
Vrijstaand, geschakeld én gelijkvloers wonen
Het kan in de Brielse Erven



De woondromen 
van Vrij Wonen
Bij Vrij Wonen drómen we over wonen. En denken we na 
over slimme woonconcepten voor de toekomst. Zo kwamen 
we op het spoor van de Bungalette. Het concept is 
eenvoudig: een mooi vormgegeven woning met het hele 
woonprogramma op de begane grond. Wonen, slapen, 
koken en badderen. Zonder trappen. Maar mét een tuin 
én voldoende privacy.



Wonen aan de
Brielse Erven
Brielse Erven ligt aan de zuidzijde van Brielle, vlak bij het landelijk gebied. 
Eerder werden hier al tien vrije kavels verkocht, de eerste woningen  
zijn al in aanbouw, waardoor zo een kleinschalig eigen buurtje ontstaat.  
Alle voorzieningen zijn in de buurt. De supermarkt, warme bakker,  
het zwembad, het theater en de bibliotheek liggen op loopafstand.  
En fietsend is het centrum binnen de historische vesting van Brielle 
binnen drie minuten te bereiken.
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Vestingstad
Brielle is een historische vestingstad met 
één van de best bewaarde vestingwerken 
van Nederland. De stad telt meer dan 
vierhonderd monumenten en is bekend uit 
de geschiedenisboekjes, want ‘op 1 april 
(1572) verloor Alva zijn Bri(e)l’. De vele 
historische panden zijn niet alleen prachtig, 
Brielle is ook een echte winkelstad. Er zijn 
opvallend veel unieke, gespecialiseerde 
winkeltjes, kledingzaken en kunstgaleries, 
maar ook fijne restaurants, kroegjes en 
lunchtentjes. Omdat Brielle op een steen- 
worp afstand ligt van de A15 en Rotterdam, 
is de stad erg gemakkelijk bereikbaar. 
Buiten de spits rijd je in minder dan een 
half uur naar Rotterdam. Op werkdagen 
rijden er om de tien minuten bussen naar 
het metrostation van Spijkenisse.

Brielse Meer
Met ruim 17.000 inwoners is Brielle rijk  
aan vele voorzieningen. Brielle heeft onder 
andere een medisch centrum, sportcom- 
plexen, een zwembad en een theater. 
Brielle ligt op slechts 12 kilometer afstand 
van het strand en direct aan het Brielse 
Meer: een heerlijke plek om bij te komen 
van alle drukte van het dagelijks leven.



De Bungalette
HDK architecten ontwierp een prachtige woning.  
Een lichte living met een open keuken en een hoog 
plafond, waar het heerlijk tafelen is met vrienden.  
Verder zijn er twee slaapkamers, een badkamer,  
los toilet en berging. Doozr de woningen aan elkaar  
te schakelen ontstaat er een heerlijke patio met 
voldoende privacy.  
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Deze woning heeft standaard:
• twee slaapkamers  •  ruime woonkamer  •  open keuken  •  patio

gevelaanzichten  •  gevelafwerking  •  dakafwerking  •  kozijnen
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Patiowoning
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Het ontwerp van de vijf Bungalettes kenmerkt zich door  
de schakeling van lage en hoge volumes. De verspringende 
gevellijn versterkt de ritmiek. In het hogere vooruitgeschoven 
bouwdeel zijn de entree, woonkamer en keuken gelegen.  
In het naar achter liggende lagere volume zijn de slaapkamers, 
badkamer en berging ondergebracht. 
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Zijgevel 
A en E

Dit bouwdeel is tegen de geluidswal langs 
de G.J. van den Boogerdweg geplaatst, 
waardoor een besloten, knusse patio 
ontstaat. De wal zorgt er niet alleen voor 
dat de woning aan het zicht onttrokken 
wordt, maar draagt tevens bij aan een 
goede isolatie van de buitenmuur en een 
stabiel binnenklimaat. De patio grenst  
aan de woonkeuken en is ook bereikbaar 
via de toegangspoort aan de voorzijde  
van de woning door middel van een pad 
langs de woonkamer.  

