoals een vaatwasser,

koelkast met vriesgedeelte, elektrische kookplaat, 

afzuigkap en combimagnetron.

De keuken heeft een praktische indeling en 

kenmerkt zich door de toepassing van mooie,

duurzame en onderhoudsarme materialen.

Accessoirelijn van IKEA. Deze afbeelding is ter 

inspiratie en wordt niet bij de woning geleverd. Keuken werkblad

Het werkblad is van multiplex en wordt 

vervaardigd in de volgende kleuren:

Bouwnummers:

15, 22, 24 en 40

Bouwnummers:

14, 16, 23, 25, 28, 

37, 38, 41 en 42

Bouwnummers:

26 en 39

Bouwnummer:

27

Keukenkastgreepjes

De keukenkasten worden opgeleverd

met strakke witte frontjes en

RVS-kleurig keukenkastgrepen.

Bouwnummers:

15 en 25

Bouwnummer:

26

Bouwnummers:

38 en 40

Bouwnummer:

24

Bouwnummer:

28

Bouwnummer:

41

Bouwnummers:

14, 22, 23, 27, 39 en 42

Bouwnummers:

16 en 37

Luxe 
afwerking 

keuken
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MorgenWonen-woningen; badkamer

Bij oplevering van de nieuwe woning is een 

mooi badmeubel voor u geïnstalleerd onder 

de wastafel in de badkamer.

Naturel Eiken

Bouwnummers:

14, 16, 23, 24, 26, 

28, 37, 38, 41 en 42

Wit

Bouwnummers:

15, 22, 25, 27, 

39 en 40

Luxe afwerking 
badkamer

Bij oplevering is de nieuwe woning al voorzien van 

vloerbedekking (m.u.v. meterkast en installatie-

kast). De begane grond en eerste verdieping is 

afgewerkt met een PVC-vloer, met uitzondering 

van de sanitaire ruimten waar de vloeren betegeld 

zijn. De trappen zijn voorzien van vloerbedekking 

en de zolderverdieping van ribtapijt.

Van begane grond tot en met de zolder

Hoogwaardige 
afwerking

PVC Vloer

Bouwnummers:

14, 23, 26, 37 en 41

PVC Vloer

Bouwnummers:

15, 38 en 42

PVC Vloer

Bouwnummers:

22, 27, 39 en 40

PVC Vloer

Bouwnummer:

28

Vloerbedekking

Bouwnummer:

16

Vloerbedekking

Bouwnummers:

23, 24, 25, 26, 

38 en 42

Vloerbedekking

Bouwnummers:

27 en 40

PVC Vloer

Bouwnummer:

16

PVC Vloer

Bouwnummers:

24 en 25

Vloerbedekking

Bouwnummers:

14, 15, 22, 28, 37, 

39 en 41
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Daarom 
nieuwbouw

Voordelen van een nieuwbouwhuis

Kies voor een nieuwbouwhuis. U koopt toch 

ook geen derdehandsschoenen? Kunt u deze 

op het oog gekke vergelijking maken? Wij 

vinden van wel. De meeste mensen die iets 

kopen, kopen namelijk het liefst iets wat nieuw 

is. Waarom zou dat principe dan niet gelden 

voor een huis? We zetten de belangrijkste 

voordelen voor u op een rij.

Nieuw is onbeschreven
Nieuw is een gevoel van fris, puur, mooi. Nieuw is 

écht helemaal van uzelf. Onbeschreven en onaan-

getast. Een nieuw bouwhuis heeft geen geschie-

denis. Het doet niet denken aan de smaak, keuzes 

of het leven van de vorige bewoners.

Nieuw is zorgelozer
Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen 

waar u geen omkijken naar heeft. Alles is nieuw, 

alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onder-

houdskosten heeft u de eerste jaren vrijwel niet. 

Nieuw is energiezuiniger
Auto’s zijn de laatste 20 jaar veel zuiniger ge-

worden, computers stukken sneller. Maar ook de 

bouwwereld heeft in de afgelopen jaren bepaald 

niet stilgezeten. Zo heeft een nieuwbouwhuis van 

nu energielabel A en is daarmee al gauw 30% 

zuiniger dan een woning die pakweg 25 jaar 

geleden is gebouwd. 

Nieuw is voordeliger
Als koper van een nieuwbouwhuis heeft u een 

aantal fi nanciële meevallers. Bij de koop hoeft 

u bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting te 

betalen en qua energiekosten bent u met een 

nieuw, duurzaam huis al gauw € 800,- per jaar 

goedkoper uit.

Nieuw is stiller
Voor veel mensen is hun huis een plek om tot rust 

te komen. Even weg uit de drukte en hectiek van 

alledag. Zeker in een nieuwbouwhuis kunt u dat 

volop doen. Dankzij de modernste isolatie kunt u 

in een nieuwbouwhuis iets horen wat in een druk 

land als Nederland zeer weldadig kan zijn. 

De stilte.

Nieuw is duurzamer
Voor een nieuw huis worden tegenwoordig alleen 

duurzame, milieuvriendelijke materialen en tech-

nieken gebruikt. En omdat een nieuwbouwhuis 

ook veel energiezuiniger is, komt het in aanmer-

king voor het predicaat ‘groen’. En dat is goed 

voor het milieu én uw portemonnee. 

