
HASSELT

12 rijwoningen  
2 tweekappers  
2 vrijstaande  

woningen

Wonen aan de stadsrand met  
uitzicht over het buitengebied



Wanneer je over de brug rijdt, kijk je 

uit op het sfeervolle stadsfront van 

Hasselt. Oranje daken en groene 

bomen worden opgelicht door de 

zon, de toren van de Grote Kerk  

markeert het centrum en op het 

water speelt een zeilboot met de 

wind. Een prachtig plaatje, dat elke 

inwoner van Hasselt associeert met 

thuis. Ken je dat gevoel? 

dat elke inwoner van Hasselt associeert met thuis 

Een prachtig plaatje 
INHOUD

Smalle straten, eeuwenoude grachten en  ophaal-

bruggetjes. Uitgestrekte landerijen, het glinsterende 

Zwartewater en havens vol zeilschepen. Hasselt is 

een échte Hanze stad. Maar dan wel een met een 

dorps karakter. Kinderen spelen op straat, bezoek 

komt achterom en de buurman steekt elke  

ochtend vrolijk zijn hand naar je op.  

Hanzestad met een 
dorps karakter

Hasselt
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Hasselt; een Hanzestad met  

een dorps karakter 

 

Waarom wonen  
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De nieuwe situatie in 

het Wolweverskwartier 

 

De woningen 

in het Wolweverskwartier 

 

Laat je huis stralen; een licht- 

plan brengt je ideeën tot leven 

 

Kies de kleur voor je  interieur; 

enkele handige tips  

 

Duurzaamheid staat centraal 

in het Wolweverskwartier 

 

Hoeveel bespaar jij? 

een aantal handige tips! 
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• gelijkvloerse woningen 

• slim pakket aan energiemaatregelen 

• dichtbij uitvalswegen (A28) 

• meerdere woningtypen 

• moderne frisse uitstraling

De woningen worden extra 

geïsoleerd en luchtdicht  

gebouwd.

Iedere woning wordt  

voorzien van  

zonnepanelen.

De woningen worden onder 

de huidige BENG eisen  

energieneutraal gebouwd.

De woning is voorzien van 

waterbesparende kranen en 

vrijhangende toiletten.

Goed geïsoleerd

Zonnepanelen Waterbesparing

Energieneutraal

veel uitbreidingsopties

In nieuwbouwplan Om de Weede ontwikkelt 

IJsselland Ontwikkeling B.V. 12 rijwoningen,  

2   tweekappers en 2 vrijstaande woningen. Op 

een fraaie plek, dicht bij de uitvalswegen en 

in een nieuwe wijk. Omdat iedereen een 

eigen invulling geeft aan wonen en daarmee 

kiest voor een woning die past bij zijn/haar 

situatie hebben wij meerdere woningtypen 

bedacht waar je uit kunt kiezen. Hoekwonin-

gen, tussenwoningen, vrijstaand wonen of 

een tweekapper. Er is dus altijd een woning 

die bij je past. 

 

Naast deze keuzes die wij je bieden worden 

alle woningen gebouwd van een hoogwaar-

dige kwaliteit met zorgvuldig geselecteerde 

duurzame materialen voorzien van vloer -

verwarming en vrijhangende toiletten. 

 

Vlakbij de stad 
 
De uitgestrekte landerijen doen vermoeden dat je in 

niemandsland bent. Het tegendeel is waar: Hasselt 

ligt vlakbij het levendige Zwolle. Ideaal, zeker wanneer 

je er werkt of een cursus volgt. Maar ook perfect als 

je wilt winkelen, sporten of uitgaan. De stad biedt 

alle voorzieningen die je nodig hebt. 

Centrum 
Hasselt
Het centrum van Hasselt is  

knus, authentiek en over- 

zichtelijk. Vanuit Om de  

Weede fiets je er zo naar toe.  

Bezoek 
Zwartsluis
Bootjes spotten in het  

waterrijke Zwartsluis? Zoek  

een plekje op het terras en  

geniet! 

Geniet in 
Zwolle
Met de auto sta je snel in het  

levendige centrum van Zwolle. 

Van winkels tot horeca, er is 

elke dag van alles te beleven. 

Ontspan bij 
de Milligerplas
Een mooie wandeling maken?  

Of een middagje zwemmen  

met de kinderen? De Milliger-

plas ligt om de hoek.  

minuten

Je koopt hier veel woning 

voor je geld, inclusief een 

heerlijke tuin!

Wolwevers-
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WAAROM 
WONEN IN HET
WOLWEVERS-
KWARTIER

13

minuten9minuten6

minuten20



Van kuddes koeien tot vogels die hun vleugels uitslaan.  In Om de Weede sta je elke dag 

oog in oog met de natuur. Dat geldt zeker bij de woningen in het Wolweverskwartier.  

Ze liggen aan de rand van de wijk. Dat is wonen in een landelijke omgeving. Op de  

situatiekaart zie je precies waar welk woningtype wordt gebouwd. 

