De Watergaarde is het eerste deelplan in Thuis in
de Tippe. Er komen 35 stoere woningen met een stads
karakter, rond een heerlijk groene binnentuin die jij
samen met de andere bewoners vorm gaat geven.

Kies jij voor een woning met veranda aan het water?
Wil je wonen én werken combineren? Of ga je voor een
grote hoekwoning met de luxe van een extra woonlaag?
Laat je verrassen door het gevarieerde aanbod van
het project De Watergaarde.
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Goed om te weten
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Alle woningen liggen rondom
een groene binnentuin waar je
je buren kunt ontmoeten en waar
je kinderen vrijuit kunnen spelen.
De tuin wordt vormgegeven
door jou, samen met de andere
bewoners in co-creatie. Een
verkoelende plek in de zomer.
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Bereikbaar met en zonder auto
De Tippe wordt goed ontsloten door de Hasselterweg, ligt dichtbij station

Stadshagen en natuurlijk dicht bij het centrum van Zwolle. De buurt is straks
goed te bereiken met het openbaar vervoer en via de rondweg. Met de auto
zit je dus binnen een paar minuten op de snelweg. Toch is De Tippe volgens
goed Zwols gebruik, vooral ontworpen voor fietsers en voetgangers. Fietsers
en voetgangers hebben echt een streepje voor. Zo is het Tippepad een groene
verbinding door de wijk.

Voorzieningen en
winkelcentrum

De voorzieningen zijn goed geregeld in Stadshagen: onderwijs, zorg,

De Watergaarde ligt in De Tippe, de nieuwste buurt
van de wijk Stadshagen. Stadshagen is een moderne,
veelzijdige woonwijk die bestaat uit een aantal buurten.
Elke buurt heeft zijn eigen karakter. Stadshagen is ideaal
gelegen en goed verbonden met de binnenstad van Zwolle
én de natuur van de IJsseldelta binnen handbereik.

sport, winkels, openbaar vervoer en ruimte om te spelen, te werken en
te ontspannen. Alles is in de buurt. In winkelcentrum Stadshagen kun je
terecht voor je dagelijkse boodschappen en voor een middagje shoppen.
Er zijn allerlei sportclubs en sportverenigingen in de wijk, er is een prachtige

Natuur in en om de wijk

wijkboerderij en er wordt van alles georganiseerd. Het grote aanbod aan

In heel Stadshagen is veel aandacht voor natuur. En De Tippe

basisscholen biedt alle soorten onderwijs en een ruime keuze aan BSO’s.

krijgt ook veel groen! De randen blijven groen en er komt een groot
centraal weidepark. Net buiten De Tippe lonken de uitgestrekte polder
Mastenbroek, de IJsseldelta en de Milligerplas. Aan de zuidkant
van de plas kun je heerlijk zwemmen en spelen of een ijsje eten.
Aan de noordkant kun je eindeloos struinen door de natuur.
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De Stedelijke Radialen

De Watergaarde

Het Poldergrid

De drie buurschappen

Het wordt een duurzame en gezellige buurt, met veel ruimte voor

De Zuidpunt

privacy maar ook om elkaar te ontmoeten. De Tippe is onderverdeeld
in 3 buurschappen; De Zuidpunt, De Stedelijke Radialen en Het
Poldergrid. Project De Watergaarde bevindt zich in De Stedelijke
Radialen en heeft een stads karakter. Elk buurschap krijgt zijn eigen
karakter. In de Tippe worden in totaal ca. 1250 woningen gebouwd.

De Tippe ligt aan de rand van Zwolle en grenst aan
het weidse IJsseldelta en aan de bestaande wijken
van Stadshagen en Westenholte. Deze woonplek
wordt jouw nieuwe thuis in Stadshagen.

Afwisselend & toegankelijk
Het wordt fietsers en voetgangers extra gemakkelijk gemaakt

zich door de buurt te verplaatsen, met slimme kruip-door-sluipdoor paadjes tussen de woonblokken door. De 2 tot 4 lagen
hoge woonblokken worden geplaatst in hofjes, met grote, rustige
binnentuinen en voldoende parkeervoorzieningen. De opzet is
afwisselend, met veel variatie in stijl, positie en details.
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Met het gevarieerde plan De Watergaarde, in De Stedelijke Radialen,
gaat de bouw in De Tippe van start. Het wordt een heerlijk groen woonhof van 35 stoere woningen met een stads karakter. Het plan grenst aan
één kant aan het water en krijgt een groene binnentuin voor gezamenlijk
gebruik, waar ook kinderen zich heerlijk kunnen vermaken.

