
Hof van 
Oranje

Het beste uit de vorige fasen van de
bijzondere binnenvergt





De BinnenVergt

De BinnenVergt is dus volop in ontwikkeling. 

Langzaam maar zeker krijgt de wijk vorm en 

kleur. Naast de oplevering van de woon-zorg-

complexen de Nije hof en ’t Schootsveld zijn 

inmiddels ook diverse straten volledig ingericht. 

De Johan de Wittstraat en Hugo de Grootstraat 

hebben door de woningen met verschillende 

stijlen in architectuur een heel nieuw karakter 

gekregen. Daarna volgde de Prins van Oranjes-

traat; daar realiseerde Woonlinie in 2012 in een 

mum van tijd 12 starterswoningen, waar iedereen 

met veel plezier woont. Tot slot hebben in de 

zomer van 2015 de nieuwe bewoners van het 

Binnenhof hun intrek genomen in de mix van 

huur- en koopwoningen in dit deelplan, variërend 

van hoek- en tussenwoningen tot een prachtige 

tweekapper met de voor Zaltbommel zo herken-

bare Mispelbloem ingemetseld in de gevel. Met 

het net aangelegde Waterplein zijn de puntjes 

op de i gezet. De eerste woningen in de nieuwe 

fase Het Hof van Oranje, gelegen aan de Prins 

van Oranjestraat, kijken straks uit op de huur- en 

koopwoningen uit het Binnenhof. 

In Zaltbommel werkt Woonlinie alweer een aan-

tal jaar aan de herstructurering van de wijk De 

BinnenVergt. De wijk heeft zich de laatste jaren 

ontwikkeld tot een wijk met een mix van char-

mante rijtjeshuizen, riante vrijstaande woningen, 

leuke straatjes en hofjes en mooie woon-zorg-

complexen. Een mix die in de smaak valt bij veel 

bewoners van de stad; van starters tot doorstro-

mers tot senioren. Elk deelplan trekt weer een 

flink aantal nieuwe kopers en huurders naar de 

wijk, waardoor deze steeds meer gaat leven. Na 

de toevoeging van weer 23 woningen in deel-

plan Het Binnenhof is het nu tijd voor de laatste 

fase van de wijk: Het Hof van Oranje. 
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20 hoek- en tussenwoningen
in fase 3 van de BinnenVergt



Prins van Oranjestraat
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“

Blok I

Blok II

Blok III

Blok IV

Blok V

Mulleners + Mullieners Architecten 
ontwerpt projecten in hun lokale context, 

met respect voor het specifieke en plaatselijke 
karakter. Het doel? Wijken waar mensen van gaan 

houden. Waar generaties gelukkig kunnen 
opgroeien zodat deze wijken later weer 

gerestaureerd zullen worden. 

”



Aakstraat

Gisbert 
Schairt

weg

Hof van 
Oranje

Het Hof van Oranje is het slotstuk in de herstructurering van De Binnen-

Vergt. Op de plek van de oude portiekwoningen aan de Prins van  

Oranjestraat en de Aakstraat worden de komende drie jaar circa 80 nieu-

we woningen gebouwd, verdeeld over drie deelplannen. Er worden zowel 

koop- als huurwoningen gerealiseerd. De woningen aan de Prins van 

Oranjestraat zijn inmiddels gesloopt, die aan de Aakstraat volgen in 2018 

en 2019. Passend bij de rest van de wijk wordt er - net als bijvoorbeeld 

in het Binnenhof - een hofje gecreëerd. Om te zorgen dat de straten zo 

vrij mogelijk blijven en parkeren uit het zicht gebeurt, realiseren we twee 

parkeerhoven.

Dit eerste deelplan bestaat uit enkel koopwoningen. Huurwoningen 

volgen in de komende deelplannen. De koopwoningen zijn beschikbaar 

in verschillende prijsklassen; zowel voor starters en jonge gezinnen als 

doorstromers. De meeste woningen hebben drie slaapkamers en een vas-

te trap naar zolder. De tuin is voor alle woningen gelegen op het westen 

en voorzien van een fietsenberging. De tuinen worden aan de achterkant 

voorzien van een hek. Tussenafscheidingen zijn niet opgenomen. Alle 

woningen worden voorzien van zonnepanelen, waardoor u straks zelf uw 

energie opwekt en daarmee bespaart op uw energiekosten!
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Blok I
Rijtje van vijf interieurimpressie

bouwnummer 3



Omschrijving bouwnummer 1 t/m 5 

Dit rijtje ligt op de hoek van de Prins van Oranjestraat en de Vergtweg. Blok I bestaat 

uit een rijtje van vijf hoek- en tussenwoningen, gebouwd in drie verschillende kleuren 

variërend van een bruin gemêleerde Bommels bonte baksteen tot een grijs en wit 

geverfde steen. Ook de gevels verschillen van elkaar. 

