Schelpenbuurt - Zeewolde

Prachtig wonen in een
waterrijke omgeving
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Zeewolde

Locatie / situatie

Architectenvisie

Het plan

van de Schelpenbuurt in Zeewolde verrijst straks een select
aantal van 17 direct aan vaarwater gelegen woningen.
Familiemensen, levensgenieters en natuurliefhebbers
kunnen hier hun hart ophalen.
Vaar vanaf het Wolderwijd via de nieuwe vaarroute de

Bekijk de vele woonmogelijkheden binnen Vaartsche

Blauwe Diamant op en u wordt verwelkomd door de

Weelde en ontdek hoe fraai wonen in Zeewolde straks

prachtige statige en uiterst duurzame kadewoningen

zal zijn! Mocht u vragen hebben, ons team staat u

met een eigen aanlegsteiger. Deze brochure meert alvast

graag te woord.

Woningtype A

Woningtype B

Woningtype C

Omgevingsvisie

aan, opent de voordeur, geeft antwoord op mogelijke
vragen en appelleert aan uw verwachtingen.

E d d e Moo r
Hartelijke groet,

Keuken & badkamer

4

Duurzaamheid

Groenvoorziening

Even voorstellen
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Een zee aan mogelijkheden
Vanaf het Wolderwijd vaart u zo de nieuwe Schelpenbuurt
in. Een nieuwe waterrijke wijk, gelegen achter het nog in
ontwikkeling zijnde Havenkwartier. Veel groen, water en
vergezichten, het is wat Zeewolde onderscheidt.
Deze plek heeft voor iedereen wat te

van damherten die zich in het hoge gras

Een uitgekiende mix van winkelen

bieden. Van lekker wandelen langs het

verschuilen.

en wonen

water, relaxen op de diverse strandjes
tot

lekker

centrum.
centrale

eten
Het

en

kan

ligging

drinken
allemaal.

maakt

van

Zeewolde

kent

veel

voorzieningen

en

in

het

een

ontspanningsmogelijkheden. Het centrum

Ook

de

verscheidenheid aan landschappen. Van

biedt een uitgebreid aanbod van winkels

Een

wandeling

voert

u

langs

Zeewolde

open weides tot gesloten bossen. In het

voor uw dagelijkse benodigdheden. Maar

een ideale woonplaats. Binnen no-time bent

voorjaar ziet u de meidoornstruiken in

ook als u ergens een hapje wilt eten of

u in de Randstad of op de Veluwe.

bloei. Een prachtig gezicht.

gezellig een drankje wilt doen, hoeft u
niet ver te zoeken.

Zeewolde heeft zoveel te bieden.
Ontdek het maar!

6

Vrij struinen door de Stille Kern

Blijf even staan bij de waterplas en zie

En dan deze groene parel: de Stille Kern.

de veel soorten weidevogels die hier

Uiteraard is aan overige voorzieningen ook

De meest stille plek van het Horsterwold,

rondvliegen. U ziet hier de zeearend,

geen gebrek, met gezondheidscentra, basis-

van maar liefst 900 hectare groot. Het is

grutto’s, zwanen en lepelaars bij elkaar.

en voortgezet onderwijs en een rijk (sport)

hier vrij struinen. U hoort hier hooguit een

Een waar spektakel, zeker in september,

verenigingsleven. Het is in Zeewolde gewoon

kudde Konikpaarden grazen of het geritsel

de trekmaand.

heel fijn wonen.
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De positionering van deze 17 woningen vormen in ligging en in hoogte opvallende markeringen
van de hoofdvaarroute. Komend vanuit de sluis begeleiden ze de boten naar weerszijden van het
project. Het zijn echte blikvangers die zich vereenzelvigen met het nautische leven.

Zo aangenaam kan wonen
aan het water zijn

1

Water geeft natuurlijke ruimte

2

Van genieten van je pensioen tot het drukke gezinsleven. Wonen aan het water spreekt mensen

3

in elke levensfase aan. Het water tussen de straten en langs de woningen geeft de wijk een

4

Het wonen op en rond een haveneiland biedt

6

naast sereniteit ook de nodige levendigheid.

