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DE DIJKGRAAF,
  OUDE TONGE
20 HUURWONINGEN



EEN ÉCHT DUURZAME HUURWONING, 

VOLLEDIG WOONKLAAR



De nieuwe standaard

MorgenWonen is de nieuwe standaard van modern 

bouwen en wonen. De woningen worden in alle 

opzichten gebouwd met het oog op morgen: 

buitengewoon duurzaam en milieubewust.  

Een andere unieke eigenschap: MorgenWonen 

betekent ook dat u er morgen zó in kunt trekken. 

Compleet comfort

Normaal moet er nog veel aan een nieuwe woning  

gebeuren voordat u echt comfortabel kunt wonen.  

Bij MorgenWonen is dat anders: uw woning wordt zeer 

compleet opgeleverd. Inclusief grotendeelse stoffering 

en wit gespoten binnenwanden. Het huis heeft een 

compleet ingerichte badkamer en keuken met luxe 

apparatuur. 

Vandaag de sleutel, morgen wonen.

   morgen wonen
betekent ook dat u er
        morgen zó in 
     kunt trekken.



De Dijkgraaf, Oude Tonge

Het dorp Oude-Tonge ligt op Goeree-Overflakkee en 

is een toeristisch dorp. Het is met name populair bij 

watersporters. Het dorp beschikt over een prachtige 

jachthaven die in verbinding staat met het Volkerak, een 

mooie omgeving om te wandelen, fietsen.

Oude-Tonge biedt veel mogelijkheden om (sportief) te 

ontspannen: er zijn veel sportclubs en -velden en een 

uitgebreid mountainbike parcours.In de oude kern van 

Oude-Tonge, rond de kerk, zijn verschillende winkels, 

cafés en voorzieningen.

De woningen komen op de locatie van het voormalige 

verzorgingstehuis ‘Ebbe en Vloed’, op de hoek van de 

Oostdijk en de Mariniersweg.

In de directe omgeving is veel groen, water en zijn 

speeltuintjes te vinden. Achter de Oostdijk ligt de 

Spuikom met een prachtig uitzicht over de polder.

 prachtige 
natuurgebieden met 
     volop keuze in 
recreatiemogelijkheden.



haven
± 700 meter

middelbare school
± 1,2 kilometer

anchor

anchor

 prachtige 
natuurgebieden met 
     volop keuze in 
recreatiemogelijkheden.

bushalte
± 1,1 kilometer

basisschool
± 1,1 kilometer

supermarkt
± 600 meter

HEERLIJK WONEN 
AAN DE DIJKGRAAF, IN OUDE TONGE
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Ligging en situatie 

De 20 woningen van MorgenWonen 

worden gebouwd aan de Dabbestraat en 

Mariniersweg. De kavelgroottes van de 

tussenwoningen variëren van circa 104 m2 

tot circa 132 m2en de kavelgroottes van de 

hoekwoningen variëren tussen de circa  

109 m2 en 167 m2. 

Alle woningen beschikken over een berging 

in de achtertuin van circa 6 m2. Het dak van 

de woningen is aan de zonzijde bedekt met 

zonnepanelen. De andere zijde is bedekt 

met gebakken dakpannen. Parkeren kan op 

openbaar terrein. Dabbestraat 90 heeft een 

zijpad van 90cm breed.

 MOOI GELEGEN
DICHT BIJ ZEE EN NATUUR
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woning

entree 
Voordeur van uw woning.

berging
Ruimte voor o.a. uw tuingereedschap  
en tuinmeubilair.

huisnummer

haag

hekwerk hekwerk
Met hedera

teelaarde

tuin
Creëer uw eigen stukje natuur.

het oog op
   morgen

   in alle
    opzichten  
gebouwd met



Gezond én comfortabel wonen

De woningen van MorgenWonen worden 

woonklaar opgeleverd. Alle wanden op elke 

verdieping worden airless wit gespoten, en ook de 

plafonds op de begane grond en eerste verdieping. 

Op de begane grond en de eerste verdieping wordt 

een pvc-vloer gelegd, op zolder ribtapijt en op de 

trappen vloerbedekking.

De badkamer en het toilet zijn van alle gemakken 

voorzien. Zelfs RVS-accessoires zijn bij oplevering 

aanwezig! Met een fraai wastafelmeubel, Villeroy 

& Boch sanitair en een glazen douchecabine is de 

badkamer klaar voor luxueus gebruik. Bovendien 

wordt de badkamer voorzien van vloerverwarming, 

die samen met de elektrische designradiator 

zorgt voor behaaglijke warmte. Niet alleen de 

badkamer, maar ook de slaapkamers en de begane 

grond worden voorzien van vloerverwarming 

(met uitzondering van het toilet en de trapkast). 

Een aangenaam wooncomfort, ook daar staat 

MorgenWonen voor!

