
16 duurzame gezinswoningen 
in hartje Raamsdonksveer



“Heerlijk wonen waar 
    het dorpshart klopt”
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Verkoopinformatie
Het kopen van een nieuwbouwwoning is voor velen een niet alledaagse gebeurtenis. Daarom werken we 
met gerenommeerde partijen die je hierbij helpen.

Betrokken makelaarskantoren
Voor de verkoop van de woningen in het Theresia-

kwartier hebben we twee makelaarskantoren 

geselecteerd die lokaal goed bekend zijn en veel 

ervaring hebben met nieuwbouw. Zij werken met vaste 

contactpersonen die volledig op de hoogte zijn van 

het project.

Oosterhout, Keiweg 24, 4901 JA 

T 0162 447 447

M nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Raamsdonksveer, Gangboord 11, 4941 RE 

T 0162 521 297

M nieuwbouw@verbrugge.com

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks moeten wij een voorbehoud 

maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circa maten. Alle perspectieftekeningen, plattegronden en afbeeldingen in 

deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Theresiakwartier, 
waar het dorpshart klopt
Het plan ligt naast het winkelcentrum van Raams-

donksveer, in de luwte van de OLV Hemelvaartkerk, de 

Grote Kerkstraat en de Koningstraat. Dit geeft de plek 

een bijzonder karakter. 

Met dit bouwplan krijgt het gebied een nieuwe 

betekenis voor de toekomst. Hier worden 72 diverse 

nieuwbouwwoningen gerealiseerd voor een brede 

doelgroep.

Direct naast het deel van de nieuwe woningen biedt 

zorgstichting Prisma verschillende vormen aan van 

zorg en ondersteuning.

Ligging, bereikbaarheid en voorzieningen 

Raamsdonksveer ligt op een korte rij-afstand van 

Waalwijk, Oosterhout, Breda en Tilburg. 

Door de centrale ligging van het plan in het hart van 

Raamsdonksveer, zijn de dorpse voorzieningen, zoals 

de supermarkt, de drogist en het openbaar vervoer, 

op loopafstand te bereiken.
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GEERTRUIDENBERG

SPORTPARK

KNOOPPUNT HOOIPOLDER

DONGE

Centrum

Supermarkt

Kerk

Sportclub

Basisschool

Voortgezet onderwijs

Restaurant

Voetbalvereniging

Tennisvereniging

Hockeyclub

Speeltuin

TheresiakwartierMet de auto:
Autosnelweg A27 / A59 > 5  min

Waalwijk (centrum) > 15  min

Oosterhout (centrum) > 15  min

Breda (centrum) > 20 min

Tilburg (centrum) > 35 min

Rotterdam (centrum) > 50 min

Te voet:
Centrum > 5  min

Sportpark > 10 min

Geertruidenberg (centrum) > 15  min
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Verdeeld over 2 fases komen 72 nieuwbouwwoningen voor een brede doelgroep bewoners.  Daarnaast 
is er veel aandacht voor het toevoegen van groen en landschap.

16 gezinswoningen
In de laatste fase worden 16 gezinswoningen aan-

geboden. Ze grenzen met hun achtertuinen tegen de 

bestaande tuinen van de huizen aan de Koningstraat 

en de Grote Kerkstraat. 

Aan de zijde van de Grote Kerkstraat komen zeven 

rij-woningen en grenzend aan de Koningstraat komen 

negen rijwoningen. 

29 studio’s
Tegenover de negen rijwoningen wordt later ook een 

woongebouw gerealiseerd met 29 studio’s, waarbij de 

omvang en architectuur is afgestemd op de omgeving.

27 appartementen
In de 1e fase van het plan zijn 27 koopappartementen 

aangeboden. Deze appartementen zijn (nagenoeg) 

verkocht.

|  27 appartementen|  16 gezinswoningen |  29 studio’s

Theresiakwartier
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Deze energiezuinige gezinswoningen in het hart 
van Raamsdonksveer bieden rust, groen en een 
kindvriendelijke woonomgeving. 

De woonkamer heeft een praktisch indeling met de 

keukenaansluitingen aan de voorzijde. Op de eerste 

verdieping liggen drie slaapkamers, waarvan de 

ouderslaapkamer ca. 15 m2 is. De zolderverdieping is 

vrij in te delen. Denk aan extra slaap-, speel-, hobby- 

of werkkamers(s).

De zeven tussenwoningen aan de zijde van de Koning-

straat hebben de tuin gunstig gesitueerd op het 

zuidwesten. 

De tuinen van de negen woningen aan de Grote Kerk-

straat zijn over het algemeen net iets groter en liggen 

op het noordwesten. 

Deze percelen, m.u.v. bouwnrs 04 en 05, worden 

verkocht inclusief een achterpad.