Nieuw is veiliger
Nieuwbouwhuizen zijn standaard uitgerust met 

een professioneel rookalarm. En met het modern-

ste, inbraakwerend hang- en sluitwerk. 

U geniet van een veilige omgeving en houdt 

ongewenste bezoekers buiten.

Nieuw is aangenamer
‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je wel-

eens. Maar oude huizen kunnen ook koude huizen 

zijn. In de winter zijn ze niet warm te krijgen en in 

de zomer juist niet koel. Nieuwbouwhuizen daar-

entegen kenmerken zich door een aangename 

temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar. 

Ze zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn 

ook verder goed geïsoleerd. Zo heeft u in de 

winter warme voeten en is het in de zomer lekker 

koel.

Nieuw is bloemrĳ ker
Een nieuwbouwwoning is een huis in een prettige 

omgeving. Een omgeving die ook zelf leeft. 

Waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen. 

Want naast de ontwikkeling van huizen zijn we ook 

verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied 

waarin ze staan. Zo komen we tot buurten met 

altijd voldoende perkjes en parken, met vijvers en 

speelplaatsen, met scholen, winkels en een goede 

ontsluiting.

Onze onderneming houdt zich bezig met één van 

onze belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met 

woningen, woonwijken en alle woonwensen die er 

leven in de landen waarin wij actief zijn: 

Nederland, Frankrijk en Duitsland. Naar die woon-

wensen doen we uitgebreid onderzoek waarvan 

de resultaten de basis vormen voor wat we ontwik-

kelen. De meeste van ‘onze’ bewoners zullen het 

niet weten, maar wij hebben aan de wieg gestaan 

van hun huizen en buurten. Sinds onze oprichting 

in 1946 hebben wij de bouw van meer dan 300.000 

woningen mogelijk gemaakt en vandaag wonen 

ruim een miljoen Europeanen in woonwijken 

waarin onze hand herkenbaar is. Daarmee zijn we 

letterlijk één van de grootste ‘huismerken’ van ons 

continent.

Levende woonomgevingen
Woonplezier is één van de belangrijkste ingre-

diënten van ons levensgeluk. Maar dat plezier 

vraagt om meer dan een woning alleen. 

Het vereist ook een woonomgeving waarin 

mensen zich even fi jn en veilig voelen als in hun 

eigen huis. Daarom maken we ons bij BPD, voor-

heen bekend als Bouwfonds Ontwikkeling, sterk 

voor het verwezenlijken van ‘living environments’, 

woon- en leefomgevingen die ook zelf leven. 

Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar 

op een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, 

ruimte en geborgenheid bieden en als ontmoe-

tingsplek ook activiteiten op straat aanmoedigen. 

Waar iedereen, van jong tot oud, met veel plezier 

kan wonen en samenkomen.

Bouwen is voortbouwen
Duurzaamheid staat in ons werk centraal en daar-

bij denken we niet alleen aan het verminderen van 

CO²-uitstoot en lagere energierekeningen voor 

‘onze’ bewoners. Een geslaagde woonwijk moet 

zelf ook duurzaam zijn, letterlijk toekomstwaarde 

hebben en decennia na oplevering nog steeds 

aantrekkelijk zijn voor nieuwe generaties. Vrijwel 

elke leefomgeving overleeft zijn eerste bewoners. 

Aan ons de taak om verder te denken dan een 

leven lang is. En dus kijken we in ons werk niet 

alleen naar de toekomst, maar koesteren we ook 

wat al bestond: de voormalige koekjes fabriek, de 

karakteristieke boerderij, de slingerende beek of 

oude beuk. Bouwen is voortbouwen, vinden we. In 

een levende omgeving proef je alle tijden.

Meer weten over BPD of nieuwbouwprojecten?

Kĳ k op www.bpd.nl

BPD 
creating living 
environments
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Ontwikkeling

BPD Ontwikkeling BV

IJsbaanpad 1

1076 CV  Amsterdam

T (088) 712 21 27

E verkoop.noordwest@bpd.nl

Voorbehoud  De verkoopbrochure is met de grootste zorg samengesteld, 

aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van 

deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een voorbehoud ten 

aanzien van de informatie in deze brochure. Hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend. Voor de juiste informatie verwijzen wij u naar de woningen, 

zoals deze zijn te bezichtigen tijdens de kijkdagen.  

Wij adviseren u bij de gemeente te informeren naar de actuele stand  

van zaken betreffende de inrichting van de openbare ruimten en de  

eventueel naastliggende (toekomstige) bebouwing. Tevens raden wij u  

aan de berichtgeving in de plaatselijke media te volgen.
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Verkoopinformatie

Kuyper Blom Makelaars

Stationsweg 102

1852 LN  Heiloo

T (072) 532 24 20

E info@kbmakelaars.nl

Uitvoering

MorgenWonen BV

Reggesingel 4

7461 BA  Rijssen

Rietveld Makelaars

De Drie Linden 1

1906 EM  Limmen

T (072) 505 14 64

E info@rietveldlimmen.nl
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