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Je kunt er niet meer omheen, het Zuidereiland is een begrip geworden. Het eiland staat fier in het water en de 

frisse karakteristieke gevels trekken je aandacht. Bewonder het eiland vanaf de Boulevard en je beseft hoe dichtbij 

het bij de binnenstad ligt. 

De 9 vrije kavels en de 10 woningen maken het eiland compleet en deze laatste woningen vormen de entree van het 

Zuidereiland. Een entree die vorm is gegeven door opnieuw de kenmerkende variatie van trapgevel, langskappen 

en tuitgevels toe te passen gecombineerd met diverse kleuren metselwerk.

Welkom op het Zuidereiland!

WONEN IN WATERFRONT

DE LAATSTE 
WONINGEN OP HET 
ZUIDEREILAND
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ZO KUNT U WONEN!
Woont u al in Harderwijk? 

Dan is Waterfront een nieuw avontuur op bekend terrein, 

voor nieuwkomers is deze gezellige en historische stad 

aan het water een aangename verrassing. Wonen in 

Waterfront is wonen aan óf vlakbij het water met de 

binnenstad om de hoek.

Stad, natuur en water komen bij elkaar en bieden de 

bewoners een brede keuze voor vrije tijd en woon-

beleving. In Waterfront worden uiteenlopende typen 

woningen en appartementen gerealiseerd passend bij 

uiteenlopende huishoudens en leefstijlen.

Voor de laatste 10 woningen op het Zuidereiland is 

gekozen voor de architectuurstijl die aansluit bij de 

huidige woningen. Het geeft Harderwijk met recht weer 

de allure van een Zuiderzee stad aan het water en het 

verbindt met het markante karakter van de historische 

Binnenstad.
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Het stedenbouwkundig plan

Voor het stedenbouwkundig plan van het Zuidereiland 

in Harderwijk hebben wij de karakteristieken van 

de binnenstad van deze voormalige havenstad als 

uitgangspunt genomen. 

De straten van het Zuidereiland zijn een compositie van 

verschillende woningen naast elkaar met verschillende 

kappen, goothoogtes, kleuren en groottes. In deze 

compositie is er samenhang, deze woningen horen bij 

elkaar, maken samen een buurtje. De laatste 10 woningen 

zijn het sluitstuk en maken het eiland af.

Door de configuratie van de stedenbouw, waarbij we 

aansluiten op de karakteristiek van de binnenstad is er 

behoefte aan een alternatieve parkeeroplossing voor 

parkeren op straat (in vergelijking met een standaard 

woonwijk). In alle ontstane stedenbouwkundige blokken 

worden parkeerhoven buiten het zicht van de

wegen gesitueerd, te voet direct te bereiken vanuit de 
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achtertuinen. Op deze manier blijven de buurtstraatjes 

grotendeels vrij van geparkeerde auto’s.

Klassieke architectonische vormgeving

Ook de laatste woningen krijgen een klassieke 

vormgeving. Het is daarbij absoluut niet de bedoeling 

om een kopie te maken van een bestaand straatje of 

een bestaand huis. Mulleners + Mulleners zoekt naar de 

aansprekende karaktereigenschappen van historische 

Harderwijkse panden en straten om die vervolgens te 

vertalen naar nieuwe bouwmethodes. Het gaat dus steeds 

om een continue herinterpretatie van de kenmerken 

van de klassieke bouwstijl en de vertaling naar het 

tijdsbeeld met de huidige eisen, voorschriften, technische 

verworvenheden en materialen van deze tijd. 

Er wordt gebruik gemaakt van klassieke stijlelementen, 

(zoals symmetrie en een hiërarchische gevelopbouw 

met sokkel, middenbouw, daklijst en kap) maar ook van 

functionele detaillering van bijvoorbeeld kozijnen en 

dakranden met aandacht voor het detail.

Gevelindeling

De raamverdelingen en de verdeling binnen de kozijnen 

worden ingezet om de gevel te verfijnen. Door dunne 

gaaswerk van de raamverdelingen (roedes) in contrast met 

de dikkere kozijnen en het massieve metselwerk zorgen 

ervoor dat de gevels als “rijker” ervaren. Om die reden zijn 

ook de overgangen zoals van voorzijde kozijn naar glasvlak 

en van kozijn naar muurvlak met zorg vormgegeven. 

Er wordt gezocht naar een spel met licht, waarbij de 

schaduwwerking in de gevel en de wisselwerking met 

oplichtende vlakken een rijk en boeiend beeld opleveren.

De materialen die gebruikt zijn, zijn baksteen of 

geschilderd baksteen voor de gevels.

De kleurstellingen zijn licht voor de kozijnen en goten. 

Deuren en soms kozijnen hebben echter donkere gedekte 

kleuren: donkergroen, donkerblauw (de kleuren van 

het herfstblad). De meeste kleuren zijn afgeleid van de 

natuursteensoorten of anderzijds aan de natuur ontleend, 

zoals mergelwit, bentheimergeel, hardsteengrijs, omber, 

terracotta, zwart en donkerbruin. De kleurtoepassing is 

afgestemd op het kleuronderzoek door Rob van Maanen: 

Kleuren voor Harderwijk.
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De entree van het Zuidereiland bestaat uit:

• 1 markante en extra diepe hoekwoning met langskap, op een

 ruim perceel en inclusief garage met kap.

• 2 rijwoningen met langskap en rijke geveldetaillering.

• 3 rijwoningen met karakteristieke lichte tuitgevel.

• 1 markante rijwoning met trapgevel.

• 1 ruime en extra diepe hoekwoning op ruim perceel met

 zijentree.

• 2 riante hoekwoningen met tuitgevel, zijentree met licht 

 metselwerk en frisse details.

De woningen worden opgeleverd inclusief een ingerichte 

badkamer, sanitair en tegelwerk, exclusief keuken, inclusief 

berging in de achtertuin, inclusief een groene erfafscheiding en 

inclusief een parkeerplaats in het achtergelegen hof, behalve 

bouwnummer 10, hier wordt geparkeerd op eigen terrein.

1
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10

ENTREE VAN HET 
ZUIDEREILAND...

Visserijstraat

W
aterstadboulevard
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Riante hoekwoningen

met tuitgevel, zijentree, licht 

metselwerk en frisse details.

Bouwnummer 1 afgebeeld,

bnr. 3 gespiegeld

Begane grond             Eerste verdieping       Tweede verdieping

bnr. 3 bnr. 1

<   5160   >

<   2700   >

< 
  9

62
0 

  >

< 
  4

14
0 

  >
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• Woonoppervlak circa 133 m2

• Kaveloppervlak respectievelijk 154 m2 en 176 m2

• Aantal slaapkamers 3

• Tuin op het zuidwesten, inclusief berging en achterom.

• Parkeerplaats in achtergelegen hof.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

Begane grond             Eerste verdieping       Tweede verdieping

<   2680   >

< 
  5

34
5 

  >

< 
  4

17
5 

  >

<   5160   >

< 
  8

22
0 

  >

< 
  6

82
0 

  >

< 
  2

88
0 

 >

<   3201   >

<   2380   >

< 
  4

14
0 

 >

<   2350   >
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Begane grond             Eerste verdieping           Tweede verdieping

bnr. 8         bnr. 7

bnr. 2

Rijwoningen met

karakteristieke

lichte tuitgevel.

Bouwnummer 2 en 8 afgebeeld,

bnr. 7 gespiegeld

<   5160   >

<   2700   >

< 
  9

62
0 

  >

< 
  4

14
0 

  >
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Begane grond             Eerste verdieping           Tweede verdieping

• Woonoppervlak circa 133 m2

• Kaveloppervlak 119 m2 - 125 m2

• Aantal slaapkamers 3

• Tuin op het zuidwesten, inclusief berging en achterom.

• Parkeerplaats in achtergelegen hof.

<   2680   >
< 

  5
34

5 
  >

< 
  4

17
5 

  >

< 
  2

88
0 

 >

<   5160   >

< 
  6

82
0 

  >

<   2380   >

< 
  4

14
0 

 >

<   2350   >
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Begane grond             Eerste verdieping           Tweede verdieping, bnr. 5          Tweede verdieping, bnr. 6

bnr. 9                                                        bnr. 6    bnr. 5

Markante rijwoningen met rijke geveldetaillering.
Bouwnummer 5, 6 en 9 

<   2680   >

< 
  5

34
5 

  >

< 
  4

17
5 

  >

< 
  2

88
0 

 >

<   5160   >

<   2700   >

< 
  9

62
0 

  >

< 
  4

14
0 

  >

<   2380   >

< 
  4

14
0 

 >

<   2350   >
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Begane grond             Eerste verdieping           Tweede verdieping, bnr. 5          Tweede verdieping, bnr. 6

• Woonoppervlak circa 128 - 133 m2

• Kaveloppervlak 115 m2 - 128 m2

• Aantal slaapkamers 3

• Tuin op het zuidwesten, inclusief berging en achterom.

• Parkeerplaats in achtergelegen hof.

Bouwnummer 5 heeft een trapgevel. Bouwnummer 6 en 9 

hebben een langskap en bouwnummer 9 wordt in de basis 

opgeleverd inclusief dakkapel aan de voorzijde.

<   5160   >

< 
  8

22
0 

  >

<   3201   >

<   5160   >

< 
  6

82
0 

  >

  Tweede verdieping, bnr. 9

<   5160   >

< 
  6

82
0 

  >
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bnr. 4

Extra diepe hoekwoning

op ruim perceel

met zijentree.

Bouwnummer 4

Begane grond             Eerste verdieping           Tweede verdieping

<   5160   >

<   2700   >
< 

  1
14

20
   
>

< 
  5

94
0 

  >
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• Woonoppervlak circa 137 m2

• Kaveloppervlak 178 m2

• Aantal slaapkamers 3

• Inclusief een uitbouw in de woonkamer van 1,80 m1

• Tuin op het zuidwesten, inclusief berging en achterom.

• Parkeerplaats in achtergelegen hof.

Begane grond             Eerste verdieping           Tweede verdieping

<   2680   >
< 

  5
34

5 
  >

< 
  4

17
5 

  >

< 
  2

88
0 

 >

<   5160   >

< 
  6

82
0 

  >

<   2380   >

< 
  4

14
0 

 >

<   2350   >
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Begane grond             Eerste verdieping       Tweede verdieping

bnr. 10

Markante en extra diepe

hoekwoning met langskap,

op ruim perceel inclusief

garage met kap.

Bouwnummer 10

<   5160   >

<   2700   >
< 

  1
14

20
   
>

< 
  5

94
0 

  >
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1
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Begane grond             Eerste verdieping       Tweede verdieping

• Woonoppervlak circa 137 m2

• Kaveloppervlak 231 m2

• Aantal slaapkamers 3

• Inclusief een uitbouw in de woonkamer van 1,80 m1

• Inclusief garage met kap

• Grotte tuin op het zuidwesten, inclusief berging en achterom.

• Parkeren op eigen terrein.

<   2680   > <   2380   >
< 

  5
34

5 
  >

< 
  4

17
5 

  >

< 
  2

88
0 

 >

<   5160   >

< 
  6

82
0 

  >

< 
  4

14
0 

 >

<   2350   >
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EEN VOORRECHT OM   HIER TE WONEN!
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EEN VOORRECHT OM   HIER TE WONEN!
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Duurzaamheid betekent voor ons het zinvol omgaan 

met schaarse middelen, zoals energie. Zorg voor het 

milieu gaat daarbij hand in hand met kostenbesparing 

en comfort. Een aangenaam klimaat in uw nieuwe 

woning staat hierbij centraal. We zijn geïnteresseerd 

in de nieuwste mogelijkheden, maar passen in onze 

woningen alleen bewezen technieken toe. Hieronder 

ziet u hoe we de 10 woningen op het Zuidereiland voor 

u zo duurzaam mogelijk realiseren.