Wonen in het Wolweverskwartier

Wolwevers-
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12 rijwoningen,  
2 twee-kappers en 
2 vrijstaande woningen 

Aan de rand van Hasselt ligt het Wolweverskwartier 

een deelplan in nieuwbouwwijk Om de Weede dat 

wordt omgeven door groen, water en weide.  

In het plan ontwikkelt IJsselland Ontwikkeling B.V.  

12 rijwoningen, 2 tweekappers en 2 vrijstaande  

woningen. De woningen komen centraal in de wijk te 

staan, midden in de landelijke omgeving en vlakbij 

uitvalswegen.  
 

De woningen zijn perfect voor wie comfortabel wil 

wonen. Op de begane grond vind je een woonkamer 

en keuken en op de eerste verdieping de slaapkamers 

en badkamer. Vergeet ook de tuin niet, waar je heerlijk 

kunt lezen, barbecueën of tuinieren. Kortom: de  

perfecte plek voor nu én later.  
 

Omdat iedereen andere wensen heeft, realiseren we 

in het Wolweverskwartier verschillende woningtypes.  

Ga je voor een hoek- of tussenwoning? Wil je vrijstaand 

wonen? Of is jouw oog gevallen op een tweekapper? 

Welk bouwnummer je ook kiest, vaststaat dat we duur- 

zame materialen gebruiken, vloerverwarming toepas-

sen en zorgen voor een hoogwaardige afwerking.  

 Welke bouwnummers spreken  
jou het meest aan? 
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Afgebeeld zijn de bouwnummers 7 t/m 12. De bouwnummers 

1 t/m 7 staan aan de overzijde van het autovrije groene hof.

Wonen aan een groen hof



begane grond

Geniet van de extra ruimte die de 
erker geeft aan je woonkamer 

Uniek zitelement! 
vanaf je vaste bank in de voortuin 

even bijpraten met de buren

Wolwevers-
kwartier11

Hoekwoningen

bouwnummers 

1, 6, 7 en 12

Wolwevers-
kwartier10

no. 
01

Entree

afgebeeld is de begane grond  

  van bouwnummer 1

De getoonde impressie is bouwnummer 7



eerste verdieping

De eerste verdieping is zo 
praktisch mogelijk ingedeeld. 
Het resultaat; drie mooie 

slaapkamers

Werken, sporten of 
slapen, op de ruime 

zolder kan het allemaal

Door de grote overstek van het 
dak heb je geen last van invallicht van 
de zon of neerslag tegen de gevel

Wolwevers-
kwartier12 Wolwevers-

kwartier13

tweede verdieping

no. 
01

no. 
01

De indeling van de eerste en tweede verdieping van de hoekwoningen zijn  

gelijk aan de tussenwoningen. De gevelindeling met ramen kunnen afwijken.



Kijk voor meer tips op www.wonen.nl

LAAT JE HUIS 
STRALEN

Bij het inrichten van je huis denk je 

meteen aan verf, behang, vloeren en 

meubels. Iets waar veel mensen later 

pas bij stil staan, is de verlichting in 

huis. Vaak wordt de toegevoegde 

waarde van verlichting over het  

hoofd gezien en dat is jammer!  

Verlichting bepaalt functionaliteit, sfeer en  

uitstraling. Het is dan ook belangrijk om er goed 

over na te  denken over hoe en waarmee je je 

huis wilt verlichten. Wil je optimaal omgaan met 

verlichting, maak dan een lichtplan. In een licht-

plan werk je de opzet van de verlichting in jouw 

huis uit: een lichtplan brengt je ideeën tot leven. 

 

Teken eerst een plattegrond van de ruimte  

inclusief de meubels. Noteer de verschillende 

functies. Waar komt de zithoek? Waar ga je eten? 

En wil je ook ergens kunnen werken? Bepaal op 

basis daarvan de positievan de verlichting. 

 

Je begint altĳd met de basisverlichting 

Dit zijn de lampen die je als eerste aandoet als  

je een donkere ruimte binnenkomt. Waar wil je 

spots? Of een wand- of hanglamp? Misschien wil 

je een leeslamp, of extra verlichting boven je 

aanrechtblad. Buig je ook over de accentverlich-

ting. Hoe ga je je mooiste schilderij in de spot-

lights zetten? Sluit af met de sfeerverlichting en 

bedenk waar je extra sfeer wilt creëren. Daarna 

kun je lampen uitzoeken die passen bij jouw 

smaak en interieur. 

 

1. Begin op tijd met het lichtplan, zodat de aansluitpunten tijdens  
de bouw kunnen worden afgestemd op je verlichtingswensen. 

 
2. Bedenk alvast of je meerdere lampen aan en uit wilt  

zetten met één contactdoos. 
 
3. Houd rekening met je kleurgebruik. Lichte kleuren reflecteren licht,  

terwijl donkere kleuren licht juist absorberen. 
 
4. Denk aan de tuinverlichting

Wolwevers-
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Afgebeeld zijn de bouwnummers 7 t/m 12. De bouwnummers 

1 t/m 7 staan aan de overzijde van het autovrije groene hof.

