
De Verkenner
Uniek gelegen aan de rand van ZouwdalVeste kijkt de royale  
Verkenner-woning uit op het landschap.

www.zouwdalveste.nl

Manjefiek Malberg www.manjefiekmalberg.nl
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De Verkenner-woningen vormen de flank van Zouwdalveste en kennen een weids groen 
uitzicht. Het Zouwdal komt als een groene long tot aan de voordeur! Kinderen kunnen voor de 
deur uitgebreid spelen. Moestuinen voor de liefhebbers liggen op loopafstand. Sportvoorzieningen  
zijn dichtbij. Met een beukmaat van 5,7m zijn de woningen ruim van aard. De woonkamer 
en keuken zijn ruimtelijk van opzet en met 3 slaapkamers op de eerste verdieping zijn de 
Verkenner-woningen zeer geschikt voor gezinnen. Een vaste trap naar de 2e verdieping maakt 
mulitfunctioneel gebruik van deze ruimte mogelijk.

AannemerOntwikkelaars

www.am.nl www.vozbv.nl www.bamwoningbouw.nl

Geniet van de vrijheid
aan het glooiende landschap

www.zouwdalveste.nl

Manjefiek en dichtbij

ZouwdalVeste combineert wonen in een groene natuurlijke omgeving met de

stadse genoegens van cultuurstad Maastricht. Een unieke woonlocatie aan de

rand van Malberg met de vrije natuur aan je voeten. De toekomstige bewoners

profiteren van de complete voorzieningen van het vernieuwde winkel- en

gemeenschapscentrum Manjefiek Malberg. Hier vindt u alles voor de dagelijkse

boodschappen maar ook twee basisscholen en vele verenigingen. De multi-

functionele sportvoorziening in de wijk nodigt uit om sportief te ontspannen. 

Dit maakt ZouwdalVeste de ideale woonwijk om te wonen, werken en  

genieten. Het is allemaal mogelijk in Malberg!

Makelaar

Tel 043 - 347 90 90
www.damen-og.nl



De Verkenner, groen 
wonen met uitzicht

Geschakelde woning

 Bredere woon- eetkamer met schuifdeuren 
naar de tuin

  Lage woonlasten en energiezuinig

 3 slaapkamers op 1e verdieping

 Badkamer in meerdere opties verkrijgbaar

 Zolder vrij en optioneel indeelbaar

 Ruime bergzolder of hobbyruimte via 
vaste trap bereikbaar

 Prima prijs-kwaliteitsverhouding

 Voldoende parkeergelegenheid rondom

 Alle voorzieningen binnen handbereik

 Unieke ligging aan natuurgebied Zouwdal

De Verkenner
Elke dag genieten van een uitzicht als een ansichtkaart vanuit deze 
ruime nieuwbouwwoning.

Getekend: Kavel 9

1e Verdieping Zolder

Direct zicht op groen park en Zouwdal

Rondom in ZouwdalVeste liggen de woningen met zicht op het Zouwdal. De woningen kennen 

een achterom en of een zijtuin met mogelijkheid tot het oprichten van een garage. U krijgt  

een houten berging bij de woning cadeau. De hoogteverschillen in de straat worden speels 

opgevangen met bloktredes. De woningen krijgen allen gelijke hagen en een aantal een 

achterompad.

Wonen in ZouwdalVeste.
ZouwdalVeste is een charmante woonwijk in het groen met heel ruime en zeer aan trekkelijk 

geprijsde woningen. Waar u ook bent, u heeft altijd contact met de natuur. Een unieke kans  

om te wonen met ruime parkeergelegenheid ook voor bezoekers rondom de woningen. 

Heerlijke vergezichten over het natuurlijk glooiend landschap vormen het dagelijks decor. 

Wandelen, werken, wonen, spelen, fietsen, genieten. ZouwdalVeste nodigt uit om het beste 

uit het leven te halen.

Het is heerlijk wonen in Manjefiek Malberg!
Zouwdalveste ligt aan het Zouwdal  aan de rand van Malberg. Deze wijk heeft de afgelopen 

jaren een metamorfose doorgemaakt en  is getransformeerd tot een verzorgde wijk

met optimale voorzieningen en een gezellig verenigingsleven. Het centrum is volledig

vernieuwd met scholen, winkels, buurtvoorzieningen en woningen. Tevens is er een

nieuw sportkwartier gerealiseerd. Het is dan ook niet vreemd dat Malberg is uitgegroeid

tot een zeer gewilde woonwijk.

Een groene wijk op slechts 12 fietsminuten van 
cultuurrijk en bourgondisch Maastricht
Malberg combineert landelijk wonen en bourgondisch genieten. Binnen 12 minuten op de 

fiets ben je in het kloppend hart van bruisend Maastricht en wandelend kun je direct

genieten van de fraaie natuur van het prachtige Zouwdal dat Malberg omarmd.

Een passende oplossing voor elke woonvraag.
ZouwdalVeste presenteert drie type woningen: 

De Pionier: ruime woning in het hart van ZouwdalVeste

De Verkenner: nog ruimer bemeten met direct zicht op het Zouwdal 

De Maarschalk: een royale tweekapwoning, dichter bij het Zouwdal kunt u niet wonen.

U vindt altijd een woning passend bij uw wooncarrière!

Alle woningen krijgen een eigen tuin met een vrije inloop door een fraaie schuifpui.  

Badkamers zijn ruim bemeten en op maat indeelbaar. De woningen kennen een vaste 

trap naar de zolder. Deze woningen voldoen aan het bouwbesluit waardoor u aanzienlijk 

bespaart op uw energie-rekening ten opzichte van een woning van 10 jaar of ouder.

Het Zouwdal nodigt u uit voor een gezellige groene verkenning.

www.zouwdalveste.nl

Door de schuifpui optimaal genieten van je eigen tuin.
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Fraaie woonkamer over volledige breedte aan tuinzijde.

Beelden zijn bedoeld als impressie, dus niet bindend. Bomen en struiken zijn indicatief geplaatst en soms voor de beeldvorming weggelaten. Kavel  maten en vormen verschillen per 
type. De inrichting en uitrusting op het beeldmateriaal van het sanitair op toilet en badkamer, de indeling van de keuken en de indeling van de zolder, dakramen en of dakkapellen zijn 
illustratief en of optioneel. Dit geldt ook voor de bergingen, garages, bestratingen en tuinen. Informeer naar de contractstukken, tekeningen en technische omschrijving. 