Hofzicht

Erfzicht

Waterzicht
Groenzicht

Bloemzicht

Hoekzicht
De appartementen worden later in verkoop gebracht

Stedelijke Radialen

Aan de ene kant van De Watergaarde hebben de woningen een lekker
terras aan het water en een prachtig natuurlijk uitzicht. De woningen
aan de andere kant liggen aan een groene, parkachtige fietsroute
die door de Tippe heen loopt. Elke zijde van het plan onderscheidt
zich zo door een eigen karakter en sfeer. In de gezamenlijk binnentuin
worden tevens de parkeerplaatsen aangelegd.
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De woningen type Erfzicht bestaan
uit 9 eigentijdse woningen.
De voorgevel van dit blok verspringt
en vertoont verschillend metselwerk
wat een speels karakter geeft. Naast
twee slaapkamers en de badkamer op
de eerste verdieping is de tweede
verdieping al standaard ingedeeld met
nog 2 slaapkamers en een technische
ruimte. Liever wat meer ruimte beneden?
Dan ga je gewoon voor een uitbouw!

Heb je behoefte aan nog meer leefruimte,
dan is de vierlaagse hoekwoning een
slimme keus! Deze woning is dieper
en heeft een riante extra woonlaag.

Gevels
Erfzicht
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ERFZICHT
G E T E K E N D : N R . 1 ( Plattegrond ook van toepassing op bouwnummer: 2, 3, 4, 5, 6)
G E S P I E G E L D : N R . 7, 8

Je loopt vanuit de woonkamer

die je nodig hebt. Ook voor
met kastruimte

gebruik als werkkamer

"In het voorjaar zet je
je deur open en wandel je via
je eigen tuin naar de

Bouwnummers 1 t/m 8

gezamenlijke binnentuin voor

van Erfzicht hebben een

een praatje met je buren"

oppervlakte van 115 m², een
breedtemaat van 5,1 m en
de woningen zijn 8,8 m diep.

De woning telt in totaal vier
slaapkamers. In de achtertuin
staat een houten berging.

Bouwnummers 1 t/m 8 zijn
zogenaamde prijs-begrensde
woningen, voor deze woningen
De woningen zijn voorzien van een standaard keuken, die verplicht

is een zelfbewonigsplicht van

moet worden afgenomen bij THUIS de Showroom. Natuurlijk kan

toepassing.

je de keuken aanpassen naar wens!
BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

15

ERFZICHT
GETEKEND: NR. 9
Het vergroten van de
is een mogelijkheid

voor de wasmachine
en de droger

op je eigen tuin

of werkkamer

slaapkamers

De vierlaagse hoekwoning
van Erfzicht bouwnummer 9
is met 9,6 m net iets dieper en
heeft een riante extra woonlaag
zodat het woonoppervlak maar
liefst 180 m² bedraagt.

De woning heeft een bijgebouw
in de achtertuin. Deze berging is
ook heel praktisch te gebruiken
als thuiskantoor of atelier.

met fraai uitzicht
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING

BEGANE GROND BIJGEBOUW
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De woningen type Hofzicht zijn
5 stijlvolle woningen, in een
karakteristiek woonblok met een
unieke uitstraling.
Hier kijk je vanuit de woonkamer op
de achtertuin en vind je op de eerste
verdieping twee ruime slaapkamers en
een badkamer. Naast een fijne achtertuin
met berging en achterom, heb je ook een
voortuintje aan de straatkant.

Altijd al een woonkeuken gewild? Of een
werkruimte op de begane grond? De
aantrekkelijke hoekwoningen van Hofzicht
bieden je deze mogelijkheid dankzij de
ruime uitbouw aan de zijkant van de woning.
Hier geniet je van nog meer leefruimte!

