ZOMERLUST

_ EINDELOOS GENIETEN TUSSEN WATER EN GROEN _
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ZOMERLUST...
EEN WITTE OASE TUSSEN BOSSEN EN KREKEN

Op deze rustige woonplek aan de Boslaan, waar water en groen harmonieus samenvloeien, is het heerlijk resideren.
Direct gelegen aan het rustige water van de Kleine Kreek en op wandelafstand van het centrum van Axel, verheffen
zich binnenkort 24 luxe appartementen verdeeld over twee gebouwen. Alle appartementen hebben prachtig uitzicht
over de natuur.
De expressieve architectuur, ontworpen door ARCHIKON architecten & constructeurs, sluit naadloos aan op de
natuurrijke en groene omgeving. Grote raampartijen zorgen voor veel lichtinval en dragen bij aan een optimale
ruimtelijke beleving van uw appartement.
Laat u verrassen door de ruime invulling van de appartementen, voorzien van royale terrassen, waardoor u één zult
worden met de omgeving.

IMPRESSIE VANAF KINDERDIJK >
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DICHTBIJ DE
NATUUR
Letterlijk op loopafstand van het centrum
van Axel en toch midden in de natuur.

ZOMERLUST...
EEN BEGRIP
IN DE REGIO
Zomerlust, een voormalig restaurant
met allure, op een werkelijk schitterende
locatie. Waar men voorheen van verre een
bezoek bracht aan dit restaurant om zich
uitgebreid culinair te laten verwennen
in een heerlijke relaxte ambiance.
Recentelijk sluiten van het restaurant op
deze historische locatie geeft een buitenkans voor het omvormen tot unieke
woonlocatie.
Uiteraard met diezelfde prachtige en
kenmerkende naam: ZOMERLUST!
De drie ontwikkelaars, Aannemersbedrijf
Van der Poel, Bax & Van Kranenburg
Beheer en Oosterbaan Invest, hebben
andermaal de handen ineen geslagen
om tot een saillant plan te komen.
En dat is méér dan gelukt!
Als een witte oase direct naast de Kleine
Kreek zullen twee appartementenblokken van elk twaalf appartementen
verrijzen, stijlvol en met allure, zoals dat
hoort bij Zomerlust.
Daarnaast is er plaats voor vijf of zes
riante vrije kavels waar u uw droomwoning geheel naar eigen wens kunt
realiseren.

Zomerlust is direct gelegen aan de Kleine
Kreek, omringd door bos en park en aan
het Axels Bos.
Het natuurgebied Smitsschorre, met
een omvang van 170 hectare, ligt op
steenworp afstand aan de overkant van
de weg. U vindt daar onder meer de
18-holes golfbaan De Woeste Kop te
midden van de kreken en de bossen. In
het bosrijke gebied is het buitengewoon
genieten om te wandelen of fietsen.
Lopend langs de noord- of westzijde
heeft u een prachtig uitzicht over de
Axelse Kreek en de Zwartenhoek.
Wellicht ziet u in de vroege morgen, in
alle stilte, zelfs een ree of een eekhoorn!
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AXEL
NATUURRIJK,
STIJLVOL,
RUSTIG EN
GENIETEN!

via Rotterdam en de N57
ia de N57 of de N59
rgen op Zoom en de E312
d, via Bergen op Zoom en de E312
Amsterdam

Rotterdam
‘s-Hertogenbosch

a Antwerpen, E19 en E312
via E312
Westerscheldetunnel en de N57

AXEL

Breda

Middelburg

Eindhoven
Antwerpen
Gent
Brussel

ia Eindhoven, Breda en Bergen op Zoom,

a Antwerpen, E312

CENTRALE
LIGGING
Zomerlust ligt op een prachtige, maar
ook centrale locatie aan de rand van Axel.
U woont er op korte afstand van grote
steden als Middelburg, Antwerpen,
Gent en Brussel.
Vanuit Nederland
• Rotterdam:
1 uur 30 min. rijtijd
• Breda:
1 uur 10 min. rijtijd
• Middelburg: 40 min. rijtijd
Vanuit België:
• Brussel:
• Antwerpen:
• Gent:		