7

Het is een ontspannen komen en gaan van
plezierboten.

aangename natuurlijke uitstraling. Het water brengt rust en is een bron van leven. Ook om te

5

8
17

16 15 14 13 12 11

10

9

spelen met bootjes of om te leren schaatsen. Het water maakt Vaartsche Weelde tot een bijzondere
fijne plek om in te wonen.
Onderdeel van Kokkelhof
In de achterliggende bebouwing wordt gelijktijdig project Binnengaats ontwikkeld. Dit is een
appartementengebouw, bestaande uit drie lagen en wordt volledig in stijl gebouwd van Vaartsche
Weelde. Deze twee losse projecten zijn samen gesitueerd aan een groen plein: het Kokkelhof.
Rond dit plein komen buurtgenoten samen, spelen de kinderen en kan geparkeerd worden.
Nog mooier: hier staan twee elektrische deelauto’s, twee elektrische deelscooters en een
elektrische bakfiets waar u als bewoner altijd gebruik van kunt maken. Handig voor een snelle
boodschap of om de kinderen op te halen.

Situatietekening 1:500
Situatie
1:500

8
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ARCHITECTENVISIE

Mijn inspiratie
Toen De Realisatie ons benaderde voor deze fantastische
ontwerpopgave, ben ik met mijn vrouw naar Zeewolde gereden.
Het was een warme zomerdag in augustus. De terrassen waren,
ondanks Corona, gelukkig nog geopend.
We nuttigden een gezellige lunch onder de luifel

direct aan het water woont met een eigen aanlegsteiger

Dat is met name terug te zien in de bakstenen die we

binnengebied liggen de entrees van de woningen,

Het appartementenblok ligt als het ware opgetild aan dit

opgezet: de keuken bevindt zich in het hart, de bewoner

van ‘t Raedthuys en we keken naar de bootjes in de

is natuurlijk al fantastisch. Daarnaast woon je ook nog

gebruiken van de firma Vogelensangh. Zij maken deze

met

binnengebied. De hoofdentree ligt aan de straatkant en

kan daardoor een keuze maken of die voor of achter gaat

Aanloophaven. Toevallig waren we getuige van een

eens in hele duurzame woning, wat het geheel een

prachtige stenen al meer dan honderd jaar op dezelfde

en bezoekers.

een tweede entree bevindt zich aan het binnengebied.

wonen.

boot die aanstalten maakte om uit te varen. Vanaf een

uitzonderlijke combinatie maakt.

wijze in hun ringoven.
Door de situering van de bouwblokken voelt het

De galerij en de buitenruimten van de appartementen zijn

Ik wens de toekomstige bewoners veel woon- en vaar
plezier in dit prachtige project.

balkon dichtbij werd de bemanning uitgezwaaid en

10

voldoende

parkeerruimte

voor

bewoners

een goede vaart gewenst. Alsof je in Saint Tropez op

Het plan is zo ontworpen dat alle grondgebonden

De grondgebonden woningen bestaan uit twee,

binnengebied heel privé en veilig. Op het parkeer

gecombineerd en georiënteerd op de zon. Deze combinatie

de kade zat; het voelde heel mediterraan.

woningen georiënteerd zijn op het water en op de

drie of vier bouwlagen. Het hoogste punt ligt in de

terrein is gekozen voor open bestrating, waardoor het

vergroot de sociale samenhang van het project.

zon. Mijn doel was een project te maken, omlijst

knik van de watergang en vormt een opvallend

hemelwater weer teruggebracht wordt in de grond.