Tussenwoningen | Type C.01 
Bouwnrs 02 t/m 08  &  11 t/m 15

Kenmerken
• Woonoppervlak van 112 tot 117 m2

• Kaveloppervlak van ca. 114 tot 119 m2 (incl. achterpad)

• Tuindieptes variëren van ca. 8 tot 12 m2

• De auto parkeer je in de openbare ruimte 

Bespreek samen met de kopersbegeleider je favoriete indeling en maak je woning uniek voor nog jaren woonplezier! 

Een duurzaam thuis: met nieuwbouw profiteer je van lagere energiekosten 
Deze woningen worden energieneutraal en gasloos gebouwd. Dat betekent dat ze per jaar net zo veel 

energie opwekken als dat ze nodig hebben. Alleen voor huishoudelijke apparaten en extra comfort is extra 

energie nodig, bijvoorbeeld het energieverbruik van de koelkast en als er langer gedoucht wordt.
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Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 02-04-06-08 

Begane grond   |  Schaal 1:50
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Impressie

In de basis wordt 
het keukenraam 

met borstwering 
opgeleverd. 

Optioneel kun je 
kiezen voor een  

verdiepingshoog 
kozijn/raam.
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Eerste verdieping   |  Schaal 1:50

Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 02-04-06-08 
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Zolder   |  Schaal 1:50

Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 02-04-06-08 
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Begane grond   |  Schaal 1:50

Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 03 & 07 
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Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 03 & 07 

Eerste verdieping & Zolder   |  Schaal 1:75

15



Impressie 

16



Begane grond   |  Schaal 1:50

Tussenwoning | Type C.01  Bouwnr 05 
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Tussenwoning | Type C.01  Bouwnr 05 

Eerste verdieping   |  Schaal 1:50
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Tussenwoning | Type C.01  Bouwnr 05 

Zolder   |  Schaal 1:50

Een plus bij deze woning is de dakopbouw. Hierdoor heb je op de zolder 
nét wat extra meters vergeleken met de andere woningen.
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Impressie
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Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 11 & 14 

Begane grond   |  Schaal 1:50
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Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 11 & 14 

Eerste verdieping & Zolder   |  Schaal 1:75
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Begane grond   |  Schaal 1:50

Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 12 & 15 
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Tussenwoning | Type C.01  Bouwnrs 12 & 15 

Eerste verdieping & Zolder   |  Schaal 1:75
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Impressie

Het verdiepingshoge kozijn/raam bij 
de keuken is optioneel te kiezen.
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Begane grond   |  Schaal 1:50

Tussenwoning | Type C.01  Bouwnr 13 
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Eerste verdieping   |  Schaal 1:50

Tussenwoning | Type C.01  Bouwnr 13
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Zolder   |  Schaal 1:50

Tussenwoning | Type C.01  Bouwnr 13

Een plus bij deze woning is de dakopbouw. Hierdoor heb je op de zolder 
nét wat extra meters vergeleken met de andere woningen.
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Een duurzaam thuis: met nieuwbouw profiteer je van lagere energiekosten 
Deze woningen worden energieneutraal en gasloos gebouwd. Dat betekent dat ze per jaar net zo veel 

energie opwekken als dat ze nodig hebben. Alleen voor huishoudelijke apparaten en extra comfort is extra 

energie nodig, bijvoorbeeld het energieverbruik van de koelkast en als er langer gedoucht wordt.

Deze hoekwoningen bieden je net wat meer 
privacy dan de tussenwoningen. Daarnaast 
zorgen de ramen op de begane grond in de 
kopgevel voor een ruimtelijke woonsfeer met 
veel daglicht.

De woonkamer heeft een praktisch indeling met de 

keukenaansluitingen aan de voorzijde. Op de eerste 

verdieping liggen drie slaapkamers, waarvan de 

ouderslaapkamer ca. 15 m2 is. 

De zolderverdieping is vrij in te delen. Denk aan extra 

slaap-, speel-, hobby- of werkkamers(s).

Dit type woning grenst met de tuin aan de zijde van de 

Koningstraat en heeft daardoor een gunstige liggen, 

namelijk op het zuidwesten. Dat betekent tot laat in de 

avond genieten van de zon!

Beide percelen worden verkocht inclusief een 

achterpad.