Wonen aan een groen hof
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Hoekwoning

interieurimpressie hoekwoning met uitbouw, bouwnummer 12
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De tuin als een verlenging 
van je woonkamer,  
heerlijk samen met  

de familie buiten eten

Uniek zitelement! 
vanaf je vaste bank in de voortuin 

even bijpraten met de buren

Entree

Wolwevers-
kwartier21

Tussenwoningen

bouwnummers 

getekend 2 t/m 5  

en  8 t/m 11

Wolwevers-
kwartier20

begane grond

Als optie kun je kiezen 
voor een trapkast. 

Makkelijk om de 
stofzuiger of het 
speelgoed van de 

kinderen in 
op te bergen.

Deze vloer  
kun je zowel 
verwarmen  
als koelen



Door het grote overstek van het 
dak heb je geen last van invallicht van 
de zon of neerslag tegen de gevel

De kosten van de 
energierekening 

worden lager door 
de aanwezigheid van 
de zonnepanelen

Wolwevers-
kwartier22 Wolwevers-

kwartier23eerste verdieping

tweede verdieping

no. 
02

no. 
02

De techniekruimte is apart 
in een ruimte geplaatst.  
Er blijft nog genoeg 

ruimte over om vrij te 
spelen of te werken

Een bed, een kast en 
een bureau. 

De drie slaapkamers 
bieden de ruimte die 

jij nodig hebt.

De indeling van de eerste en tweede verdieping van de hoekwoningen 

zijn gelijk. De gevelindeling met ramen kunnen afwijken.
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Tussenwoning

interieurimpressie 
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Kleur voegt meteen iets toe aan het interieur. 

Met een kleur die past bij zowel jou als bij de 

sfeer van de woning kun je het verschil maken 

tussen een exclusieve uitstraling of een net-

niet-effect. Wij hebben enkele handige tips  

voor het creëren van de juiste sfeer.  

 

Een rustige uitstraling... 

Om een rustige sfeer te creëren, kun je het beste kiezen voor 

de volgende uitgangspunten. De kleuren die je hiervoor kunt 

gebruiken zijn lichte en vergrijsde natuurtinten toegepast in 

ton sur ton combinaties. De structuren die je het beste kunt 

gebruiken zijn matte oppervlakten met een  

fluwelig uiterlijk in combinatie met metallic accenten.  

Om het optimale effect te bereiken zijn pure materialen  

als linnen, katoen, hout en riet het beste. Natuurlijke  

materialen geven namelijk een weldadig gevoel. 

Een vrolijke uitstraling... 

Een sprankelende woning. Fit, vitaal, vrolijk, uitbundig… 

Tijd voor plezier. Een mix van vrolijke en intense kleuren 

geven een dynamisch en energiek gevoel in de woning.  

Je hoeft niet bang te zijn, want alles mag en alles kan.  

Combineer deze kleuren met glanzende oppervlakten.  

Ze brengen speelsheid en diepte in het interieur. 

Een luxe uitstraling... 

Kwaliteit kun je voelen. Ook in de woning. Wanneer je luxe, 

stijl en charme in de woning wilt, kun je het beste kiezen voor 

de volgende uitgangspunten. De kleuren waarmee je dit ef-

fect het beste kunt bereiken zijn de doorleefde grijstinten, ge-

combineerd met frisse kleuraccenten. De combinaties zijn 

schitterend en geven het gevoel van tijdloze luxe. Zéker wan-

neer je verschillende texturen gebruikt en robuuste, eerlijke 

materialen gebruikt met een stoere structuur. 

Een mystieke uitstraling... 

Om een chique, intieme sfeer te creëren kun je kiezen uit een 

palet van warme, donkere kleurtinten en vergrijsde intense 

kleuren. Hiermee zorg je voor een schitterende mystieke de-

cadente sfeer. De materialen die je hiermee combineert zijn 

mat, in combinatie met diepglanzende metallics en fonke-

lende highlights. Hout, oud metaal en veel stoffen, kussens 

en kleden met verschillende structuren maken het geheel 

compleet en uniek. 

Kijk voor meer kleur-inspiratie op  
www.flexa.nl / www.histor.nl / www.kleur-advies.nl / www.wonenonline.nl

in het Wolweverskwartier

INTERIEUR
KIES DE KLEUR VOOR JE 
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Wonen aan de stadsrand met  
uitzicht over het buitengebied
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begane grond

Entree
no. 
14

Creër extra opbergruimte  
in de garage door wat 

eenvoudige hoge rekken langs  
de muren te plaatsen

De keuken en de  
eethoek vormen  
met elkaar een  
sfeervol geheel

Twee-onder-een-
kapwoningen

bouwnummers 14 en 15
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tweede verdieping

no. 
14

eerste verdieping

no. 
14

Creër een werkplek  
om heerlijk ongestoord 

te kunnen werken

Evel lekker relaxen op 
zolder waar de kinderen 
hun eigen plek hebben om 

te ontspannen

Maar als opbergplek 
blijft de zolder  

ook ideaal

Slapen doe je in het donker, maar dat  
betekent niet dat de slaapkamer er saai  
uit hoeft te zien. Van het behang tot het 

beddengoed, je kunt de slaapkamer helemaal 
eigen maken. Wat is jouw stijl?
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2 twee-onder-kap woning 

interieurimpressie 

Wolwevers-
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kwartier35



De woningen in het Wolweverskwartier 

hebben een authentieke uitstraling, 

maar zijn tegelijkertijd voorzien van de 

nieuwste technieken op het gebied van 

duurzaamheid. Met elkaar dragen ze bij 

aan een laag energieverbruik.  