Gevels
Hofzicht
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12

11
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HOFZICHT
G E T E K E N D : N R . 10

G E S P I E G E L D : N R . 14

Alle ruimte voor

met schuifpui

De beide hoekwoningen
van Hofzicht, bouwnummers
10 en 14, hebben op de
begane grond een uitbouw

De uitbouw aan de zijkant

aan de zijkant.
Het woonoppervlakte
bedraagt hier 134 m²,
de breedtemaat is 5,1 m en
de woningen zijn 8,8 m diep.

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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Deze impressie toont de mogelijk van een woonkeuken bij bouwnummers 10 en 14.
Informeer bij THUIS de Showroom naar de mogelijkheden voor een droomkeuken als deze.
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HOFZICHT
G E T E K E N D : N R . 11, 12 E N 13

Maar liefst 4 ruime
Een uitbouw is mogelijk

met plek voor de wasmachine
en de droger

“Wat een luxe om je

Bouwnummers 11 t/m 13 hebben
een woonoppervlakte van 115 m²,

eigen werkkamer te

zijn 5,1 m breed en 8,8 m diep.

hebben. Dit is een huis

Er is een optie voor een uitbouw
op de begane grond.

dat met je meegroeit.”

Op de eerste verdieping vind
je 2 slaapkamers en een
badkamer. De tweede verdieping
telt nog eens 2 (slaap)kamers.

Bouwnummers 11 t/m 13, zijn
zogenaamde prijs-begrensde
woningen, voor deze woningen

De woningen zijn voorzien van een standaard keuken, die verplicht

is een zelfbewoningsplicht van

moet worden afgenomen bij THUIS de Showroom. Natuurlijk kan

toepassing.

je de keuken aanpassen naar wens!
BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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Aan het Tippepad komen 8 ruime
parkwoningen met een prettige
tuingerichte woonkamer en een
keuken aan de straatzijde.
De bouwnummers 16, 18, 20, 22
hebben een zogenaamde woon/werkindeling, met speciaal gereserveerde
werkruimte op de eerste verdieping.

De hoekwoning met bouwnummer
15 ligt op een fantastische hoek in
het project en is voorzien van een
extra woonlaag en biedt je daarmee
een nog rianter woonoppervlakte van
maar liefst 198 m².

Gevels
Groenzicht
22

28
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GROENZICHT
G E T E K E N D : N R . 15

Ruimte voor een
Een tuingerichte

Technische ruimte

met plek voor de wasmachine
en de droger

op de eerste verdieping

Bouwnummer 15 van type
Groenzicht, heeft een vrij in
te delen eerste verdieping en
een riant woonoppervlakte
van 198 m². De woning is
5,4 m breed en ruim 10 m
diep. De woonkamer ligt
aan de straatkant.

Op de tweede verdieping
vind je 3 (slaap)kamers,
met ruimte voor een walk-incloset en een badkamer.
De derde verdieping heeft nog
eens 2 slaapkamers.

BEGANE GROND

30

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING

BEGANE GROND BIJGEBOUW
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GROENZICHT
G E T E K E N D : N R . 16, 18, 20 E N 22 ( H O E K W O N I N G )

Een uitbouw is mogelijk

door de mooie raampartij

voor het combineren

bij de hoekwoning

van wonen en werken

met plek voor de wasmachine
en de droger

De bouwnummers 16, 18, 20 en
22 van woningtype Groenzicht
hebben een woonoppervlakte
van 150 m², zijn 5,4 m breed
en ruim 10 m diep.

De eerste verdieping is ingedeeld
met een werkruimte en 2
slaapkamers. Op de tweede
verdieping vind je nog 2
slaapkamers en de badkamer.

Zijgevel bouwnummer 22
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BEGANE GROND

Zijgevel bouwnummer 22

EERSTE VERDIEPING

Zijgevel bouwnummer 22

TWEEDE VERDIEPING
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GROENZICHT
G E T E K E N D : N R . 17, 19 E N 21

op de tweede verdieping

Een heerlijke
die je nodig hebt

"Met zoveel kamers

De oneven bouwnummers

is er voor alles

van woningtype Groenzicht
hebben een woonoppervlakte

en iedereen genoeg

van 150 m², zijn 5,4 m breed

plek in huis."

en ruim 10 m diep. Wil je
meer ruimte beneden? Dan is
een uitbouw een optie.