Dit inspireerde mij voor het maken van het project

met een herkenbaar beeld en een moderne heldere

accent van twee bijzondere woningen die tot ver in

Deze ingreep draagt bij aan de duurzaamheid van

Aan elke individuele galerij bevinden zich maximaal vier

de Vaartsche Weelde en Binnengaats. Het idee dat je

architectuur, met een touch van ambachtelijkheid.

de omgeving waarneembaar zijn. Aan het groene

het project.

appartementen. De appartementen zijn als een studio

J. Bakers
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Waterrijk wonen
De reflectie van de zon in het
water. Het horen van getik van een
touw tegen een zeilbootmast in
de verte. Welkom in Vaartsche
Weelde!
De locatie van dit project is met recht uniek
te noemen. Vanuit de sluis springen de 17
kadewoningen direct in het oog.
Ruime woningen direct aan vaarwater gelegen met
vrij uitzicht, een privéplek voor de boot en een eigen
vingersteiger. Dit voelt als heerlijk thuiskomen.
Maak uw droomwensen werkelijkheid.
Woningtypen B en C maken wonen op de verdieping
mogelijk, waarbij vouwwanden u helpen de woon
kamer om te toveren tot een overdekt terras.

12

Ontdek het woongenot van
Vaartsche Weelde
VAARTSCHE WEELDE - 13

WONINGTYPE A

Genieten in uw huis
aan het water
Na een warme dag nog even pootjebaden. Genieten van het ontbijt
in de tuin met op de achtergrond het kabbelende water. Of op een
zondagochtend even met de boot de randmeren op. Zo ontspannend
kan wonen in Vaartsche Weelde zijn. De woonkenmerken van
Type A doen hier nog een schepje bovenop.

Eigen steiger
Eigen ligplaats aan open vaarwater
Gebruiksoppervlak 90 m2
Perceel: 137 m2 tot 296 m2
Tuinligging: Noordoost
R
 uime open keuken en woonkamer
met uitzicht op het water
2
 ruime slaapkamers en badkamer
op de verdieping
Berging aan de voorkant van de woning
Extra verdieping optioneel

14
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Plattegronden

Geef uw
woonwensen
alle vrijheid
De
zijn

woningen
tweelaags

van

Type

A

opgebouwd:

een begane grond en eerste
verdieping. Een ruim opgezette
tweede verdieping is optioneel.
Vanuit de woonkamer op de begane grond
geniet u van een uniek uitzicht over het water.

BEGANE GROND

De open structuur biedt u alle ruimte om

EERSTE VERDIEPING

het wooncomfort te kiezen die past bij uw

TWEEDE VERDIEPING
(OPTIONEEL)

levensstijl.
De achtertuin geeft u toegang tot uw eigen

1
2

vingersteiger. Aan de voorkant van de woning

3

bevindt zich een berging. Met het aanbrengen

4
5

van pergola’s aan de voorkant hebben de

6

woningen een knusse sfeer en zijn ze onderling
met elkaar verbonden. Geniet vrijuit in weelde.

7
8
17

16

16 15 14 13 12 11

10

9
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WONINGTYPE B

Luxe wonen aan het water
wordt werkelijkheid
Ahoy! Als heuse bakens staan deze schitterende en ruime
kadewoningen van Type B gepositioneerd. Ze markeren luxe en
onderscheidend wonen in optima forma. Het open karakter van de
woning geeft het gevoel alles met de indeling te kunnen doen. Zie
wat er mogelijk is en laat uw woonwensen uitkomen!

Eigen steiger
Eigen ligplaats aan open vaarwater
Gebruiksoppervlak 142 m2
Perceel: 157 m2 - 355 m2
Tuinligging: Zuiden
Ruime, lichte woonkamer met spectaculair
uitzicht en een pui die over de volledige
breedte open kan
Woonkeuken direct gelegen aan de tuin
Eigen parkeerplek (m.u.v. bouwnr. 7 en 8)
Inpandige berging van 8 m2

18
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Wat je noemt
heerlijk
thuiskomen

Plattegronden

De woningen van Type B zijn
drielaags opgebouwd, waarbij
er op de begane grond een
heerlijk ruime woonkeuken is
gesitueerd. Vanuit hier heeft u
toegang tot uw tuin.
De woonkamer bevindt zich op de eerste

BEGANE GROND

BEGANE GROND MET UITBOUW

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

verdieping, waar u kunt genieten van een
fenomenaal uitzicht over het water.
Wat het zo mogelijk nog beter maakt, is de

1
2

kamerbrede pui die u volledig open kunt vouwen.