STAAT CENTRAAL
DUURZAAMHEID

in het Wolweverskwartier

Zonnepanelen 

Bij de woningen het Wolweverskwartier wordt energie opgewekt met behulp van zonnepanelen.  

Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk en goed voor je portemonnee. Je wekt er je eigen, duurzame 

stroom mee op. Zo houd je de verbruikskosten laag. Afhankelijk van het aantal zonuren kan de  

opbrengst hoger of lager uitvallen. De zon hoeft niet fel te schijnen: ook op een bewolkte dag leveren  

de panelen elektriciteit. 

Dubbel glas 

De woningen in het Wolweverskwartier beschikken over uitstekende isolatie. Zo worden de kozij-

nen voorzien van dubbel glas. Dit biedt meerdere voordelen: een goede geluidsisolatie, een aan-

gename omgevingstemperatuur, weinig tot geen condensvorming en een laag  

energieverbruik. 

Energiezuinig verwarmen 

Omdat de woningen bijzonder goed geisoleerd zijn, is er weinig warmte nodig om ze 

op temperatuur te brengen of te houden. Natuurlijk heb je wel verwarming nodig. Alle 

woningen zijn voorzien van vloerverwarming op de beganegrond en slaapvertrekken. 

In de zomer kun je de vloeren hiermee laten koelen.

Lekker fris 

Frisse lucht in huis is belangrijk voor een gezond en comfortabel woonkli-

maat. Dat wordt in deze woningen gemakkelijk, goed en energiezuinig gere-

geld door een mechanische ventilatie. Dit systeem zorgt ervoor dat er altijd 

verse en schone buitenlucht in de verblijfsruimten aangevoerd wordt. Zo blijft 

de lucht in huis fris, gezond en aangenaam. 

Extra hypotheek voordeel 

Voor energiezuinige woningen gelden andere en ruimere mogelijk-

heden met betrekking tot de hypotheek. In bepaalde situaties kom je 

bijvoorbeeld in aanmerking voor een extra leencapaciteit. Informeer bij 

de makelaar en/of je hypotheekadviseur voor de mogelijkheden. 

Wolwevers-
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Energieneutraal 

De woningen zijn energieneutraal. Dat houdt in dat de  

woning alle gebouwgebonden energie zelf opwekt.  

Het huishoudelijke gebruik van energie is hier niet in  

meegenomen. 



Vrijstaande  
woning

bouwnummer 13

Entree

De houtconstructie aan 
de zijgevel zorgt voor 
een unieke uitsraling 

van de woning

Wolwevers-
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begane grond

no. 
13
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Een eigen oprit, dus je hoeft 
nooit meer naar een  

parkeerplek te zoeken

Barbecueën, tuinieren of een 
mooi boek lezen, in de royale 

achtertuin kan het allemaal
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kwartier41eerste verdieping

tweede verdieping

no. 
13

no. 
13

Wat denk je van een  
heerlijke slaapkamer met 
nog ruimte genoeg voor 

een aparte werkplek?

De zolder is de plek waar 
je rustig en ongestoord 

kan werken

En na de drukke werkdag 
blaas je even stoom af in 

je eigen sportruimte

Vaste trap 
naar zolder



Doe de lichten uit wanneer je een ruimte verlaat 
 
Doe tijdens het koken deksels op de pannen 
 
Vervang gloeilampen door spaar- of ledlampen 
 
Zet elektrische apparaten uit in plaats van op stand-by 
 
Sluit tussendeuren en verwarm alleen de ruimte waar je bent 
 
Was op lage temperaturen en alleen als de trommel vol is

HOEVEEL  
BESPAAR JIJ?

Slim douchen 

Per dag spoelen we zo’n 50 tot 75 liter douchewater per persoon 

door het putje. Dat is best veel. De woningen in het Wolwevers-

kwartier zijn standaard voorzien van een energiebesparende 

douchekop. Hiermee wordt het waterverbruik met ongeveer 20 

procent verminderd. Een waterbesparende douchekop voegt 

lucht toe aan het water. Je merkt er niets van. 

 

 

 

Bewust opladen 

Hoewel veel acculaders en toestellen tegenwoordig het laden  

automatisch tegenhouden op het moment dat de accu vol is, is 

het toch verstandig om je toestel niet constant aan de lader te  

leggen. Er blijft namelijk activiteit aanwezig in de accu, waardoor 

je onnodig stroom verbruikt. De lader blijft als het ware constant 

de accu vertellen dat er stroom beschikbaar is en de accu blijft 

constant zeggen dat hij deze niet nodig heeft. Dit geldt natuurlijk 

ook voor andere apparaten, zoals tablets, notebooks en elektrische 

tandenborstels. 