1 uur 10 min. rijtijd
40 min. rijtijd
40 min. rijtijd
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Axel heeft met een aantal verschillende
toeristische historische bezienswaardigheden, outdoor arrangementen, de
weekmarkt, het kwalitatief sterke
winkelaanbod en het hoge voorzieningenniveau sterke troeven in handen.
Die maken het aantrekkelijk om hier te
wonen en een bezoek aan deze stad te
brengen.
Ook voor culinaire verwennerij en
luxueuze persoonlijke verzorging is Axel
een waar genoegen.
Genieten van een heerlijk diner in een
van de vele restaurants, een bijzonder
glas wijn van wijnhandel Herman...
Of van luxe bonbons van Chocolaterie
Mauritsz. Het is slechts een kleine greep
uit het aanbod, Axel heeft het allemaal.
De inwoners van Axel worden schertsend
‘erpelkappers’ genoemd. Die bijnaam
danken ze aan het feit dat ze vroeger
na de aardappeloogst met hun ‘kapper’
(schoffel) naar het veld trokken in de
hoop nog wat ‘erpels’ (aardappelen)
te vinden. Het beeld De Erpelkapper
herinnert daar nog aan.
Ook op het gebied van (gezondheids-)
zorg en welzijn heeft Axel een hoog
voorzieningenniveau. Er is een ruime
keus aan huisartsen en tandartsen en
er is tevens een nieuw gezondheidscentrum, waarin meerdere gezondheidsdisciplines zijn ondergebracht.

ZOMERLUST
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OPTIMAAL
WOONKLIMAAT
Wonen in Zomerlust is een buitenkans!
Zomerlust is sfeervol en biedt u het
optimale woonklimaat, rust en luxe,
midden in de gezelligheid en veelzijdigheid van Axel.

IMPRESSIE BOSLAAN >
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MAJESTUEUS
WONEN AAN
DE KLEINE
KREEK
In Zomerlust staat alles in het teken
van majestueus wonen. Er komen twee
elegante woongebouwen met in totaal
24 appartementen en vijf of zes vrije
kavels. De luxe appartementen hebben
een bijzonder fraaie ligging direct aan
de Kleine Kreek.
De
appartementengebouwen
zijn
ontworpen door ARCHIKON architecten
& constructeurs. Dit maakt Zomerlust
tot een schitterende woonomgeving
met een geheel eigen identiteit.

IMPRESSIE
VANAF BRUG BOSLAAN >

15

16

17

APPARTEMENT TYPE A0

N

O
W

Z

schaal 1:75
0m 0,5m 1m

1,5m 2m

2,5m 3m

3,5m

Type A0 : 118,8 m2 bvo / 105,6 m2 gbo, begane grond (zoals afgebeeld) met tuin aan het water

SFEERIMPRESSIE WOONKAMER - KEUKEN (TYPE A0)

Getoonde impressies zijn indicatief, voor exacte indeling en maatvoering verwijzen we u naar de verkooptekeningen.

Woon-/eetkamer/keuken
Slaapkamer 1		
Slaapkamer 2		
Badkamer		
Berging			
Entree/hal		
Tuin incl. terras

52,9 m2
13,9 m2
10,5 m2
6,0 m2
4,1 m2
11,0 m2
ca. 220 m2
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APPARTEMENT TYPE A1 - A2 - A3

N

O
W

Z

schaal 1:75
0m 0,5m 1m

SFEERIMPRESSIE SLAAPKAMER (TYPE A1)

1,5m 2m

2,5m 3m

3,5m

			 A1 - A2
Woon-/eetkamer/keuken 52,9 m2
2
2
2
20,1 m2
Type A1 : 131,6 m bvo / 116,5 m gbo, eerste verdieping met 12 m balkon op het westen (zoals afgebeeld) Slaapkamer 1		
Slaapkamer
2		
15,2 m2
Type A2 : 131,6 m2 bvo / 116,5 m2 gbo, tweede verdieping met 12 m2 balkon op het westen
Badkamer		
6,0 m2		
Type A3 : 131,6 m2 bvo / 111,7 m2 gbo, derde verdieping met 12 m2 balkon op het westen en een zolder in de kap Berging			
3,9 m2 		
Entree/hal		
11,0 m2
Getoonde impressies zijn indicatief, voor exacte indeling en maatvoering verwijzen we u naar de verkooptekeningen. Balkon			
12,0 m2

A3

48,6 m2
17,5 m2
13,2 m2
6,0 m2
3,9 m2
11,0 m2
12,0 m2
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APPARTEMENT TYPE B0

APPARTEMENT TYPE B1 - B2 - B3

N

N

O

O

W

W

Z

schaal 1:75
0m 0,5m 1m

1,5m 2m

2,5m 3m

schaal 1:75
0m 0,5m 1m

3,5m

Type B0 : 120,6 m2 bvo / 108,0 m2 gbo, begane grond
Getoonde impressies zijn indicatief, voor exacte indeling en maatvoering verwijzen we u naar de verkooptekeningen.

