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6 N I E U W B O U WA P PA RT E M E NT E N I N S TA D S H A G E N

Wonen in
Ben jij op zoek naar een gaaf
nieuwbouwappartement in de
hippe wijk Stadshagen? Dan kom
jij thuis in De Tippe, de nieuwste
buurt van Stadshagen. Hier bouwen
we 6 stoere, energieneutrale
stadsappartementen variërend van
ca. 54 m² tot ca. 66 m². Hoekzicht is
jouw kans op een unieke woonplek!

Wonen in De Watergaarde
Jouw appartement ligt op de hoek van De Watergaarde. De Watergaarde is het eerste
deelplan van De Tippe. Naast de 6 stoere stadsappartementen verrijzen hier nog
35 stadswoningen. Aan de ene kant liggen de woningen aan het water, aan de andere
kant grenzen ze aan de groene, parkachtige fietsroute van de Tippe.
De Tippe ligt in Stadshagen. Een diverse en jonge stadswijk in Zwolle waar je alle
faciliteiten vindt die je nodig hebt. Van een volwaardig winkelcentrum met een breed
scala aan winkels tot het Bewegingshuis, Cultuurhuis en Gezondheidshuis,
die bruisen van de activiteiten.

& ONT-MOETEN
De Tippe is een plek om elkaar te ontmoeten & te ont-moeten.
Samen met je buren geniet je iedere dag van de gezamenlijke binnentuin.
De perfecte plek voor een zomers drankje, een barbecue met vrienden
of een gezellige buurtborrel.

Verdiepingsoverzichten

BEGANE GROND

VERDIEPING 1

VERDIEPING 2

VERDIEPING 3

grond
‹ 3205 ›

Lekker lang bingewatchen met jouw
je slaapkamer zo onder de douche stappen
met de badkamer en suite. Jouw nieuwe
appartement biedt je alles wat je wenst.

‹ 5330 ›

‹ 3920 ›

favoriete serie in de woonkamer. En vanuit

‹ 6780 ›

Uitgebreid koken in de moderne keuken.

‹ 2350 ›

Stoere stadsappartementen

HOEKZICHT

BOUWNUMMER 36, 38, 40 | OPPERVLAKTE 54M 2 | SCHAAL 1:100

‹ 3000 ›
‹ 3400 ›

‹ 1700 ›

‹ 2000 ›

Kies je voor een terras op de
begane grond of een balkon
op de eerste, tweede of derde

‹ 7300 ›

verdieping? Welk appartement
je ook kiest, je kunt op ieder
zonnig moment buiten zitten.
De 6 appartementen zijn

‹ 6695 ›

‹ 2315 ›

‹ 2000 ›

verdeeld over vier verdiepingen,

BOUWNUMMER 39, 41, 42 | OPPERVLAKTE 66M 2 | SCHAAL 1:100

inclusief de begane grond.
Daarbij heb je de keuze uit een
tweekamer appartement of een
driekamer appartement.

W W W. T H U I S I N D E T I P P E . N L

Energiezuinig wonen
Jouw nieuwbouwappartement geeft je letterlijk volop groene
energie. Niet alleen vind je in de wijk volop natuur zoals het centrale
weidepark, de uitgestrekte polder Mastenbroek, de IJsseldelta en
de Milligerplas. Met een warmtepomp en zonnepanelen op het dak
is jouw woning bovendien energiezuinig. Als je dat geen positieve
energie geeft!
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Water
gaarde

www.duravermeer.nl