 

 

 

Groen witgoed 

Koelen, vriezen, wassen, drogen en koken. Je doet het dagelijks. 

Hoe meer huishoudelijke apparaten je gebruikt, hoe hoger het 

energieverbruik. Bij veel keukenaanbieders kun je vaak een  

energiezuinig keukenpakket samenstellen. Dit pakket bestaat uit 

zeer energiezuinige keukenapparatuur en energiezuinige huis-

houdelijke apparatuur, zoals een wasmachine en een droger. 

Tip: maak je huis slim 

Homey is dé centrale plek voor je slimme huis. Je kunt er apparaten 

van verschillende merken en technologieën mee verbinden  

en ze vervolgens besturen vanuit één app.  

Zo bespaar je energie. Ontdek Homey op  

www.athom.com/nl/.

Wolwevers-
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Hoeveel energie je verbruikt, bepaal je 

zelf. Je  verbruik hangt natuurlĳk sterk 

af van hoe je  met energie omgaat en 

welke elektrische apparaten je gebruikt. 

Bewust omgaan met energie  kan op 

allerlei manieren. Bĳvoorbeeld met 

een slimme thermostaat of ledlampen. 

Of door zuinig te wassen, bewust op te 

laden en slim te douchen. Hierbij een 

aantal handige tips! 

in het Wolweverskwartier



Vrijstaande  
woning

bouwnummer 16
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begane grond

Entree
no. 
16

Ga je voor de standaard  
opstelling van de keuken of 

toch voor een hoekopstelling 
of kookeiland?

Een eigen oprit, dus je hoeft 
nooit meer naar een  

parkeerplek te zoeken

Deze vloer kun je 
zowel verwarmen 

als koelen



Het hoge bovenlicht 
in de gevel geeft een 
mooie lichtval in het 

trappenhuis

Een riante slaapkamer 
met uitzicht over  

de achtertuin

Wolwevers-
kwartier46 Wolwevers-

kwartier47eerste verdieping

no. 
16

no. 
16

tweede verdieping

Door een dakraam  
te plaatsen realiseer  
je een extra kamer 

op zolder

Een kantoor, berging of  
extra slaapkamer... wat ga jij 

met deze ruimte doen?
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Vrijstaande woning  

interieurimpressie bouwnummer 13.
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Alles moet kloppen en goed op elkaar worden  

afgestemd. De adviseurs zorgen er samen met jou  

voor dat deze informatie tijdig bij iedereen bekend is. 

 

Bespreken van de  
laatste details 
Bij veel keukenspecialisten worden klanten een paar 

weken voor de oplevering opnieuw uitgenodigd in de 

showroom. Veel keuken-specialisten kiezen voor deze 

aanpak omdat dit de mogelijkheid biedt om op het  

laatste moment nog kleine details te veranderen.  

Installatietechnische aanpassingen zijn dan niet  

meer mogelijk.

 

Na de oplevering 
We adviseren je om met de keukenleverancier een  

opleveringsmoment af te spreken. Je kunt dan samen 

de geleverde keuken beoordelen en eventuele  

mankementen met elkaar doornemen.  

 

Start op tijd 
Wij adviseren je om tijdig te starten met het uitzoeken 

van de nieuwe keuken. De reden hiervoor is dat je dan 

ruim voor de uiteindelijke bouw weet wat er komt.  

Dan kan iedereen in het bouwproces daar vroegtijdig 

rekening mee houden. Dat werkt beter en voorkomt 

stagnatie en misverstanden. Bovendien is het ook leuk 

werk +om een keuken uit te zoeken, toch? 

 

Onze keukenshowroom 
Wij hebben alvast een keukenshowroom voor je uitge-

zocht. De kopersbegeleider vertelt je hierover meer! 

Wanneer je de keuken koopt bij onze keukenshowroom 

wordt deze voor oplevering van de woning geplaatst. 

Het is belangrĳk dat een nieuwe keuken  

beantwoordt aan al jouw wensen. Voor de 

woningen in Het Wolweverskwartier hebben 

wĳ een keukenspecialist gevraagd uit te  

leggen welke stappen moeten worden  

genomen voordat je kunt genieten van een 

keuken die helemaal past bĳ jouw smaak  

en gebruikswensen. 

De woningen worden ex-
clusief keuken opgeleverd 
Een keuken is zó smaakgebonden dat wij de ruimte  

willen bieden om een keuken te kiezen die past bij  

jouw wensen. Wanneer je je gaat oriënteren op een 

nieuwe keuken, dan is het verstandig dat je een goed 

gedetailleerde verkooptekening meeneemt naar de 

keukenspecialist. Bij de door ons geselecteerde  

keukenshowroom zijn deze tekeningen al aanwezig. 