Op de eerste verdieping
zijn 3 slaapkamers en een
badkamer. De tweede
verdieping biedt ruimte
aan nog 2 (slaap)kamers.

BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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Heerlijk gelegen aan het water
zijn de 6 ruime stadswoningen
van woningtype Bloemzicht.
Op de eerste verdieping komen
3 slaapkamers en een badkamer.
Op de tweede verdiepingen
bevinden zich nog 2 (slaap)kamers
en de technische ruimte.

Aansluitend op dit blok wordt een
modern appartementencomplex
gerealiseerd. Deze worden later
in verkoop gebracht.

Gevels
Bloemzicht
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BLOEMZICHT
G E T E K E N D : N R . 23, 24, 25, 26 E N 27

en uit te bouwen

G E S P I E G E L D : N R . 28

met kastruimte

die je nodig hebt

Bouwnummers 23 t/m 28
van woningtype Bloemzicht

“Boven heb ik een

hebben een woonoppervlakte

complete fitnessruimte,

van 167 m², een breedtemaat van
6 m en een diepte van maar liefst

waar ik na het werk lekker

10 m. Er is een optie voor een

even kan trainen.”

uitbouw op de begane grond.

Op de eerste verdieping vind
je 3 slaapkamers en een
badkamer. De tweede verdieping
telt 2 slaapkamers. Een klein
voortuintje, ook wel 'Delfts
stoepje' genoemd hoort bij
deze woningen.
Voorzijde met
BEGANE GROND
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Heerlijk genieten langs de waterkant

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING
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Wat kun je hier genieten!
De 7 schitterende waterwoningen
met veranda van woningtype
Waterzicht liggen op de perfecte
plek, met een houten veranda direct
aan het water. Hier zie je jezelf vast
al zitten, genietend van een lange
zomeravond.

Via de tuin aan de binnentuin kom
je jouw woning binnen. Vanuit de
woonkamer heb je een mooi
uitzicht op het water.

Gevels
Waterzicht
35

44
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WAT E R Z I C H T
G E T E K E N D : N R . 29 ( H O E K W O N I N G ), 30, 31, 32, 33 E N 34

Woonkamer gericht

Ruimte voor een
die je nodig hebt

Bouwnummers 29 t/m 34 van
Waterzicht hebben een woonoppervlakte van 159 m², zijn
6,3 m breed en ruim 9,6 m diep.
Vanuit de woonkamer zet je de
deur open naar je houten veranda
aan het water. Aan de andere
zijde van de woning, heb je nog
een eigen tuin, die grenst aan de
binnentuin, compleet met berging.

Op de eerste verdieping zijn 3
slaapkamers en een badkamer.
De tweede verdieping telt 2 ruime
slaapkamers.

Zijgevel bouwnummer 29
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BEGANE GROND

Zijgevel bouwnummer 29

EERSTE VERDIEPING

Zijgevel bouwnummer 29

TWEEDE VERDIEPING
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WAT E R Z I C H T
G E T E K E N D : N R . 35

ligt op een zeer prominente
plek in De Tippe.
Creëer een woonkeuken

Het kan!

logeer- en/of werkkamer
met kastruimte

Waterzicht bouwnummer 35
ligt op de hoek, heeft een vierde
woonlaag en een woonoppervlakte van 180 m². De woning is 5,4
m breed en ruim 9,6 m diep.
Je hebt twee buitenruimtes voor
privégebruik, een veranda grenzend aan het water en een eigen
prive achtertuin met berging,
grenzend aan de binnentuin.

De eerste verdieping is vrij in te
delen. Op de tweede verdieping
vind je 2 slaapkamers en een
badkamer. De derde verdieping
heeft 2 slaapkamers.
BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING
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In De Watergaarde koop je een complete woning inclusief
keuken en sanitair die je volledig naar wens kunt
samenstellen bij Showroom THUIS van Dura Vermeer.
Doordat wij een complete woning verkopen, is het niet mogelijk
om de keuken, badkamer of toilet casco af te nemen.
In de showroom THUIS helpen wij je graag om van jouw huis
een echt thuis te maken. In onze showroom bieden we een
totale woonbeleving en helpen onze adviseurs je graag bij het
uitzoeken van tegels, sanitair en keuken. Zo stel je, met een
deskundig advies, de woning van je dromen samen!
Hertogswetering 157, 3543 AS in Utrecht
Telefoon 030-6347979,
www.thuis-deshowroom.nl
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09:00 - 18:00
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Garantie en waarborgregeling