3

Zo haalt u buiten eenvoudig naar binnen.

4
5
6

Daarnaast heeft dit type woning een ruime
achtertuin, eigen vingersteiger voorzien van
walstroom

en

een

eigen

parkeerplek

7
8

met

oplaadpunt in de voortuin. Alles is gericht op

17

16 15 14 13 12 11

10

9

maximaal woonplezier.
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WONINGTYPE C

Hoe speciaal mag
wonen voor u zijn?
Aanschouw en bewonder het goede groene leven in Vaartsche Weelde. De
woningen van Type C betreffen twee specials in het project. Ze springen
vanaf de sluis gezien direct in het oog: zowel vanwege de vorm als
vanwege de hoogte. Zie hoe het licht van buiten rijkelijk uw woonkamer
binnenstroomt en ontdek wat de open indeling u te bieden heeft.

Eigen steiger
Eigen ligplaats aan open vaarwater
Gebruiksoppervlak 143 m2
Perceel: 220 m2 - 234 m2
Tuinligging: Zuidoost
2 unieke specials
Vierlaagse woning
B
 ijzonder grote en lichte woonkamer met
pui die over de hele breedte open kan
Extra brede achtertuin aan het water
Inpandige berging 7 m2

22
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Plattegronden
Woonbelevenis
pur sang
Woningtype C bestaat uit maar
liefst vier verdiepingen. Met
een ruime woonkeuken op de
begane grond en een bijzonder
grote woonkamer op de eerste
verdieping.
BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING

Ze bieden in Vaartsche Weelde wat je noemt
onbezorgd genieten van het goede leven. Luxe,
comfort en functionaliteit.
Heerlijk: op de tweede en derde verdieping heeft
u alle ruimte voor slaap-, speel- of werkkamers.
Mogelijkheden te over. Geniet hier extra van de

1
2

ruimte en het water door de kamerbrede pui, die

3

helemaal open te schuiven is.

4
5
8

De ruime achtertuin leidt u naar uw eigen
vingersteiger. Veel plezier op het water!

24
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10
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Woning voor de toekomst

klimaatverandering. Zoals met periodes van hitte en

Samen dat extra stapje zetten

In de Schelpenbuurt is gekozen voor een betekenisvol

droogte, afgewisseld met hevige regenbuien. Dit kan

Als we onze leefstijl willen verduurzamen, kunnen

duurzaam woningontwerp. Dit betekent bijvoorbeeld dat

door de inrichting van de ruimte bij uw huis aan te

we dat individueel doen, maar leuker is om het samen

uw nieuwe woning wordt verwarmd door de aansluiting

passen. Zo zorgen bomen voor beschutting tegen de

met de hele buurt op te pakken. Bijvoorbeeld door een

op een duurzaam warmtesysteem. Uw elektriciteit wekt

zon en voor koelte in huis. Ook helpt het om de tuin

deelauto te gebruiken, gereedschap met elkaar te delen,

u zelf op met de zonnepanelen die op het dak liggen.

voornamelijk in te richten met planten, struiken en gras.

gezamenlijke maaltijden te organiseren of met elkaar

Belangrijk extra effect is dat het hemelwater makkelijker

een moestuin of boomgaard te starten in de openbare

de bodem in dringt.

ruimte.

Win-win voor de toekomst

Zo wordt de Schelpenbuurt een gezellige buurt waar

voor het veranderende klimaat, voor de natuur en voor het

Binnen de wijk is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van

duurzaamheid belangrijk is en je elkaar stimuleert om

opwekken en gebruiken van groene energie. Bij de bouw en aanleg

gerecyclede materialen. Ook zijn de woningen gebouwd

net dat stapje extra te zetten.

met aandacht voor CO2-arme productieprocessen. Ook

Samen werken aan
een duurzame buurt
De Schelpenbuurt is een wijk waar de bewoners aandacht hebben

voor uw woning zijn dit belangrijke aandachtspunten

van de wijk is al zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame

geweest en is hier in hoge mate op ingezet. Zonder dat

materialen. In uw woning en in uw leefomgeving. U woont hier

u het merkt zet u met deze woning al een grote stap
richting duurzaam wonen.

dan ook met een vooruitziende blik naar de toekomst.