Hiermee kun je namelijk veel gerichter praten, voor-

komje misverstanden achteraf en bied je het keuken-

bedrijf alle noodzakelijke informatie die van belang  

is voor een juiste offerte. 

Kies de stijl die bij je past 
Je hebt tegenwoordig veel keuze. Zowel qua stijl als 

functionaliteiten. Laat je daarom adviseren door een 

keukenspecialist en maak dan de keuze die je voor ogen 

hebt. Tegenwoordig kunnen keukenbedrijven jouw 

keuze in 3D uitwerken, waardoor er een goed beeld  

ontstaat van de toekomstige situatie. 

 

Technische tekeningen 
Na de keuze voor een  keuken maakt de keuken- 

specialist een technische tekening. Daar staat exact  

op aangegeven welke aansluitingen noodzakelijk zijn  

en waar die moeten komen. Deze informatie is van  

belang voor het bouwbedrijf en de installateur.  

HET MIDDELPUNT 
VAN JE HUIS
DE KEUKEN
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Een leuk vooruitzicht… 

Ga je wonen in het Wolweverskwartier dan kun 

je jouw huis helemaal inrichten zoals jij dat voor 

ogen hebt.  

 

Welke vloer kies je? Wat worden de kleuren? 

Hoe deel je de ruimtes in? En welke accessoires 

gebruik je voor de finishing touch? De mogelijk-

heden zijn tegenwoordig eindeloos.  

 

Om je op weg te helpen, hebben wij alvast  

enkele leuke websites voor je geselecteerd.  

Op deze websites vind je volop inspiratie op  

het gebied van wonen, trends, accessoires en 

verlichting. 

 

www.loods5.nl www.vtwonen.nl www.stĳlvolstyling.com www.woontrendz.nl 

JOUW INTERIEUR IS 
PERSOONLIJK

Het interieur maakt je huis tot 

een thuis. Het leuke aan een 

nieuwbouwwoning is dat je 

elke ruimte helemaal zelf  

kunt  inrichten op basis van 

jouw persoonlijke wensen.  

Ga je voor strak en modern?  

Of spreekt een klassieke stijl 

jou meer aan?  

Wolwevers-
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De badkamer, we gebruiken 

hem elke dag. ’s morgens om 

lekker fris te douchen en  

’s avonds om te genieten van 

een fijn ontspanmoment. 

De functie van de badkamer is in de loop der jaren  

duidelijk veranderd. Dat heeft invloed op de keuzes die 

je maakt. De woningen in het Wolweverskwartier zijn 

nieuw en daarom kun je de badkamer helemaal naar 

eigen wens inrichten. Een ideaal vertrekpunt. 

 

De vloeren en wanden van de badkamer en het toilet 

zijn standaard betegeld. De toiletten zijn vrijhangend, 

lekker luxe en handig met het schoonmaken. Het sani-

tair is van het merk Villeroy & Boch. Uiteraard is er 

keuze. Afhankelijk van je voorkeuren zal er een  

meerprijs worden berekend. 

HEERLIJK  
ONTSPANNEN IN EEN 

DROOMBADKAMER
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Het Wolweverskwartier is een ontwikkeling van Ĳsselland  

Ontwikkeling B.V. (ontwikkelaar) en wordt gerealiseerd door 

Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen. IJsselland heeft ruime 

ervaring op het gebied van ontwikkeling van woningbouw, 

waarbij het kwaliteitsdenken centraal staat. Het constante  

streven naar kwaliteit is bij Van der Steeg Ontwikkelen en  

Bouwen onder andere terug te zien in de zorgvuldige afwerking, 

de duurzame materialen en de persoonlijke begeleiding  

gedurende het bouwproces.  
 
Koop-/aannemingsovereenkomst 
Als je een woning koopt, sluit je een koopovereenkomst af met 

IJsselland Ontwikkeling B.V. en een aannemingsovereenkomst 

met Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen. Deze overeenkom-

sten brengen verplichtingen met zich mee. Als koper ben je ver-

plicht de koopprĳs en de aanneemsom te betalen. IJsselland 

Ontwikkeling B.V. neemt de verplichting op zich om de grond te 

leveren en Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen is verplicht 

de woning te bouwen. Deze verplichtingen kunnen alleen ver-

vallen wanneer er eventuele opschortende voorwaarden uit de 

koop- en aannemingsovereenkomst worden ingeroepen. Nadat 

de overeenkomsten zijn ondertekend, ontvang je een getekend 

exemplaar retour. Een tweede exemplaar gaat naar de project-

notaris die de notariële akte van levering opstelt. Verder wordt 

na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat 

van Woningborg aangevraagd. 
 
Bedenktijd 
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst 

is er één kalenderweek bedenktijd. Eén dag nadat je het exem-

plaar van de compleet ondertekende overeenkomsten hebt 

ontvangen, gaat de bedenktijd in. Gedurende de bedenktijd 

kun je de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van redenen 

en zonder verdere consequenties. 

