
Informatiebulletin woningbouwprojecten Schoenmakershoek-Oost 
 

In dit bulletin leest u informatie over de woningbouwprojecten in Schoenmakershoek-Oost. Over 

diverse projecten zijn afspraken gemaakt met bouwbedrijven. Zij zijn gestart of starten binnenkort 

met de verkoopcampagne. Afhankelijk van de belangstelling beginnen zij in de loop van 2015 met de 

daadwerkelijke bouw. De meeste projecten worden fasegewijs gerealiseerd. Op tekening ziet u welke 

partijen bij de woningbouw zijn betrokken. 

 

 
N.B. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

 



Project 2: vrije bouwkavels - gemeente (geel) 

De gemeente heeft nog elf kavels voor zelfbouw in de verkoop (een kavel aan de Busschieterslaan, 

twee kavels aan het Schatbewaardershof en acht kavels aan de Donkerstraat). U kunt een eigen 

ontwerp voor de woning maken. Nadere informatie leest u op de gemeentelijke website www.etten-

leur.nl. 

Project 3: twee-onder-een-kapwoningen - Van Wanrooij Projectontwikkeling (oranje) 

Met Van Wanrooij Projectontwikkeling zijn afspraken gemaakt over de bouw van twee-onder-een-

kapwoningen aan de Muldersweg, het Landjuweel en het Schatbewaardershof.  

De koopprijs start bij ca. € 270.000,-- v.o.n.

 

Impressies voor bouw aan Landjuweel 

 

Impressies voor bouw aan Schatbewaardershof 

 

Impressie voor bouw aan Muldersweg 

Van Wanrooij is de verkoopcampage gestart, zie hun facebookpagina (onder ‘Regio Tilburg, Breda’). 

Project 4: Vrijstaande, tweeondereenkapwoningen en rijwoningen - NBU (lichtblauw) 

Nederlandse Bouw Unie (NBU) bouwt vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen aan de 

Donkerstraat, het project Leurse Akker. Voor dit project is een aparte website ontwikkeld: 

www.leurseakker.com. Op 14 december start de verkoop. 

 

 



 

Verder bouwt NBU twaalf eengezinswoningen in 

een rij aan de Zilverdragerstraat (koopprijs vanaf  

€ 188.650,--). Alle woningen zijn verkocht. Begin 

januari 2015 start NBU. 

Project 5: twee-onder-een-kapwoningen - Boot (bruin) 

De firma Boot heeft nog drie woningen in de 

verkoop. De woningen worden gebouwd aan 

het Wevershof en de Schipperstraat. De 

verwachting is dat de woningen medio 2015 

worden opgeleverd.  

 

Project 6 : rijenwoningen en tweeondereenkapwoningen - Bouwfonds (lichtgroen)  

 

 

Bouwfonds Ontwikkeling bouwt aan de 

Schipperstraat zesentwintig grondgebonden 

eengezinswoningen in een rij. De verkoopprijs 

vangt aan bij € 187.000,--. De helft van de 

woningen is verkocht; start bouw januari 2015. 

De inschrijving voor de overige woningen start 

januari 2015. 

Bouwfonds bouwt  ongeveer drieendertig 

twee-onder-een-kapwoningen aan de Mul-

dersweg. Bouwfonds zet de woningen in 

blokken van acht woningen op de markt. De 

verkoopcampagne voor het eerste blok van 

acht woningen start januari 2015 (info: 

www.bouwfonds.nl). 

De illustratie geeft een impressie van het 

gevelbeeld (wijziging is nog mogelijk). 

 

Project 7: rijenwoningen en twee-onder-een-kapwoningen (rood) 

Twee regionale bouwbedrijven krijgen de kans om voor de woningen aan het Schatbewaardershof, 

de Kapiteinstraat en de Zilverdragerstraat (gelegen buiten de hindercontour van het agrarisch bedrijf 

Donkerstraat 29) een bouwplan te ontwikkelen van rijwoningen en twee ondereenkapwoningen. 

Op dit moment beraden de bouwbedrijven zich over dit bouwplan. Eerste kwartaal 2015 is meer 

informatie bekend. 

Etten-Leur, 9 december 2014 