Duurzame woning in een groene leefomgeving
Daarmee is de Schelpenbuurt een unieke woonlocatie. Iedereen

Bij de bouw van de woningen is ook rekening gehouden

De Schelpenbuurt ligt eigenlijk op een eiland. U kunt dus

doet wat, thuis en in de buurt. In deze groene wijk kunt u, als nieuwe

met klimaatveranderingen. In een langdurige warme

heerlijk genieten van het uitzicht op en over het water

bewoner, samen met uw wijkgenoten uw bijdrage leveren door een

periode zorgen bouwkundige aanpassingen ervoor dat

maar ook van een rijke diversiteit aan bloemen, planten,

stap te zetten richting een duurzame(re) toekomst!

de hitte in de woning zoveel mogelijk beperkt blijft.

vogels en insecten. Door het openbaar groen goed in te
richten en door de aanwezigheid van het water, worden

Een grote stap richting
duurzaam wonen
26

Help mee waar het kan

de effecten van de klimaatverandering in de openbare

Ook voor u als toekomstige bewoner in de Schelpenbuurt

ruimte zoveel mogelijk beperkt. Uw duurzame woning

is

sluit hier dus perfect op aan.

het

belangrijk

om

rekening

te

houden

met

Wim van der Es
wethouder financiën en ruimtelijke ordening
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SMAAKVOL KIEZEN

GENIETEN MAAR

De keuken die
u altijd al wilde

Heerlijk,
uw badkamer

Heel strak, modern of juist klassiek? Een

Heerlijk even de boel de boel laten in uw

kookeiland of heel minimalistisch? In de

badkamer. Hoe gaat ‘ie eruit zien? Het

basis van deze woningen is er bewust voor

toilet op de begane grond en de badkamer

gekozen om geen keuken mee te nemen.

boven worden compleet opgeleverd met

De smaken hierin zijn zo divers dat deze keuze

tegelwerk en sanitair.

geheel aan u wordt overlaten. Samen met de
projectleverancier kunt u uw droomkeuken

Standaard is de badkamer voorzien van een

samenstellen. Zij zorgen ervoor dat uw droom

vrijhangend

keuken geheel naar uw wens wordt geplaatst.

doucheopstelling.

toilet,

wastafel,

Houdt

u

radiator

van

en

uitgebreid

badderen? Upgrade ‘m dan met een luxe
ligbad voor extra ontspanningsmomenten.

28
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De toekomst is nu
Bij het ontwerp van woonconcept Vaartsche Weelde worden
er op het gebied van duurzaamheid geen concessies gedaan.
Een overzicht van prestaties en innovaties.
Duurzame materialen

voor huisvesting van onder meer de vleermuis,

Slimme mobiliteit, goed voor elkaar

Alle woningen in het project worden uiterst duurzaam

gierzwaluw en de huismus. Een mooi voorbeeld van

Zowel de bewoners van Vaartsche Weelde als de

uitgevoerd. Uiteraard zijn ze standaard EPC 0.

natuurinclusief bouwen.

bewoners van Binnengaats kunnen gebruikmaken

Minstens zo bijzonder is het gebruik van circulaire

van twee elektrische deelauto’s en -scooters en

Groen in en om het huis

beton. Dit bestaat voor bijna de helft uit secundair

Collectieve verwarming

een

even

De tuinen van alle woningen in Vaartsche

materiaal en hiermee wordt ook nog eens een CO2-

De komende jaren zal Ennatuurlijk duurzaam

boodschappen mee te doen of om de kinderen mee

Weelde liggen aan direct vaarwater mét eigen

reductie van 50% behaald.

warmte leveren aan de 3.000 woningen in Zeewolde.

naar school te brengen. Deze zijn alleen te gebruiken

vingersteiger. Uiteraard bent u helemaal vrij om

De leveringen van deze groene warmte is een uniek

door de bewoners. Hiervoor is een maandelijks

uw tuin naar eigen wens in te vullen.