Opschortende voorwaarden 
In de koop- en aannemingsovereenkomst worden eventuele 

opschortende voorwaarden opgenomen, gekoppeld aan de 

datum waarop de bouw naar verwachting kan starten. Voor het 

verstrijken van deze opschortingsdatum ontvang je (indien 

nodig) van de ontwikkelaar bericht of de opschortende voor-

waarden zijn vervuld. Zo ja, dan zijn de koop- en aannemings-

overeenkomst bindend. Zijn de voorwaarden (nog) niet 

vervuld, dan krijg je een nieuwe opschortingsdatum voor-

gesteld. 
 
Eigendomsoverdracht 
De eigendomsoverdracht bij de projectnotaris vindt plaats nadat: 

• eventuele opschortende voorwaarden niet meer kunnen 

worden ingeroepen; 

• je (indien nodig) overeenstemming hebt  bereikt met je  

hypotheekverstrekker. 

Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan, worden de 

grond en eventuele opstallen notarieel aan je geleverd in de 

vorm van de zogenoemde ‘akte van levering’. Voor de datum 

van de levering ontvang je van de notaris de (concept-) nota 

van afrekening. Op deze nota zie je welk bedrag je op de datum 

van levering moet hebben betaald. Op de leveringsdatum  

worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van  

levering (de kosten hiervan zĳn voor rekening van de ontwikke-

laar) en de (eventuele) hypotheekakte (de kosten hiervan zĳn 

voor eigen rekening). 
 
Service en Woningborg-garantie 
Om extra zekerheid te kunnen geven heeft Van der Steeg  

Ontwikkelen en Bouwen zich aangesloten bij Woningborg.  

Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een 

bouwondernemer kan worden ingeschreven. Denk daarbij aan: 

vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de 

uitvoerders en kredietwaardigheid. Bij elk bouwplan dat voor 

garantie bij Woningborg wordt aangemeld, wordt niet alleen 

nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle technische eisen 

die door het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang 

van het plan de financiële en technische capaciteiten van de 

bouwondernemer niet te boven gaat. Pas als aan alle eisen 

wordt voldaan, mag de woning onder Woningborg-garantie 

worden verkocht en ontvangt de koper na het tekenen van de 

overeenkomst het waarborgcertificaat. 

 

Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen is aanspreekpunt voor 

service en garantie. Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen 

hanteert voor haar projecten zeer hoge standaardnormen. 

Daarnaast worden eveneens de normen en eisen van Woning-

borg in acht genomen. Deze stichting maakt zich sterk voor 

BIJ AANKOOP  
VAN JE WONING

WEGWIJZER

Het kopen van een woning is een grote stap in je leven.  

Het is dan ook zaak dat je duidelijkheid hebt over wat er  

allemaal bij die stap komt kijken. Daarom hebben wij een 

aantal belangrijke aandachtspunten voor je op een rij gezet. 

Heb je na het lezen nog vragen? Ons verkoopteam helpt je  

graag verder.

jouw belangen als koper. Zo heb je dankzij  Woning-

borg bijvoorbeeld onder alle omstandigheden de  

absolute garantie dat de woning wordt afgebouwd. 

Verder heeft Woningborg een belangrijke taak als het 

gaat om de garantie op jouw woning. Deze garantie 

wordt verstrekt door Van der Steeg Ontwikkelen en  

Bouwen terwijl Woningborg ervoor borg staat dat alle  

verplichtingen die in de garantie zijn opgenomen, ook 

daadwerkelijk worden nagekomen. Als koper heb je dus  

altijd de volledige zekerheid dat je woning aan de strenge 

Woningborg kwaliteitsnormen voldoet. Meer hierover lees  

je in het boekje Woningborg Garantie- en waarborgregeling 

2020. In dit boekje vind je tevens alle informatie over de  

garantietermijnen en over de onderdelen die van garantie zijn  

uitgesloten.  
 
Wat betekent de Woningborg-garantie voor jou?  
Als je een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dat 

onder andere het volgende: 

• Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het  

Woningborg-waarborgcertificaat verplicht Van der Steeg  

Ontwikkelen en Bouwen zich tot de garantie op de kwaliteit van  

de woning. Deze garantie is zes jaar van kracht.  

Op sommige onderdelen is dit korter (bĳvoorbeeld één jaar op 

schilderwerk). 

• De tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is overeen-

komstig het model van Woningborg. Je hebt dus altijd een  

veilig contract. 

• De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de  

richtlijnen van Woningborg. 

• Bij het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomsten  

ontvang je het door Woningborg uitgegeven boekje  

‘Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2020”, waarin je  

nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie en  

Woningborg kunt vinden. 

• Je blĳft nooit met een half afgebouwde woning zitten wanneer er 

iets tĳdens de bouw mis mocht gaan met de bouwondernemer. 

Door bemiddeling van Woningborg wordt je woning door een 

ander afgebouwd en wordt de eventuele schade tot een bepaald 

maximum door Woningborg wordt gedragen. 

• Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit van je 

woning, kan Woningborg een uitspraak doen die bindend is voor 

koper én bouwer. 

De verkooptekeningen en technische omschrijvingen zijn los  

verkrijgbaar bij ons verkoopteam. 