Hoekwoningen | Type C.02 
Bouwnrs 01 & 09

Kenmerken
• Woonoppervlak van 112 m2 of 117 m2

• Kaveloppervlak van ca. 119 m2 of 126 m2 (incl. achterpad)

• Tuindieptes van ca. 8 m2 of 11 m2

• De auto parkeer je in de openbare ruimte 

Bespreek samen met de kopersbegeleider je favoriete indeling en maak je woning uniek voor nog jaren woonplezier! 
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Begane grond   |  Schaal 1:50

Hoekwoning | Type C.02  Bouwnr 01 
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Hoekwoning | Type C.02  Bouwnr 01 

Eerste verdieping & Zolder   |  Schaal 1:75

Een plus bij deze woning is 
de dakopbouw. Hierdoor heb 
je op de zolder nét wat extra 

meters vergeleken met de 
andere woningen.
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Het verdiepingshoge kozijn/raam bij 
de keuken is optioneel te kiezen.
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Impressie
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Begane grond   |  Schaal 1:50

Hoekwoning | Type C.02  Bouwnr 09 
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Eerste verdieping & Zolder   |  Schaal 1:75

Hoekwoning | Type C.02  Bouwnr 09 
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Een duurzaam thuis: met nieuwbouw profiteer je van lagere energiekosten 
Deze woningen worden energieneutraal en gasloos gebouwd. Dat betekent dat ze per jaar net zo veel 

energie opwekken als dat ze nodig hebben. Alleen voor huishoudelijke apparaten en extra comfort is extra 

energie nodig, bijvoorbeeld het energieverbruik van de koelkast en als er langer gedoucht wordt.

De grootste gezinswoning is hoekwoning type 
C.03. Dit woningtype is van binnen ca. 5,4 meter 
breed. Dit biedt extra mogelijkheden voor een 
luxe leefkeuken en een ruime zithoek!

De woonkamer heeft een praktisch indeling met de 

keukenaansluitingen aan de voorzijde. Op de eerste 

verdieping liggen drie slaapkamers, waarvan twee 

slaapkamers ca. 14 m2 zijn. De zolderverdieping is vrij 

in te delen. Denk aan extra slaap-, speel-, hobby- of 

werkkamers(s).

Dit type woning grenst met de tuin aan de zijde van de 

Grote Kerkstraat. Ben je graag buiten met familie en 

vrienden en vind je een tuin belangrijk? Dit woningtype 

heeft de grootste percelen én tuinoppervlakte.

Beide percelen worden verkocht inclusief een 

achterpad.

Hoekwoningen | Type C.03 
Bouwnrs 10 & 16

Kenmerken
• Woonoppervlak van 126 m2 of 131 m2

• Kaveloppervlak van ca. 148 m2 of 195 m2 (incl. achterpad)

• Tuindieptes van ca. 9 of 12 m2

• De auto parkeer je in de openbare ruimte 

Bespreek samen met de kopersbegeleider je favoriete indeling en maak je woning uniek voor nog jaren woonplezier! 
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Begane grond   |  Schaal 1:50

Hoekwoning | Type C.03  Bouwnr 10 
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Eerste verdieping & Zolder   |  Schaal 1:75

Hoekwoning | Type C.03  Bouwnr 10 
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Hoekwoning | Type C.03  Bouwnr 16

Begane grond   |  Schaal 1:50
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Impressie 

Het verdiepingshoge kozijn/raam bij 
de keuken is optioneel te kiezen.
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Hoekwoning | Type C.03  Bouwnr 16 

Eerste verdieping  |  Schaal 1:50
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Hoekwoning | Type C.03  Bouwnr 16 

Zolder   |  Schaal 1:50

Een plus bij deze woning is de dakopbouw. Hierdoor heb je op de zolder 
nét wat extra meters vergeleken met de andere woningen.
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Sanitair van hoge kwaliteit

De keuken als kloppend hart 
van je huis

Het toilet en de badkamer worden in de basis al zeer 

compleet afgewerkt. De vloertegels hebben een 

afmeting van circa 60x60 cm en de wandtegels circa 

30x60 cm. Beide formaten zijn standaard in diverse 

kleuren verkrijgbaar.

Voor het sanitair en de kranen zijn gekozen voor 

kwaliteitsmerken. Het sanitair is van Villeroy & Boch en 

de kranen van Hansgrohe.

Een uitgebreide offerte en tekening zijn op aanvraag 

verkrijgbaar.

Een keuken moet bij je passen. Qua stijl, inrichting en 

gemak. Daar heb je jaren veel (kook)plezier van. Voor 

de keukenopstelling zijn de aansluitingen in de basis 

voorzien. 

ASWA Keukens kent alle ins en outs van het project 

en is bekend met de kopersprocedures. Handig, want 

keuzes maken in het traject van een nieuwbouwwoning 

kan lastig zijn. ASWA helpt je daar graag bij. Ze denken 

met je mee en laten zien wat mogelijk is. 

