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De Negen Nessen is een eigenzinnige wijk in 

 Bergen die grenst aan duin, bos en weiland, 

een mengeling van alles wat Bergen zo 

 natuurlijk mooi maakt. De Negen Nessen zijn 

doorspekt met water partijen en volwassen 

groen. De villa’s hebben ieder veel privacy  

en worden  gescheiden van de openbare weg  

door (volwassen) bomen en hagen. Bewoners 

beleven het vele groen door de grote glas -

oppervlakken van de vrijstaande villa’s. Door 

het ontwerp van twee woonlagen van wit-

geschilderde baksteen met donkergrijze en 

hardhouten detaillering neemt de omgeving 

de gebouwen als het ware in zich op. 

De Monnet-Nes ligt nabij het bosrijke duingebied, waar de Landweg de dorpskernen 

van Schoorl en Bergen met elkaar verbindt. De woonwijk De Negen Nessen inspi-

reerde tot het eigenzinnige ontwerp van de villa’s, terecht De Tiende Nes genoemd.

Zu
idla

an

1

2

4

3

Mo
nne

t-N
es

Landw
eg



Vier vrijstaande villa’s

Het inwendig oppervlak van de villa’s ligt 

 op circa 170m2.  Riant dus. De  woningen 

 krijgen tuingerichte woonkamers met open 

leefkeukens. Grote en veelal hoge raam-

partijen verbinden binnen met buiten. 

Stroom voor ziet in de energie behoefte. Een 

bodemwarmtepomp en de vele zonne-

panelen brengen de externe energie-

behoefte sterk naar beneden. De villa’s  

van de  Tiende Nes kunnen zich bogen op 

0,0 Energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

Ten zuiden zijn sport velden gesitueerd,  

een kort wandelingetje naar het  westen 

leidt u direct het duingebied in. Hier  voeren 

wandel- en ruiterpaden en fietsroutes de 

boven toon. De dichtstbijzijnde basis school 

ligt op drie minuten fietsen. 
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Beschut hofje nabij de doorgaande route 

richting duin, dorp en stad.
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Voor meer informatie:

Indelingen de Tiende Nes Villa’s

Binnenwerks oppervlak bedraagt ca. 170 m2 inclusief ca. 19 m2 inpan

dige  berging (kopersoptie realisatie werkkamer). Inhoud ca. 675 m3. 

Twee parkeer plaatsen op eigen erf. Erfscheidingen met  hagen  

en/of begroeide kokos schermen en volwassen bomen. Bezoekers

parkeerplaatsen in en buiten het hof.

Begane grond: middenentree. Hal met trapopgang. Toiletruimte  

met wandcloset en fontein. Meterkast. Garderobe nis. Doorgang 

naar  inpandige berging, voorzien van elektra en met loopdeur  

naar achtertuin. Lvormige woonkamer met grote raam opper

vlakken en schuifpui naar zonneterras. Eetkeuken (casco) met grote 

raamoppervlakken. 

Verdieping: lichte overloop met vide. Technische annex facili taire 

 ruimte  met installaties voor verwarming / koeling / ventilatie, 

boiler (300 liter). Aansluitingen wasmachine en droger. 3 Royale 

slaapkamers. Luxe betegelde badkamer met  ligbad, inloopdouche, 

dubbele wastafel en  tweede toilet (wandcloset). Ouderslaap 

kamer met walkincloset. Eigen, luxe betegelde badkamer met  

inloopdouche, dubbele wastafel en derde  toilet (wandcloset).

Koopsommen vanaf € 1.195.000,- v.o.n.

Behaaglijke vloerverwarming en -koeling door het hele huis.

Interesse in deze markante 

nieuwbouwvilla’s? 

Haal het documentatieboek met inschrijfformulier op bij 

Vliegmakelaars, Jan Oldenburglaan 16a, hoek Plein te Bergen. 