Z

Woon-/eetkamer/keuken
Slaapkamer 1		
Slaapkamer 2		
Badkamer		
Berging			
Entree/hal		
Tuin incl. terras

55,4 m2
14,2 m2
8,7 m2
5,6 m2
6,6 m2
11,6 m2
ca. 230 m2

1,5m 2m

2,5m 3m

3,5m

Type B1 : 133,8 m bvo / 119,0 m gbo, eerst verdieping met 12 m balkon op het zuiden (zoals afgebeeld)
Type B2 : 133,8 m2 bvo / 119,0 m2 gbo, tweede verdieping met 12 m2 balkon op het zuiden
Type B3 : 133,8 m2 bvo / 115,1 m2 gbo, derde verdieping met 12 m2 balkon op het zuiden en een zolder in de kap
2

2

2

Getoonde impressies zijn indicatief, voor exacte indeling en maatvoering verwijzen we u naar de verkooptekeningen.

			 B1 - B2
Woon-/eetkamer/keuken 57,4 m2
Slaapkamer 1		
12,6 m2
Slaapkamer 2		
14,4 m2
Badkamer		
6,7 m2		
Berging			
10,5 m2
Entree/hal		
11,6 m2
Balkon			
12,0 m2

B3

53,1 m2
12,5 m2
10,9 m2
5,8 m2
10,5 m2
11,6 m2
12,0 m2
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APPARTEMENT TYPE C0

N

O
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Z

schaal 1:75
0m 0,5m 1m

1,5m 2m

2,5m 3m

3,5m

Type C0 : 93,5 m2 bvo / 82,2 m2 gbo, begane grond (zoals afgebeeld)
Woon-/eetkamer/keuken
Slaapkamer 1		
Slaapkamer 2		
Badkamer		
Berging			
Entree/hal		
Tuin incl. terras

SFEERIMPRESSIE WOONKAMER (TYPE C1)

39,0 m2
12,6 m2
8,4 m2
4,7 m2
3,2 m2
9,6 m2
ca. 75 m2

Getoonde impressies zijn indicatief, voor exacte indeling en maatvoering verwijzen
we u naar de verkooptekeningen.

schaal 1:50
0m
0,5m

1m

1,5m

2m

2,5m

3m

3,5m
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APPARTEMENT TYPE C1 - C2 - C3

schaal 1:75
0m 0,5m 1m

1,5m 2m

2,5m 3m

3,5m

Type C1 : 130,5 m2 bvo / 115,5 m2 gbo, 1e verdieping met 20 m2 terras op het noorden en 12 m2 balkon op het zuiden (zoals afgebeeld)
Type C2 : 130,5 m2 bvo / 115,5 m2 gbo, 2e verdieping met 12 m2 balkon op het noorden en 12 m2 balkon op het zuiden
Type C3 : 130,5 m2 bvo / 111,8 m2 gbo, 3e verdieping met 12 m2 balkon op het noorden en 12 m2 balkon op het zuiden

					

SFEERIMPRESSIE BADKAMER (TYPE C1)

en een zolder in de kap

Getoonde impressies zijn indicatief, voor exacte indeling en maatvoering verwijzen we u naar de verkooptekeningen.

			 C1 - C2
C3
Woon-/eetkamer/keuken 53,9 m2
49,6 m2
Slaapkamer 1		
15,8 m2
14,5 m2
Slaapkamer 2		
11,8 m2
12,1 m2
Badkamer		
8,1 m2		
6,5 m2
Berging			
6,4 m2 		
6,0 m2
Entree/hal		
10,8 m2
10,6 m2
Balkon			
12,0 + 20,2 m2 (C1)
			 2*12,0 m2 (C2- C3)
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... EN MEER
Axel is toonaangevend op het gebied
van welness en persoonlijke verzorging.
Van pedicures tot beautysalons, kapsalons en sauna. Een grote bekende is
natuurlijk Burny’s, veel meer dan een
kapsalon, het is een plek waar beleving
en haar samenkomen. Burny’s is een van
de meest onderscheidende salons van
Nederland.
Wie gezellig wil winkelen, zichzelf wil
verwennen met een lekker geurtje,
nieuwe kleren of een sieraad kan ook
in Axel terecht bij de verschillende
kwaliteitszaken.