 

Wĳ wensen de toekomstige bewoners van het Wolweverskwartier 

veel woongenot in hun nieuwe (t)huis en nieuwe woonomgeving! 
 
 

Bezig zijn met ontwikkelen, bouwen, bemiddelen en  

beleggen. Met beide benen op de grond. Ambitieus,  

gedreven en met oog voor detail. Dat is IJSSELLAND. 

 

IJSSELLAND Ontwikkeling ontwikkelt vastgoed. Doet 

vanuit een uitgebreid netwerk een beroep op de kennis 

en expertise van vakmensen. En kijkt van begin tot eind 

door de bril van de gebruiker. Want dat is uiteindelijk  

de partij waar het allemaal om draait. 

 

IJSSELLAND Vastgoed brengt projecten en beleggers  

bij elkaar en belegt ook zelf. Bemiddelt daarnaast in 

 gerealiseerde  plannen en zet samenwerkingsverban-

den op om projecten  aan te kopen, te (her)ontwikkelen 

en te verkopen. Een goede match, daar gaat het om.

MET BEIDE BENEN  
OP DE GROND

www.ĳssellandontwikkeling.nl
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de Wetering



OMSCHRIJVING                                                       MATERIAAL                                    KLEUR 

WONING 

gevelmetselwerk woning                                                          baksteen, waalformaat                            paars/bruin/rood genuanceerd 

gevelbekleding                                                                              hout                                                                  naturel 

voegen                                                                                               terugliggend                                                 antraciet 

waterslagen                                                                                     beton                                                                betongrijs 

plat dak                                                                                             dakbedekking / grind                                grind 

kozijnen                                                                                             hardhout                                                         antraciet 

draaiende delen in kozijnen                                                     hardhout                                                         antraciet 

ventilatieroosters                                                                          aluminium                                                     antraciet 

onderdorpel bij kozijnen tot vloer                                         kunststof (onderhoudsarm)                   antraciet 

voordeur rijwoningen                                                                 hout                                                                  wit 

voordeur vrijstaande woningen/ tweekappers               hout                                                                  quartsgrijs 

hemelwaterafvoeren                                                                   zink                                                                   naturel 

hemelwaterafvoeren achterzijde rijwoningen                 pvc ivm Azura systeem                             grijs 

dakpannen                                                                                       keramisch                                                       antraciet 

dakgoten                                                                                           zink                                                                   naturel 

houten kolommen/schermen rijwoningen                       hout                                                                  naturel 

 

                                                                                                                                                                                           

BUITEN DE WONING                                                                                                                                      

berging                                                                                              hout                                                                  zwart 

bergingsdeur                                                                                  hout                                                                  antraciet 

Bergingsdeur voorzijde                                                             hout                                                                  naturel 

(tweekappers / vrijstaande woning)                                      

hagen                                                                                                 haag volgens tekening                              

tuinmuren                                                                                        baksteen met hagen /                               baksteen als gevels,  

                                                                                                              houten hekwerken                                     overige naturel 

KLEUR- EN  
MATERIAALSTAAT 

Ruimten                          Afwerking vloer     Afwerking wanden                                     Afwerking plafond 

hal                                               dekvloer                             behangklaar                                                                     wit spuitwerk 

toilet                                          vloertegels                        wandtegels tot ca. 1,40 m + vloer,                          wit spuitwerk 

                                                                                                    daarboven behangklaar                                              

woonkamer                             dekvloer                             behangklaar                                                                     wit spuitwerk 

keuken                                       dekvloer                             behangklaar                                                                     wit spuitwerk 

slaapkamer(s)                        dekvloer                             behangklaar. hellend dak voorzien                       wit spuitwerk 

                                                                                                    van witte plaat indien van toepassing                   

badkamer                                vloertegels                        wandtegels tot plafond. hellend dak voor-        wit spuitwerk 

                                                                                                    zien van witte plaat indien van toepassing         

overloop                                   dekvloer                             behangklaar                                                                     wit spuitwerk 

zolder                                         dekvloer                             behangklaar                                                                    dakplaat niet 

                                                                                                    (knieschotten niet nader afgewerkt)                     nader afgewerkt 

meterkast                                 onafgewerkt                     onafgewerkt                                                                     onafgewerkt 

 

AFWERKSTAAT
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"Onze twee kantoren zijn (als enige make-
laars in de gemeente Zwartewaterland) 
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars (NVM) Bonthuis Vaartjes 
Makelaars staat bekend als een actief en 
creatief makelaarskantoor. Wij bieden 
veel service aan onze opdrachtgever(s). 

Dankzij onze persoonlijke werkwijze in 
combinatie met sterke marketing- 
producten behoren onze kantoren tot  

de best verkopende makelaarskantoren  
in de   gemeente Zwartewaterland en  
delen van Steenwijkerland. 

Oosterkaai 51, Genemuiden   |   Sportlaan 2, Zwartsluis

038 - 38 66 666   |    info@bvmakelaars.nl

Volg ons ook via

Facebook en Twitter!
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Ontwikkeling

www.wolweverskwartier.nl