De woningen worden daarnaast uitgerust met 

een luxe keuken met A-merk inbouwapparatuur, 

die in een hoekopstelling wordt geplaatst. 

Met vaatwasser, inductiekookplaat en RVS 

recirculatiekap. In de achtertuin wordt tevens een 

zonneterras en een pad naar de berging aangelegd. 

Deze berging is ook al in uw achtertuin geplaatst. 

Vandaag de sleutel, morgen wonen.

   de woningen zijn zó 
compleet bij oplevering
     dat u meteen
   kunt verhuizen.



•  luxe keukenopstelling met A-merk vaatwasser, 

combimagnetron, koel-vriescombinatie, 

inductiekookplaat en RVS recirculatiekap

•  royale badkamer met wandcloset, douche-

cabine, wastafelmeubel en designradiator

•  vloer- en wandafwerking op de begane grond 

en de eerste verdieping

•  vloerverwarming op de begane  

grond en eerste verdieping

  Top
 kwaliteit

van binnen
& buiten



MorgenWonergie®

bewuster
  & zuiniger

met energie

Bewuster en zuiniger  met energie kan bijna niet!

Uw woning is gebouwd om milieubewust te wonen en zuinig om te gaan met energie. De woning is 

uitstekend geïsoleerd en alle ramen zijn voorzien van drielaags isolatieglas. Uw woning heeft geen 

CV-ketel maar is voorzien van een duurzame warmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt. In 

combinatie met de vloerverwarming biedt dit een zeer comfortabel binnenklimaat. Het dak is aan de 

meest zuidelijke kant bekleed met zonnepanelen waarmee u uw eigen duurzame energie opwekt. 

De door CO2 sensoren gestuurde ventilatie meet continu hoeveel lucht moet worden aan- en 

afgevoerd. Door dit slimme systeem gaat geen energie verloren aan het verwarmen van overtollige 

lucht. Uw WTW-systeem (warmteterugwinning) zorgt ervoor dat de aangevoerde verse lucht wordt 

voorverwarmd via de bestaande warmte in uw woning. Zo is minder energie nodig om de lucht op 

kamertemperatuur te brengen. 

MorgenWonergie®: vandaag genieten, morgen besparen!



De tussenwoningen en de hoekwoningen hebben 

dezelfde indeling, met uitzondering van de 

kavels 2, 6, 15 en 19, Dabbestraat 92 en 100 en 

Mariniersweg 86 en 94. De gebruiksoppervlakte 

van de woningen is circa 119m2. Behalve de 

tussenwoningen met een dwarskap, welke een 

gebruiksoppervlakte hebben van circa 124m2. Elke 

woning heeft een berging van circa 6m2. 

Een ruime entree/hal geeft toegang tot de L-vormige 

woonkamer/keuken. De keuken is voorzien van luxe 

energielabel A inbouwapparatuur en is gesitueerd aan 

de voorzijde van de woning; vanuit de woonkamer kijkt 

u uit op uw achtertuin. U profiteert optimaal van het 

zonneterras dat al kant- en-klaar voor u is aangelegd. 

Op de eerste verdieping heeft u drie ruime 

slaapkamers. Net als op de begane grond geniet u 

hier van behaaglijke vloerverwarming. Vanuit de 

grootste slaapkamer kijkt u uit op de achtertuin. De 

ruime badkamer wordt compleet opgeleverd met luxe 

Villeroy & Boch sanitair, een fraaie designradiator en 

mooi Mosa tegelwerk op de vloer. 

 

Via de vaste trap bereikt u de royale zolderverdieping 

met dakraam, hier vindt u uw wasmachine aansluiting.

 woon
     ideeën

alle ruimte 
  voor uw

ALLES KANT EN KLAAR  
BINNEN EN BUITEN!



tussen- en hoekwoning

BEGANE GROND

binnenwerkse maat: 5160 mm

2373 mm 2688 mm
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VERDIEPING

beukmaat: 5400 mm
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tussen- en hoekwoning

TWEEDE VERDIEPING

WASSENDROGEN
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TWEEDE VERDIEPING DWARSKAP

WASSENDROGEN
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tussenwoning met dwarskap



Voor meer informatie en om u in 

te schrijven kunt u terecht bij:

#20002329  w
w

w
.bloem

end
aalinvorm

.nl 
A

lle tekeningen, teksten en im
pressies zijn gebaseerd

 op d
e laatst bekend

e gegevens. H
ieraan kunnen geen rechten w

ord
en ontleend

.

KIJK VANDAAG OP MORGENWONEN.NL

deze woningen 
zijn enorm gewild, 
schrijf u daarom 
snel in!

BUURON & KUIPERS MAKELAARS TAXATEURS 

Blauwstraat 64

4651 GD Steenbergen

085 – 020 13 90

info@buuron-kuipers.nl