Op de woningen in dit bouwplan is de SWK Garantie- en waarborgregeling van
toepassing. Wat betekent dit voor de koper? Kort samengevat komt dit op het volgende
NextHome kan je hypotheek onderbrengen bij een
groot aantal gerenommeerde binnen en buitenlandse
banken. Er wordt altijd gezocht naar de beste oplossing
in jouw persoonlijke situatie. Oriëntatiegesprekken met

neer. In het geval de ondernemer tijdens de aanbouw periode van het huis in financiële
moeilijkheden komt, wordt de woning zonder meerkosten voor de koper afgebouwd.
SWK regelt dit voor de koper in samenspraak met de betrokken
verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg heet de insolventie-waarborg.

SWK

SWK, voluit Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, is in 1978
opgericht op initiatief van de Vereniging van Neder-landse

NextHome, waarbij jouw mogelijkheden uitgebreid aan

Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging

de orde komen, zijn altijd gratis en vrijblijvend.

Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Bij SWK zijn de grootste en
meest bekende aanbieders van koopwoningen aangesloten. SWK

Heb je vragen over de Duurzaamheidshypotheek, neem

is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen

dan telefonisch contact op met NextHome op 0186 - 74

op het gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder

57 72 en vraag naar Richard, Aletta of Danielle. Dit zijn

in die gevallen, waarbij de koper van de woning het financiële

de Hypotheekspecialisten voor De Watergaarde. Mailen

risico loopt wanneer de ondernemer failliet zou gaan. De bij SWK

kan naar info@nexthome.eu

aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden zich in de
koopwoningenmarkt door het hebben van een eigen kwaliteitsdienst.

Een greep uit deze voordelen:
•E
 xtra hypotheekrentekorting omdat je een
energiezuinige woning koopt
• Meerwerk volledig mee te financieren
• Oplossing voor dubbele maandlasten tijdens de bouw

Kopers van een woning in De Watergaarde kunnen profiteren
van de kennis van NextHome, de hypotheekpartner van Dura
Vermeer. De woningen van De Watergaarde worden duurzaam
gebouwd, wat jou als koper recht geeft op het afsluiten van
een Duurzaamheidshypotheek. De hypotheekspecialisten van
NextHome helpen je maximaal te profiteren van de voordelen
die je als koper van een huis in De Watergaarde hebt.
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•E
 en hogere hypotheek mogelijk omdat je een
energiezuinig huis koopt
•U
 itmuntende overbruggingsmogelijkheden voor
kopers die nu al een koopwoning hebben
•N
 óg lagere maandlasten gewenst? Onder
voorwaarden een deel hypotheek aflossingsvrij
•A
 dvies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheek
slechts € 975,-

Disclaimer

Alle artist impressions en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Eventuele noodzakelijke

dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan

veranderingen ten gevolge van eisen van overheidswege en/of nutsbedrijven zijn mogelijk.

deze tekeningen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van

De gemeente kan nadere eisen stellen bij de afgifte van de omgevingsvergunning.

een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions” genoemd.

Alle in de plattegronden aangegeven (installatie)-onderdelen zijn schematisch

De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan

weergegeven. De exacte plaats kan in werkelijkheid afwijken. De op de tekeningen

afwijken en sommige artist impressions zijn voorzien van opties. Ook de plattegronden in

eventueel aangegeven meubilering, inrichting en apparaten, zoals de wasmachine,

deze brochure kunnen opties bevatten, welke separaat worden aangeboden. De openbare

vallen niet onder de levering binnen de aannemingsovereenkomst.

ruimte is ter verbeelding ingericht. De plattegronden alsmede de afmetingen van sanitair

Deze brochure maakt geen deel uit van de contract-stukken. Tijdens een eerste gesprek

en keuken van alle in deze brochure opgenomen woningen zijn indicatief. Hier is dus geen

bij de makelaar/ kopersadviseur worden de contractstukken van de woning verstrekt.

leveringsplicht aan verbonden.
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