De hoekwoning waarmee het rijtje begint, heeft haar ingang aan de zijkant, met aan 

weerszijden langwerpige ramen. De voorkant van de woning wordt gesierd door grote 

raampartijen met houten luiken, klassieke gootbeugels en een dakkapel. 

De twee opeenvolgende woningen hebben dezelfde bouwstijl en worden wit geschil-

derd. Het verschil zit ‘m in het puntdak met zolderraam van de linkse woning, waar de 

rechtste een schuin dak heeft.

De twee laatste woningen in het rijtje krijgen een kenmerkende rode voordeur, en 

dezelfde houten luiken als de eerste woning. De woningen hebben een schuine kap; 

één van de twee heeft een dakkapel op zolder. 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Kenmerken 

Woonoppervlakte: ca. 119 m2

Perceelsgrootte: van 112 tot 140 m2 
 
Inhoud: ca. 430 m3

 ca. 448 m3 (puntkap)
 
Slaapkamers: ca. 15, 10 en 7 m2

Achtertuin: van 41 tot 63 m2 

Bouwnummer 3       
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interieurimpressie
bouwnummer 6

Blok II
Rijtje van drie



Omschrijving bouwnummer 6 t/m 8

Blok II bestaat uit drie woningen – twee hoekwoningen en één tussenwoning – met 

dezelfde architectuur. Ze zijn gebouwd uit een bruin gemêleerde steen. De aange-

brachte details, zoals de omlijsting om de in vlakken verdeelde kozijnen, de groene 

kleuraccenten, de klassieke gootbeugels en zinken dakafwerking, geven de woning 

een stevige en chique uitstraling. 

De woningen ogen compact doordat de kap begint op de verdieping. Toch bieden ze  

voldoende ruimte voor een jong gezin, doordat ze dieper zijn dan de woningen in de 

naastgelegen blokken. 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Kenmerken 

Woonoppervlakte: ca. 96 m2

Perceelsgrootte: van 105 tot 146 m2

 
Inhoud: ca. 345 m3

 
Slaapkamers: ca. 13 en 13,5 m2

Achtertuin: van 38 tot 72 m2

Bouwnummer 6       
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interieurimpressie
bouwnummer 10

Blok III
Rijtje van vier



Omschrijving bouwnummer 9 t/m 12

Dit rijtje vormt een variatie op de eerste rij woningen in het Hof van Oranje. Ook hier 

wisselen de wit en donkergrijs geverfde steen elkaar af. De eerste twee woningen 

hebben een frisse uitstraling door de witte kleur, rode voordeur en raam- en deur-

omlijsting van beton. De hoekwoning beschikt over een dakkapel. De laatste twee 

woningen ogen robuuster door het gebruik van donkerdere kleuren. Ook hier zien we 

de houten luiken, de klassieke gootbeugels en bij de hoekwoning de punt in de gevel 

terug. De hoekwoning met puntdak beschikt tevens over twee ramen in de zijgevel; 

op de begane grond en op de zolder. 

Begane grond

UItzicht vanuit de woningen

Eerste verdieping Tweede verdieping
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Kenmerken 

Tussenwoning

Woonoppervlakte: ca. 102 m2

Perceelsgrootte: van 111 tot 163 m2 

Inhoud: ca. 375 m3

 ca. 411 m3 (puntkap)

Slaapkamers: ca. 10, 8 en 5 m2 

Achtertuin: van 57 tot 102 m2 

Bouwnummer 10       
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interieurimpressie
bouwnummer 16

Blok IV
Rijtje van vijf



Omschrijving bouwnummer 13 t/m 17 

Blok nummer vier is misschien wel het meest gevarieerde rijtje in deze nieuwe fase. 

