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Zorgwoningen in Ochten 

Deze vier voormalige patiowoningen in Ochten zijn recent gerenoveerd en 

verbouwd tot zorgwoningen. Door de gewijzigde regelgeving in de zorg 

worden deze woningen weer aangeboden op de markt. De aangeboden 

complexen beschikken over: 

 Eén bouwlaag 

 Verschillende kamers met ieder een eigen badkamer  

 Een oppervlakte per kamer tussen de 16 tot 21 m² 

 Een gezamenlijke keuken per woning 

 Een gezamenlijke woonkamer per woning 

 Een totaal oppervlak van 835 m² 

 Zowel de bestemming maatschappelijk als de bestemming wonen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De woningen aan de Berkenstraat 6, 8 en 10 bedragen respectievelijk 
tussen de 170 en 175 m² BVO. In iedere woning zijn vijf slaapkamers met 
badkamer gevestigd, met een gezamenlijke woonkamer en keuken. 
 
De woning aan de Beukenlaan 37 te Ochten bedraagt c.a. 320 m² BVO. De 
woning is voorzien van acht slaapkamers met eigen badkamer. Ook deze 
woning beschikt over een gezamenlijke woonkamer met royale keuken.  
 
De woningen liggen ten noorden van de dorpskern. Ochten is gelegen in 
de Betuwe tussen Wageningen en Tiel aan de Waal. De woningen staan in 
de verkoop bij DTZ-Zadelhoff.  
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 Voormalig scoutingcomplex in Breda 

Een uniek pand op een prachtige plek; dat is het oude scoutinggebouw 

aan de Langendijk 87 te Breda. De koopsom van dit ruime object bedraagt 

slechts € 125.000,-. Het pand beschikt over: 

 270 m² BVO 

 420 m² perceel oppervlak 

 Bouwjaar 1986 

 Bestemming: Maatschappelijk 

Geschiktheid voor arbeidsmigranten: 

Alle voorzieningen binnen het pand, zoals een 

keuken en een natte ruimte zijn aanwezig. De 

lokalen zijn gemakkelijk onder te verdelen. De 

locatie bevindt zich aan de rand van een woonwijk. 

Dit vermindert de kans op overlast voor 

omwonenden, maar is geen geïsoleerde omgeving. 

Ligging: 

 Rustige locatie aan de rand van 

een woonwijk 

 Gelegen aan het water 

 In Breda 

 

 

Bestaande uit: 

 Drie lokalen a 54 m² BVO (totaal 162 
m² BVO) 

 Doucheruimte 

 Keuken 

 Toiletruimte 