Strak, industrieel of landelijk? Wat jouw stijl ook is, jouw 

ideeën en wensen vertalen zij in een keuken waar jij je 

in thuis voelt. Kom langs in een van de showrooms, 

bijvoorbeeld in Dordrecht, en laat je inspireren!
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Energiezuinig wonen: in Theresia-
kwartier doe je het in één keer goed
De woningen in Theresiakwartier zijn gasloos en ‘energieneutraal’. Dat betekent dat ze per jaar net zo 
veel energie opwekken als ze nodig hebben. Het gebouwgebonden energieverbruik is op jaarbasis dus 
bijna niets. Alleen voor huishoudelijke apparaten en extra comfort is extra energie nodig, bijvoorbeeld 
als er langer gebruik gemaakt wordt van de douche en het energieverbruik van de koelkast.  

Uitstekende isolatie 
Eén van de kenmerken van een nieuwbouwhuis is 

de uitstekende vloer-, dak- en muurisolatie. Ook 

de buitenkozijnen zijn voorzien van hoogrendement 

thermisch isolerende beglazing. Daardoor gaat in 

de winter weinig warmte verloren en blijft het in de 

zomer heerlijk koel in huis.

Efficiënt ventilatiesysteem
Ook de ventilatie is goed geregeld: door een zeer 

zuinig ventilatie-systeem met een warmte-terugwin-

unit (WTW-unit). Door deze slimme ventilatie heb 

je altijd frisse lucht in huis en geen last van tocht. 

De warmte uit de lucht die wordt afgevoerd, wordt 

tevens gebruikt om de frisse lucht ‘van buiten’ weer 

op te warmen.

Vloerverwarming en koeling 
De woning wordt verwarmd door vloerverwarming 

in de woonkamer en alle slaapkamers. Dit zorgt 

voor een gelijkmatig en aangenaam klimaat in huis. 

Nooit meer koude voeten, super comfortabel. In de 

zomer is er de mogelijkheid om de temperatuur van 

de woning middels de vloerkoeling een paar graden 

omlaag te brengen, wel zo fijn! 

Warmtepomp
In de nabijheid van de buitenberging  staat een 

buitenunit die warmte opneemt uit de buitenlucht. 

Deze is verbonden met de warmtepomp in de 

trapkast op de begane grond van de woning en 

voorziet het huis in warm tapwater en verwarming. 

De woning heeft dus géén gasaansluiting voor 

verwarming of warm water-bereiding; dat betekent 

dat je geen gasrekening hebt en het appartement 

volledig toekomstproof is.

Zelf energie opwekken 
Op de daken van de woningen liggen zonnepanelen, 

zodat er voldoende energie opgewekt wordt voor 

verwarming, ventilatie en warm water. 

Energielabel 
De woningen krijgen bij oplevering het energielabel 

A. Dit is het meest gunstige energielabel dat op dit 

moment gegeven wordt. 

Zo werkt energieneutraal 
Op basis van de wettelijke BENG-norm is bere-

kend hoeveel energie nodig is. De extra energie 

voor het huishoudelijk gebruik, wordt via de 

huisaansluiting geleverd. Zoals voor de koelkast, 

tv, verlichting en opladers.

De gezinssituatie, het weer en verbruiksgedrag 

bepalen of het huis werkelijk energieneutraal is. 

Elektrabundel voor woning
Verwarming, warm water, ventilatie

Gebaseerd op BENG

Inkoop extra energie 
voor huishoudelijk gebruik

Bijv. koelkast, tv, opladers, verlichting

Energieneutraal gebouw

+

=
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wonenintheresiakwartier.nl

Woningborg & voordelen nieuwbouw
Je overweegt de aankoop van een woning binnen het plan Theresiakwartier. Een belangrijke keuze, omdat 
wonen misschien wel de meest betekenisvolle tijdsinvulling van je leven is.

Het Theresiakwartier wordt door BanBouw uit Nuenen 

gerealiseerd. BanBouw is een bedrijf dat niet uitsluitend 

de focus heeft op het bouwen, maar ook ziet welke 

waarde de woning voor jou heeft.

De woning wordt gerealiseerd onder Woningborg-

garantie. Woningborg is een onafhankelijke organisatie, 

die plannen en contractuele stukken vooraf toetst. Als 

Woningborg akkoord is, ontvang je, na de aankoop van 

jouw woning, het Woningborgcertificaat. 

Een nieuwbouwwoning in planTheresiakwartier kopen 

is een goede keuze voor de toekomst. Denk daarbij 

aan de goede isolatie, het lage energieverbruik en de 

lage onderhoudskosten. 

Verder biedt nieuwbouw nog veel meer voordelen ten 

opzichte van bestaande bouw, zoals de mogelijkheid 

om de woning naar jouw eigen wensen af te werken.

Rezidenz Development BV
T +31 (0)40 - 851 93 00

M info@rezidenz.nl