Uw auto parkeert u overigens heel 
praktisch aan de voorzijde van de woning, 
op eigen terrein. 
De gevel wordt prachtig afgewerkt door 
middel van een Eternit beplating, in 
combinatie met verticale houten latten.  
De hoge ramen in de voor- en achtergevel 
zorgen voor diep toetredend daglicht in 
de woonruimte en de keuken, waardoor 
een heerlijk lichte woning ontstaat.
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Aanzicht linkergevel Aanzicht rechtergevel

Gevelafwerking:
•  verticale  

houten delen
• kleur: naturel

Gevelafwerking:
• eternit
• kleur: lichtgrijs

Kozijnen:
•  aluminium kozijnen
• kleur: RAL 7022
•  ventilatieroosters: 

DucoTop 50 ZR

Geluidswal:
•  keerwand  

met grondwal

Geluidswal:
•  keerwand  

met grondwal

Kozijnen:
•  aluminium kozijnen
• kleur: RAL 7022
•   ventilatieroosters: 

DucoMax Largo 15 ZR

Geluidswal:
•  keerwand  

met grondwal

Gevelafwerking:
• eternit
• kleur: lichtgrijs

Gevelafwerking:
•  verticale  

houten delen
• kleur: naturel

Kozijnen:
•  aluminium kozijnen
• kleur: RAL 7022

Gevelafwerking:
• eternit
• kleur: lichtgrijs

Gevelafwerking:
•  verticale  

houten delen
• kleur: naturel



Energieneutraal 
is een optie
De woningen worden zeer energiezuinig gebouwd. Het dak 
wordt voorzien van zonnepanelen, de warmte-pomp zorgt 
zowel in de zomer als in de winter voor een aangename 
temperatuur in de woning. De hele woning is voorzien van 
vloerverwarming, er zijn dus geen radiatoren waarmee u  
bij het inrichten van de woning rekening hoeft te houden.

Kiezen voor de Bungalette betekent dat u duurzaam investeert in een 
prachtig ontworpen woning met laag energieverbruik. Duurzaam en 
comfortabel: dat waren belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van  
de Bungalette.

De luchtwarmtepomp zorgt voor de verwarming van de woning. Dankzij 
vloerverwarming en -koeling heeft de woning dag en nacht dezelfde 
temperatuur. En door de goede isolatie blijft het ook zo. In de zomer kan  
de vloer ook gekoeld worden. De woning is niet aangesloten op het gasnet  
en de energierekening is gemiddeld genomen laag. De systemen zorgen  
voor minder stof in huis, waardoor de leefomgeving gezonder is.

De woningen zijn uitgevoerd met een EPC van 0,4.
De zeer energiezuinige opzet wordt bereikt door toepassing van een 
houtskeletbouwsysteem met een maximale isolatiewaarde. Er ontstaat 
hierdoor een zeer comfortabel binnenklimaat gedurende de vier seizoenen. 
De oriëntatie van de daken is uitermate geschikt voor het toepassen van 
zonnecellen ten behoeve van de energieopwekking. Optioneel kunnen de 
woningen uitgevoerd worden met een EPC van 0.



 Keuken
Omdat iedereen andere wensen heeft, wordt er 
geen standaardkeuken geplaatst. U ontvangt een 
keukencheque t.w.v. € 2500,-. Samen met Tieleman 
Keukens in Middelharnis kunt u kijken wat de  
mogelijkheden zijn voor uw woning. Wordt het een 
design kookeiland, een landelijke woonkeuken of  
een mini malistisch keukenblok? 

www.tieleman.nl

Prijzen
De verkoopprijzen van de kavels inclusief een Bungalette liggen  
tussen € 399.000,- en € 445.000,- v.o.n. De makelaar kan u meer  
vertellen over de actuele verkoopprijzen.

 Badkamer
De badkamer is klaar bij oplevering van de woning.  
Deze beschikt over een douche, wastafel en  
tweede toilet. Meer informatie over het sanitair en  
de afwerking is bij de makelaar aanwezig.



HDK architecten
We hebben gekozen voor een ambitieus architectenbureau met nieuwe en 
verfrissende ideeën. HDK architecten in Rotterdam werkt met een team van 
enthousiaste professionals aan opdrachten op alle schaalniveaus. Van 
interieuropdrachten tot stedenbouwkundig werk, met een grote diversiteit 
in omvang en complexiteit. Altijd wordt gezocht naar een unieke oplossing. 
In het ontwerpproces wordt gezocht naar het maximaal haalbare ten aanzien 
van functionaliteit, ruimtelijkheid en architectuur. Ontwerpen die naadloos 
passen in de situatie, heldere plattegronden en een aansprekende 
detaillering. De kracht van HDK architecten is het vermogen om binnen de 
gegeven budgetten een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. 

Kijk voor meer informatie op www.hdk-architecten.nl

Makelaar: Meer weten?
Natuurlijk kunt u bij de makelaar terecht met al uw vragen. Zij vertellen  
u graag en met alle plezier meer over de verdere details, tekeningen en 
materiaal- en afwerkingsstaten.

Voorweg 2, 3233 SK  Oostvoorne 
T: 0181 - 484 000
Straatweg 94, 3051 BL  Rotterdam
T: 010 - 422 61 44
W: www.kolpavanderhoek.nl

Architect:




