
Thuiskomen met het zand tussen je tenen

WOON
KANSEN
IN WETERING

STA D S H AG EN
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VanWonen presenteert

THUISKOMEN  
MET HET ZAND  
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30 Tussenwoningen

16 Hoekwoningen

12 Tweekappers

  3 Vrijstaande woningen

61 Woonkansen
 in Wetering / Breezicht

+
+

+
=
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Is wonen aan de groene, waterrijke rand van 
Stadshagen met de Milligerplas op loopafstand 
ook jouw woondroom? Dan kan deze nu in ver
vulling gaan. VanWonen realiseert 61 nieuwe 
woonkansen in Breezicht. Het aanbod varieert 
van tussen, hoekwoningen tot tweekappers en 
vrijstaande woningen. Genoeg keuze om jouw 
woondroom in vervulling te laten gaan. 

De ruim opgezette nieuwe wijk heeft alle voor
zieningen binnen handbereik. Zo vind je een 
volledig winkelaanbod, scholen, sportvelden en 
een kinder dagverblijf allemaal op fietsafstand. 
En wil je even het gevoel van een stad achter 
je laten, dan is het water nooit ver weg. Lekker 
picknicken met vrienden of met de nieuwe buren, 

op een warme dag een verfrissende duik nemen 
of lekker even je zinnen verzetten en je helemaal 
uitleven tijdens een uurtje sporten? De keuze is 
aan jou, het kan allemaal!

VANWONEN
De filosofie van VanWonen staat voor een aan
pak die gebouwd is op aandacht. Die gemak 
biedt en ontzorgt. Gericht op en gedacht vanuit 
de wensen van jou als klant. De reis staat cen
traal in de VanWonen-filosofie. Als dienstverle
ning een reis is, wil VanWonen tijdens die reis de 
juiste dingen doen op de juiste momenten. Pre
cies waar jij behoefte aan hebt, op momenten 
dat je het niet verwacht. 

VanWonen presenteert

THUISKOMEN  
MET HET ZAND  

TUSSEN JE  
TENEN

Projectteam: 

Luuk Alferink 
Projectontwikkelaar

Melanie Willemse 
Verkoopmanager

Jasja Scholtens 
Personal sales 

Martine Wienbeltde Wit 
Kopersbegeleider
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Stadshagen

SAMEN  
GENIETEN VAN 
GROEN, WATER 
EN VRIJHEID

STADSHAGEN
Stadshagen is ondertussen een op zichzelf staande jonge en vooral gezellige wijk. 
Een wijk met alle voorzieningen binnen handbereik zorgt ervoor dat het wonen er 
erg prettig is. Zo vind je er een uitgebreid aanbod aan scholen, winkels, sport
clubs en er is zelfs een gezondheidshuis met uitgebreid zorgaanbod. 
Al bijna 20 jaar wordt Stadshagen met veel plezier bewoond. En nu is het uitge
groeid tot een bruisend stadsdeel van Zwolle met meer dan 20.000 inwoners. 
Kortom, in Stadshagen is alles aanwezig om fijn te kunnen leven. 

BREEZICHT 
Stadshagen bestaat uit zes wijken, Breezicht is de jongste van de zes en ligt aan 
de noordkant van Zwolle. Deze wijken zijn met elkaar verbonden door wandel– 
en fietsroutes. Er zijn meerdere speelplekken te vinden waar je ook als volwas
sene goed uit te voeten kunt voor wat dagelijkse beweging. 

Breezicht wordt een gevarieerde wijk met een eigen karakter. Breezicht is 
ontwikkeld met veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid. En 
zoals het hoort bij een rivierstad, zijn groen en water overal prominent aanwezig. 
Dicht bij huis vind je veel groen en kun je heerlijk wandelen en fietsen. Je bent 
altijd snel bij water, de Milligerplas ligt zelfs op loopafstand. Hier kun je in de 
zomer op en top genieten aan het water, lekker zwemmen met de kinderen of 

picknicken met vrienden. 
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HISTORISCHE BINNENSTAD
Zwolle is een eeuwenoude Hanzestad én de grootste en 
meest veelzijdige winkelstad van het oosten. De historische 
binnenstad huisvest honderden winkels, van grote ketens 
tot kleine speciaalzaken. Uitrusten doe je in één van de 
vele cafeetjes of restaurants en voor een avondje cultureel 
vermaak in theater, poppodium of bioscoop kun je in 
Zwolle alle kanten op.
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BEREIKBAARHEID
Stadshagen is erg goed bereikbaar. Niet alleen 
met de auto, maar vooral ook met de fiets. Je 
fietst zelfs helemaal autovrij, in 20 minuten, naar 
het centrum van Zwolle. Via de Hasselterweg zit 
je met de auto zo op de A28 of de A50 en ook 
het openbaar vervoer stopt “voor de deur”.

ALTIJD LEUK 
IN ZWOLLE
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TUSSENWONING
J E  EER ST E  KO O P WO N I N G !  

EN ER G I EN EU T R A A L  EN  B E TA A L BA A R . 

Getoonde bouwnummers (van rechts naar links) 
1 t/m 9 en 10 t/m 18
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KENMERKEN:
•  Deze woningen zijn 4,8 meter breed 

en 9,6 meter diep

•  Entree aan de voorzijde van de woning 
met toilet en meterkast

•  Tuingerichte woonkamer en  
open keuken

•  Twee royale slaapkamers op de eerste 
verdieping en een badkamer voorzien 
van Villeroy & Boch-sanitair en  
Grohekranen

•  De ruime tweede verdieping biedt 
voldoende ruimte om een derde 
slaap, werk of speelkamer te  
realiseren

•  Aansluitpunt voor wasmachine én 
droger op zolder in afgezonderde 
techniekruimte

•  Een houten buitenberging voor  
fietsen en opslag van tuinmeubels  
en gereedschap

•  Parkeren op één van de vele  
parkeerplaatsen in de straat  
of in de parkeerkoffer

•  Energieneutraal

• Tussenwoning 4,8 meter breed

•  Bouwnummers 2 t/m 8 en 11 t/m 17

• Woonoppervlak: 103 m2

• Aantal kamers: 3

TUSSENWONING
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overloop
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slaapkamer
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techniek

4.80

9.60

begane grond 1e verdieping 2e verdieping
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TUSSENWONING
WO N EN  A A N  H E T  G R O EN . 

H EER L IJ K  I N  D E ZE  
ZO N N I G E  T U S S EN WO N I N G ! 

Getoonde bouwnummers  
(van links naar rechts) 25 t/m 32
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KENMERKEN:
•  Royale plattegrond van 5,4 meter 

breed bij 9,6 meter diep

•  Woningen met bouwnummers 26 en 
38 zijn zelfs 9,9 meter diep. Boven
dien hebben deze een hoogteaccent,  
waardoor zij met ca. 127 meter 
vloeroppervlak groter zijn dan de  
andere woningen

•  Entree aan de voorzijde van de  
woning met toilet en meterkast

•  Tuingerichte woonkamer en  
zonnige open woonkeuken 

•  Drie slaapkamers op de eerste  
verdieping en een badkamer  
voorzien van Villeroy & Boch-sanitair 
en Grohekranen

•  De ruime tweede verdieping biedt 
voldoende ruimte om een vierde 
slaap, werk speelkamer te realiseren

•  Aansluitpunt voor wasmachine én 
droger op zolder in afgezonderde 
techniekruimte

•  Een houten buitenberging voor  
fietsen en opslag van tuinmeubels  
en gereedschap

•  Parkeren op één van de vele  
parkeerplaatsen in de straat  
of in de parkeerkoffer

•  Energieneutraal

• Tussenwoning 5,4 meter breed

•  Bouwnummers 20 t/m 23, 26, 27, 
30, 31, 34, 35, 38, 39 en 42 t/m 45

• Woonoppervlak: 117  127 m2

• Aantal kamers: 4

TUSSENWONING

begane grond
Bouwnummers 20 t/m 23, 30, 31, 34 en 35 

krijgen een pergola aan de voorgevel.

1e verdieping 2e verdieping
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HOEKWONING
A N D ER S  DA N  A N D ER S .

A A N  D E  B U I T ENZ IJ D E  I S  G EEN
EN K EL E  H O EK WO N I N G  G EL IJ K . 

Getoonde bouwnummers  
(van links naar rechts) 46 t/m 41



26 27

slaapkamer

overloop

badkamer

slaapkamer

toilet

keuken

hal

woonkamer

zolder

techniek

slaapkamer

5.40 

9.60

slaapkamer

overloop

badkamer

slaapkamer

toilet

keuken

hal

woonkamer

zolder

techniek

slaapkamer

5.40 

9.60

slaapkamer

overloop

badkamer

slaapkamer

toilet

keuken

hal

woonkamer

zolder

techniek

slaapkamer

5.40 

9.60

slaapkamer

overloop

badkamer

slaapkamer

toilet

keuken

hal

woonkamer

zolder

techniek

slaapkamer

5.40 

9.60

•  Bouwnummers 1, 9, 10,  
18, 19, 24, 25, 28, 29, 32,  
33, 36, 37, 40, 41 en 46

• Woonoppervlak: 117  127m2

• Aantal kamers: 4

HOEKWONING

begane grond
Bouwnummers 19, 24, 29, 32, 33, 34 en 36 

hebben een pergola aan de voorgevel. 
(niet afgebeeld)

1e verdieping 2e verdieping

KENMERKEN:
•  Royale plattegrond van 5,4 

meter breed bij 9,6 meter diep

•  De woningen met bouwnum
mers 1, 18, 25, 37 en 46 zijn 
9,9 meter diep. Bovendien 
hebben deze woningen een 
hoogteaccent, waardoor zij 
met ca. 127 meter vloeropper
vlak groter zijn dan de andere 
hoekwoningen

•  Entree aan de voorzijde, straat
gerichte woonkeuken en heer
lijke tuingerichte woonkamer

•  De woning met bouwnummer 
40 heeft een blinde zijgevel

•  Drie slaapkamers op de eerste 
verdieping en een badkamer 
voorzien van luxe Villeroy & 
Bochsanitair en Grohekranen

•  De royale tweede verdieping 
biedt voldoende ruimte voor 
een vierde slaap, werk of 
speelkamer 

•  Aansluitpunt voor wasmachine 
én droger op zolder in afge
zonderde techniekruimte

•  Een houten buitenberging voor 
fietsen en opslag van tuinmeu
bels en gereedschap

•  Parkeren op één van de vele  
parkeerplaatsen in de straat  
of in de parkeerkoffer

•  Energieneutraal

toilet

keuken

hal

woonkamer

luifel

begane grond
Bouwnummers 1, 9, 10, 18, 41 en 46 

hebben een zijentree.
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TWEEKAPPER
B IJZO N D ER  A A N  

D E  T W EEK A PPER S  I S  
D E  E X T R A  G R OT E  
B EG A N E  G R O N D.

Getoonde bouwnummers (van links 
naar rechts) 60, 59, 58 en 57 
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KENMERKEN:
•  De begane grond is 5,95 meter breed 

en ca. 11,04 meter diep

•  Bouwnummer 60 is zelfs 11,64 meter 
diep. Bovendien heeft deze woning 
een hoogteaccent, waardoor zij met 
ca. 157 m2 vloeroppervlak groter is 
dan de andere tweekappers

•  Klassieke zij-entree met toilet, meter
kast en trap naar de eerste verdieping

•  Lichte straatgerichte woonkamer en 
ruime open woonkeuken aan tuinzijde

•  Drie slaapkamers op de eerste verdie
ping en een badkamer voorzien van 
ligbad, luxe Villeroy & Boch-sanitair 
en Grohekranen

•  De royale tweede verdieping biedt 
voldoende ruimte voor een vierde 
slaapkamer, werk of speelkamer

•  Aansluitpunt voor wasmachine én 
droger op zolder in afgezonderde 
techniekruimte

•  De garage biedt de mogelijkheid  
voor het stallen van je auto, van  
fietsen en/of opslag van tuinmeubels

•  Parkeren op eigen oprit

•  Energieneutraal 

•  Bouwnummers 47, 48, 51 t/m 60

• Woonoppervlak: 142  157 m2

• Aantal kamers: 4

TWEEKAPPER

begane grond 1e verdieping 2e verdieping
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VRIJSTAANDE
WONING

VA N  D E  D R I E  V R IJ STA A N D E  
WO N I N G EN  I S  ER  VA N B U I T EN 

N I E T  ÉÉN  H E T ZEL FD E .

Getoonde bouwnummers  
(van links naar rechts) 49 t/m 47
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KENMERKEN:
•  De begane grond is 5,95 meter breed 

en ca. 11,04 meter diep

•  Klassieke zij-entree met toilet, meter
kast en trap naar de eerste verdieping

•  Lichte straatgerichte woonkamer en 
ruime open woonkeuken direct aan  
je zonnige tuin

•  Drie slaapkamers op de eerste  
verdieping en een badkamer voorzien 
van ligbad, luxe Villeroy & Boch- 
sanitair en Grohekranen

•  De royale tweede verdieping biedt 
voldoende ruimte voor een vierde 
slaap, werk of speelkamer 

•  Aansluitpunt voor wasmachine én 
droger op zolder in afgezonderde 
techniekruimte

•  De garage biedt de mogelijkheid  
voor het stallen van je auto, van  
fietsen en/of opslag van tuinmeubels 
en gereedschap

•  Parkeren op eigen oprit

•  Energieneutraal

•  Bouwnummer 49, 50 en 61

•  Woonoppervlak: 156 m2

•  Aantal kamers: 4

VRIJSTAANDE 
WONING
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Dit ruim opgezette project bestaat uit 61 woningen: 46 rijwoningen, 12 twee
kappers en 3 vrijstaande woningen waarvan de architectuur op elkaar is 
afgestemd. Er is geprobeerd om alle woningen een moderne, maar toch warme 
uitstraling te geven met de juiste verhoudingen en aandacht voor detail. 

De rijwoningen zijn er in twee afmetingen, 4,8 meter breed en 5,4 meter breed. 
Deze heerlijk lichte woningen liggen aan het groen en hebben een keuken die 
zich aan de voorkant bevindt, waardoor je uitkijkt op de zonnige voortuin. Bij de 
rijwoningen aan de wadi ligt de voortuin op het zuiden. Daarom hebben deze 
woningen aan de voorzijde een extra grote glazen pui voorzien van loopdeur. Zie 
de kinderen buiten spelen terwijl je zelf koffie drinkt aan de keukentafel. 
Dit project telt 16 hoekwoningen waarvan we bijna kunnen stellen dat er geen 
van de buitenkant hetzelfde is. De woningen zijn royaal opgezet met een mini
male diepte van 9,6 meter. 

De extra grote begane grond is wat de tweekappers van dit project zo bijzonder 
maakt. Met een heerlijke woonkeuken direct aan de achtertuin, die door de  
directe verbinding met het terras een tweede woonkamer vormt op de zonnige 
voorjaarsmiddag of zomeravond.

Van de vrijstaande woningen is er vanbuiten niet één hetzelfde. Wat ze wel ge
meen hebben is de royale woonkamer, keuken en eerste verdieping. Op zolder 
is zelfs voldoende plek om een vierde slaapkamer of zelfs een tweede badkamer 
te creëren. 

Ook aan duurzaamheid is gedacht, regenwater wordt zoveel mogelijk oppervlak
kig naar wadi’s en watergangen afgevoerd. De woningen aan de autovrije wadi’s 
hebben kleine verspringingen, wat goed past bij het groene karakter van de  
Wetering. Daarnaast krijgen enkele woningen een mooie overgang naar het groen, 
in de vorm van een pergola met begroeiing. En alle woningen zijn energieneutraal. 

Woningtypes

WOONKANSEN
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Zelf samenstellen

NIEUWE KEUKEN  
EN BADKAMER  

WORDT EEN FEESTJE
Dat smaken verschillen is bekend. Wat de een prachtig vindt, kan een doorn  
in het oog zijn voor de ander. Daarom laten wij graag de keus aan jou. 

BADKAMER

Alle woningen worden voorzien van een luxe en hoogwaardige badkamer van 
Villeroy & Boch en mooie tijdloze tegels. In de showroom van Plieger is het 
sanitair te bekijken en wanneer gewenst te wijzigen. Liever ook andere tegels? 
Geen probleem. Bij Raab Karcher kun je kiezen uit een breed assortiment. Op 
deze manier wordt het helemaal jouw badkamer. 

KEUKEN

Omdat de uitstraling van een keuken heel erg bepalend is voor de sfeer en stijl 
in huis mag je deze zelf uitzoeken en samenstellen. Zodat deze helemaal past bij 
jouw wensen, smaak en stijl. 
Wij zijn een samenwerking aangegaan met Arma Keukens. Zij maken voor jou 
een mooie keukenaanbieding passend bij het woningtype van jouw keuze. 

Kies je voor een keuken, sanitair en tegels bij de bovengenoemde showrooms, 
dan worden deze voor oplevering geplaatst.
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Het kopen van een VanWonennieuwbouwwoning kent 
vele voordelen.

JE HEBT ÉÉN VAST VANWONEN-AANSPREEKPUNT 

Het ontwikkelen van een gebied, een project en het  
kopen of huren van een huis zien wij als een reis die jij 
als onze klant aflegt. Deze reis, vol belevenissen, staat  
centraal in onze dienstverlening. VanWonen zorgt bij
voorbeeld voor een vast aanspreekpunt gedurende de 
hele reis, zodat je weet bij wie je terechtkunt. Deze  
VanWonenadviseur kent jouw situatie, denkt met je 
mee en staat klaar om alle vragen te beantwoorden.

VANWONEN MAAKT ZICH STERK VOOR JOU 
Voor de bouw van de woningen werken we samen met 
aannemers die met zorg zijn geselecteerd. Mocht er onver
hoopt toch iets gebeuren waarbij jij en de aan nemer er 
niet uitkomen, dan kun je altijd op VanWonen terug
vallen. Wij houden niet van meerwerk: de VanWonenstan
daard gaat voorbij de marktstandaard. Wij ont wikkelen 
onze woningen met veel aandacht en vakmanschap. 

VanWonen vertaalt de wensen van de klant in een ge
bied, huis en thuis die positief verrassen. Hierdoor on
derscheidt een VanWonenwoning zich op compleetheid. 

Bovendien denken wij graag met jou mee. We bieden 
opties en mogelijkheden om jou te inspireren en te ont
zorgen zoals bijvoorbeeld interieur inspiratie, en huis en 
tuin indelingen.

MET EEN VANWONEN-WONING VOLDOE JE AAN 

DE ALLERLAATSTE DUURZAAMHEIDSEISEN

Bij VanWonen staan innovatie en duurzaamheid hoog in 
het vaandel. De woningen voldoen aan de toekomstige 
duurzaamheidsdoelstellingen en zijn energieneutraal. Dit 
zorgt niet alleen voor een lage energierekening, maar ook 
voor een leefbaar klimaat voor de komende generaties.  
Als het gaat om sociale duurzaamheid denken wij graag 
mee. Heeft de woning aanpassingen nodig omdat je  
bijvoorbeeld minder mobiel bent, dan denken wij graag 
mee in mogelijkheden om de woning ook voor jou ge
schikt te maken. 

Voordelen van het kopen

BELOFTES VAN 
EEN VANWONEN- 

WONING

VANWONEN GAAT VOOR  

DE LAAGSTE WOONKOSTEN

Een VanWonenwoning is onderhoudsarm en van alle 
huidige gemakken voorzien. Dit bespaart onderhouds
kosten, gedoe en geeft vrije tijd. Ook na oplevering blij
ven we betrokken en beschikbaar. Wij geven jou graag 
tips en adviezen als het gaat om het ultieme gebruik 
van jouw nieuwe woning.

VANWONEN BOUWT AAN JOUW THUIS

Met onze klantkennis, vakmanschap en toewijding  
le veren we toegevoegde waarde, waardoor we niet  
alleen een gebied, project of huis ontwikkelen, maar 
vooral een thuis. Niks leukers dan samen met de toe
komstige buren van tevoren al dagdromen over hoe het 
zal zijn als de woningen klaar zijn. VanWonen zorgt  
ervoor dat je je nieuwe buren al voor de oplevering kent.
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DE KRACHT VAN EEN FAMILIEBEDRIJF
De woningen in Woonkansen in Wetering worden  
gebouwd door Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen. 
Het ruim 100 jaar oude bouwbedrijf uit Genemuiden, 
waar nu de vierde generatie de leiding heeft, heeft 
veel ervaring met het ontwikkelen en bouwen van 

nieuwbouwprojecten in de regio. Eén van de succes
factoren van Van der Steeg is een persoonlijke bena
dering, zowel naar medewerkers als naar klanten.  
En tevens staat Van der Steeg voor vakmanschap  
en kwaliteit.

100 jaar

VAN DER STEEG
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