Ook de houten gevelbekleding is duurzaam. Er

energiezuinig project. De groene warmte wordt

bedrag opgenomen in de VvE.

is gekozen voor snelgroeiend loofhout, Fraké. De

geproduceerd met een warmtekrachtkoppeling op

Voor het extra groene gevoel worden alle

leverancier geeft een levensduur van 50 jaar aan, wat

biogas van melkveehouderij Van Beek uit Zeewolde.

voortuinen voorzien van pergola’s. Dit geeft niet

elektrische

deelbakfiets.

Handig

om

alleen privacy, het creëert ook sfeer en zorgt voor

betekent dat het hout binnen de levensduur alweer
Dit wordt verkregen uit mest van koeien, vermengd

een nette, uniforme uitstraling. Bouwnummers

met restanten van akkerbouw, de voedingsindustrie

11 t/m 17 krijgen een eigen parkeerplek in

De natuur doet haar werk

en grasmaaisel uit natuurgebieden. Dit principe

de

Ook in Vaartsche Weelde voorzien we de woningen

is niet alleen goed voor het milieu, maar levert

grasbetontegels. De voortuinen van type A

van zonnepanelen. Zo kunt u als bewoner zelf uw

uiteindelijk ook een kostenbesparing op voor de

krijgen standaard een berging in de voortuin.

energie opwekken. In de gevels plaatsen we kasten

inwoner.

volgroeid is.

voortuin.

Deze

wordt

opgetrokken

uit

Ook het plein aan de voorkant grossiert in
groen. Het geheel krijgt op natuurlijke wijze een
uitnodigend karakter. Ideaal voor kinderen om
te spelen of om buurtgenoten te ontmoeten.

30
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Even voorstellen
De Realisatie
Met

passie

DNA Makelaars

en

gedrevenheid

DNA Makelaars is al meer dan 10

realiseert De Realisatie bijzondere

jaar een gespecialiseerd en ervaren

projecten. Voor ons staat persoonlijke

VBO-makelaar nieuwbouw door heel

betrokkenheid gedurende het proces

Nederland.

voorop. Ontwikkelen doen wij vanuit
het hart met oog voor detail. Geen

Wij zetten met plezier onze kennis

massaontwikkelingen, maar bijzondere

en expertise in om het kopen van

projecten afgestemd op de toekomstige

uw nieuwbouwhuis makkelijker en

bewoners en de omgeving.

leuker te maken. Als gespecialiseerd
nieuwbouwmakelaar weten wij precies

De Realisatie gaat in ontwikkelingen

waar we op moeten letten om ervoor te

creatief

zorgen dat u straks met veel plezier in

om

met

ruimtelijke

vraagstukken en realiseert kwalitatief

uw nieuwe huis woont.

hoogwaardige projecten die aansluiten
op

de

gestelde

randvoorwaarden.

De locatie staat altijd centraal en

Wij zijn er voor u met een goed en
eerlijk advies.

het project wordt afgestemd op de
omgeving.

34
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vaartscheweelde.nl
Disclaimer De Realisatie Projecten BV 2021. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u in deze
brochure aantreft bij De Realisatie Projecten BV. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van
deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door De Realisatie Projecten BV. Hoewel bij de samenstelling
van de inhoud van deze brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd)

085 877 1293
info@de-realisatie.nl

verouderd of niet (meer) correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons
gecreëerde brochure. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure opgenomen 3D-impressies en gevelaanzichten. Wij wijzen hierbij alle
aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van alle bovengenoemde gegevens.

036 73 70 591
info@dna-makelaars.nl