CULINAIR
GENIETE N
Axel staat van oudsher bekend om haar
culinaire kwaliteiten en bourgondische
inslag, mede bepaald door de nauwe
band met België.
In Axel kunt u gastronomisch uit eten,
er is een grote verscheidenheid aan
horeca, waardoor er voor iedereen wel
een plek is om in een gepaste ambiance
van een drankje of een diner te genieten.

Jaarlijks vind in Axel op Hemelvaartsdag
het Oldtimerfestival plaats, een inmiddels
beroemd evenement wat vele bezoekers
trekt.
Een bezoek aan Museum Het Warenhuis
is een unieke ervaring voor het hele
gezin! De geschiedenis van de streek
wordt hier op een bijzondere en
interactieve wijze tentoongesteld.
De bijzondere architectuur en de
gerestaureerde unieke muur- en plafondschilderingen geven een extra dimensie
aan het museum.
Alle actuele informatie over Axel vindt u
op www.axel.nl
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GOLF
SPORT
De 18-holes golfbaan van de golfvereniging “De Woeste Kop” is gesitueerd in
het natuurgebied Smitsschorre, letterlijk
tegenover Zomerlust.
Het is een uitdagende en mooi onderhouden baan met een parkachtig
karakter. Behalve bij sneeuw en vorst kan
er in principe het gehele jaar op zomergreens worden gespeeld. Voordat u de
baan in gaat kunt u gebruik maken van
de oefenfaciliteiten. De baan is voorzien
van zeer gevarieerde holes, met soms
smalle fairways en strategisch geplaatste
bunkers. De waterpartijen zorgen voor
een extra moeilijkheidsgraad.
Na het spelen is het goed toeven in het
clubhuis, waar naast een drankje ook
een voortreffelijke menukaart aanwezig
is van restaurant de “TopZ”.

Axel heeft een rijk verenigingsleven.
Uiteraard op sportgebied, maar ook in
vele andere vormen van vrijetijdsbesteding en ontspanning. Voor alle sporten en
het verenigingsleven zijn in Axel passende
accommodaties. Naast de prachtige
golfbaan zijn er nog tal van andere
sportfaciliteiten in en om Axel te vinden.
Alleen al direct ‘om de hoek’ bij Zomerlust
vindt u de tennisbanen, het ruitersportterrein, de voetbalvelden, openluchtzwembad ‘t Plaatje en nog veel meer.
Op Smitsschorre bevindt zich, naast het
golfterrein, ook een schitterend vliegveld
voor zweefvliegers met een flinke vloot
met de modernste zweefvliegtuigen. Als
u wilt, kunt u met één van de ervaren
vliegers van de club meevliegen. Of u
begint zelf met deze prachtige sport!
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LUXE KEUKENS
Een keuken is de centrale plaats in uw
woning. Met een echte merkkeuken van
Nobilia voorziet Haak Keukens uit Axel
uw appartement van een prachtige
Keuken op maat.
Uiteraard zijn er mogelijkheden in overvloed om uw keuken geheel naar eigen
smaak in te richten.
Ga dus eens langs bij Haak Keukens
in Axel om uw eigen droomkeuken in
Zomerlust te verwezenlijken.

AFWERKING
Entree/Hal
Wandafwerking
Plafondafwerking
Vloerafwerking

Behangklaar
Spuitwerk
Dekvloer

Toilet
Wandafwerking
Wandtegels tot 1,20 m,
		daarboven behangklaar
Plafondafwerking Spuitwerk
Vloerafwerking
Vloertegels
Woon-/eetkamer-/keuken
Wandafwerking
Behangklaar
Plafondafwerking Spuitwerk
Vloerafwerking
Dekvloer
Slaapkamers
Wandafwerking
Plafondafwerking
Vloerafwerking

Behangklaar
Spuitwerk
Dekvloer

Berging
Wandafwerking
Plafondafwerking
Vloerafwerking

Behangklaar
Spuitwerk
Dekvloer

Badkamer
Wandafwerking
Plafondafwerking
Vloerafwerking

Wandtegels tot plafond
Spuitwerk
Vloertegels

MATERIALEN
Fundering		
Gewapend beton
Verdiepingsvloeren Gewapend beton
Bouwmuren
Kalkzandsteen
Balkons		
Prefab beton geschilderd
Buitengevel
Gevelstenen geschilderd
Buitenkozijnen
Kunststof
Raamdorpels
Aluminium lekdorpels
Bedekking balkons Prefab beton
Bedekking terrassen Betontegels
		(natuursteen-look)
Balustrade balkon Stalen balusters en leuningen
Binnenwanden
Cellenbeton
Binnenkozijnen
Houten montagekozijnen
Binnendeuren
Houten opdekdeuren
Keuken		
Nobilia
		