De eerste twee woningen zijn met hun wit geschilderde steen, gecombineerd wit met  

groene kozijnen en dakkapel volledig symmetrisch, waardoor het net een twee-onder-

éénkapwoning lijkt. De hoekwoning heeft op de eerste – en zolderverdieping twee 

langwerpige ramen voor extra lichtinval. Aan deze twee woningen staat een rijtje van 

drie ‘grote broers’, waarvan de middelste een puntkap met zolderraam krijgt. Ook hier 

is de klassiek ogende combinatie van de bruin gemêleerde steen en donkerblauwe 

luiken weer terug te zien. De hoekwoning krijgt in de zijgevel een langwerpig  

zolderraam.

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Kenmerken 

Woonoppervlakte: ca. 96 m2 (bouwnummer 13 - 14)
 ca. 90 tot 102 m2 (bouwnummer 15 - 17)

Perceelsgrootte: van 101 tot 150 m2

Inhoud: ca. 345 m3  (bouwnummer 13 - 14)
 ca. 375 tot 390 m3  (bouwnummer 15 - 17)
 
Slaapkamers: ca. 13 en 13,5 m2  (bouwnummer 13 - 14)
 ca. 12, 12 en 9 m2  (bouwnummer 15 - 17)

Achtertuin: van 38 tot 82 m2 (bouwnummer 13 - 14)
 van 49 tot 77 m2 (bouwnummer 15 - 17)

Bouwnummer 16       

Plattegrond van bouwnummer 13 & 14: zie blok II op pagina 9
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interieurimpressie
bouwnummer 19

Blok V
Rijtje van drie



Omschrijving bouwnummer 18 t/m 20

De hekkensluiter in het Hof van Oranje bestaat uit drie woningen met eenzelfde archi-

tectuur; een combinatie van een roodbruine steen met rode voordeuren en fris witte 

kozijnen. De middelste woning wijkt af vanwege de aanwezigheid van een dakkapel 

op zolder, die zorgt voor extra licht. De hoekwoningen hebben voor dit doel een extra 

raam gekregen in de zijgevel. 

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping
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Kenmerken 

Woonoppervlakte: ca. 107 m2

Perceelsgrootte: van 124 tot 159 m2

Inhoud: ca. 379 tot 393 m3

 
Slaapkamers: ca. 12, 9 en 5 m2

Achtertuin: van 61 tot 89 m2

Bouwnummer 19       



Informatie
over sanitair
en keukens
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Keuken

In de huidige prijstelling is geen stelpost opgenomen voor de keuken. Het 

leidingwerk wordt door de aannemer meegenomen, waardoor voor de 

kopers alle mogelijkheden open blijven. Je kunt ervoor kiezen om via de 

projectleverancier een keuken uit te zoeken. Maar je kunt ook kiezen om de 

keuken helemaal zelf te regelen. Alle opties hiervoor zijn open. Zo kun je zelf 

je keuken aanpassen naar uw wensen en budget.

 

Badkamer & toilet

Voor de badkamer en toilet beneden is een stelpost opgenomen van 

€ 1200,00 inclusief BTW. Hier krijg je het basis sanitair voor. Voor het tegel-

werk is ook een stelpost opgenomen. 

Naast het basis sanitair en tegelwerk zijn er nog tal van andere mogelijkhe-

den. In overleg met de aannemer en sanitair leverancier kun je de badkamer 

helemaal indelen naar eigen smaak en wensen. 

De aannemer en sanitair leverancier kunnen meer informatie geven over de 

meerwerkkosten en de procedure.
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Meer informatie

Heb je interesse in een koopwoning in De 
BinnenVergt? Kijk voor meer informatie op 
de website www.facebook.com/binnenvergt 
of neem contact op met de makelaar!

Om in aanmerking te komen voor een 
koopwoning is het noodzakelijk om als 
woningzoekende ingeschreven te staan bij 
de gemeente Zaltbommel. Voor meer 
informatie, bel met de gemeente, op 
telefoonnummer (0418) 681 681.

Makelaar
Nieuwdorp Makelaardij NVM
Gamerschestraat 35
5301AP Zaltbommel
T 0418 512 474
E info@nieuwdorp.nl
I  www.nieuwdorp.nl

Ontwikkelaar 
Woonlinie
Thorbeckestraat 1 
5301 NC ZALTBOMMEL
T 088 520 4000
E info@woonlinie.nl 
I  www.woonlinie.nl 

www.facebook.com/binnenvergt

Disclaimer
Aan de informatie, maatvoering en afbeeldin-
gen in deze brochure kunnen geen rechten 
ontleend worden. De BinnenVergt is een pro-
ject van Woonlinie. Kijk voor meer informatie 
op www.woonlinie.nl. 
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