(Haak Keukens, Axel)
Sanitair		
Villeroy en Boch, Onovo
		
(Logus de Hoop, Terneuzen)

BIJZONDER
SANITAIR
Een luxe badkamer is een juweeltje in
huis. Het idee is dat u zich daar thuis
voelt met sanitair dat bij u past. Een badkamer is een ruimte voor ontspanning
en moet behalve mooi ook functioneel
zijn.
De appartementen zijn allemaal voorzien van prachtig ruime badkamers.
Voor de inrichting en afwerking van uw
badkamer heeft u keuze... veel keuze,
onze sanitairleverancier zal u daar graag
bij van dienst zijn.
Samen met grote merken als Villeroy
& Boch, Hans Grohe en uw creativiteit,
wordt uw badkamer een heel persoonlijke plek.
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VRIJE KAVELS
Droomt u van wonen in een vrijstaand
huis op een unieke locatie? Dan is
Zomerlust de uitgelezen plek om uw
eigen huis te (laten) bouwen.
De vijf of zes riante vrije kavels bieden
royale bebouwingsmogelijkheden en
hebben een rustige ligging in een luxe
woonomgeving.
Een kavel in project Zomerlust geeft u
de kans om al uw woonwensen om te
zetten in een unieke en exclusieve ontwikkeling. Een landelijke of juist een
moderne villa, alles is mogelijk zolang
uw keuze maar aansluit op de kwaliteit
waar deze locatie om vraagt.
U koopt alleen de bouwrijpe grond. De
keuze van architect, bouwonderneming
en woningstijl is, met inachtneming van
bestemmingsregels, volledig vrij. Indien
gewenst kunnen wij u introduceren bij
bouwondernemingen, architecten en
installateurs in het Zeeuws-Vlaamse
die hun sporen in de streek reeds
ruimschoots hebben verdiend.
Zomerlust biedt u de unieke kans om
uw eigen droomhuis te bouwen op een
bijzondere en gewilde locatie.

Kavels 1 t/m 3 zijn direct aan het water
gelegen, 4 t/m 6 zijn gesitueerd aan
de fraaie Boslaan met tuinen op het
zonnige zuiden.
De toegang tot het Zomerlust terrein,
zal worden voorzien van een statige
entree. Het gebied biedt in totaal plaats
aan de twee appartementengebouwen
en de zes kavels. Dit betekent dat het
terrein geen onderdeel uitmaakt van de
openbare weg en de toegang enkel voor
bewoners en bezoekers zal zijn.
Maximale privacy is dus gewaarborgd.
Kavel 1 = 483 m2
Kavel 2 = 484 m2
Kavel 3 = 533 m2
Kavel 4 = 485 m2
Kavel 5 = 437 m2
Kavel 6 = 438 m2

Getoonde impressie, kavelindeling en
bebouwingsvlakken zijn indicatief, voor
de exacte mogelijkheden verwijzen we u
naar het kavelpaspoort.
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VERKOOPINFORMATIE

Kindt + Biesbroeck Vastgoed en Beheer
Axelsestraat 2, Terneuzen
T: (+31) (0)115 76 05 00
www.kindtenbiesbroeck.nl

ONTWIKKELING

Oosterbaan Invest
Maalsesteenweg 526, Brugge (B)
T: (+32) (0)50 60 08 60
www.oosterbaaninvest.com

Bax & van Kranenburg Beheer bv
Anjelierstraat 39, Wijk en Aalburg
T: (+31) (0)416 72 50 50
www.baxvankranenburg.nl

architectuur:
vormgeving:
drukwerk:
informatiebron:

ARCHIKON architecten & constructeurs, Goes
studio ArteP, Koewacht
Pieters Media, Groede
www.axel.nl

De artist impressions en tekeningen geven een zo getrouw
mogelijk beeld van het bouwplan, maar zijn geen exacte weergave
van het product. Deze brochure is geen onderdeel van de
koop-aannemingsovereenkomst, derhalve kunnen aan de inhoud
van de brochure geen rechten worden ontleend.

REALISATIE

Aannemersbedrijf Van der Poel
Hughersluys 31, Terneuzen
T: (+31) (0)115 67 75 00
www.vanderpoelterneuzen.nl

ZOMERLUST

_ WWW.ZOMERLUST-AXEL.NL _