ENERGIEBRONNEN:

HR-combiketel 

De HR-combiketel verzorgt zowel de verwarming als 

het bereiden van het warme tapwater in uw woning. Op 

die manier haalt de HR107-combiketel zo veel mogelijk 

warmte uit het gas dat in uw woning wordt gebruikt. 

Extra isolatie 

Extra isolatie werkt als een warme deken om uw woning. 

Daardoor is er minder energie nodig om de woning op 

temperatuur te houden in de winter. Uw muren zijn 

daardoor ook warmer, wat in de winter zorgt voor een 

aangename temperatuur in uw woning. Isolatie gaat 

net zo lang mee als de woning en is daarmee ook op 

lange termijn een zeer duurzame maatregel. 

ENERGIEBESPARING

Watersportboulevard
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Kierdichting 

In veel oude huizen zitten gaten en kieren, waardoor 

koude lucht in de winter en warme lucht in de zomer 

eenvoudig het huis binnen dringt. Bij de bouw van uw 

nieuwbouwwoning letten wij extra op kierdichting. Dit 

voorkomt ongewenste luchtstromen. Zo bespaart u 

op energiekosten en blijft uw huis in de winter lekker 

warm en in de zomer heerlijk koel. 

Mechanische CO-2 gestuurde afvoer met natuurlijke 

toevoer door middel van ventilatieroosters in de 

kozijnen.

Extra mooi aan dit systeem is de CO2-sturing. CO2 

wordt uitgeademd door mensen en is daarmee een 

goede indicator van de luchtkwaliteit in de woning. 

Door op basis van het CO2 gehalte te sturen, wordt er 

alleen geventileerd wanneer dit nodig is. Op basis van 

uw aanwezigheid meet het ventilatiesysteem namelijk 

zelf hoeveel er geventileerd moet worden. Dit maakt het 

systeem nóg energiezuiniger. Ook bij dit systeem kunt 

u gewoon uw ramen blijven gebruiken voor ventilatie. 

Het systeem zal dan immers automatisch minder gaan 

ventileren, wat weer tot energiebesparing leidt. 

Douchewarmtewisselaar 

Normaal gesproken verdwijnt bij het douchen 

het warme afvoerwater direct naar het riool. 

Een douchewarmtewisselaar gebruikt dit warme 

afvoerwater om schoon toevoerwater op te warmen. 

Dankzij dit voorverwarmen van schoon water is er 

minder energie nodig om warm te kunnen douchen. Een 

douchewarmtewisselaar is dus zuinig en duurzaam! 

Laagtemperatuur vloerverwarming 

Bij vloerverwarming komt de warmte in uw woning op 

de begane grond, niet meer van radiatoren aan de muur, 

maar van de vloer onder uw voeten. Heerlijk comfortabel! 

Bovendien zijn er geen radiatoren meer nodig, wat 

ruimte bespaart en u meer vrijheid geeft om uw woning 

in te delen. Vloerverwarming is energiezuiniger dan 

radiotoren. Dankzij het grote verwarmingsoppervlak 

van de vloer kan de warmte namelijk op een lagere 

temperatuur verspreid worden. 

Een aandachtspunt is uw vloerbedekking. Dikke 

vloerbedekking die de warmte niet goed doorlaat, 

zorgt ervoor dat vloerverwarming niet optimaal kan 

functioneren. Hoogpolig tapijt is hier een voorbeeld 

van. Een houten vloer, laminaat of PVC  hoeft geen 

probleem te zijn, laat u adviseren door uw makelaar of 

verkoopbegeleider. 

Zonnepanelen 

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Deze 

elektriciteit kunt u gratis in uw huis gebruiken en zorgt 

voor een lagere energierekening. Zo bent u minder 

afhankelijk van uw elektriciteitsleverancier. Wanneer 

de zonnepanelen meer opwekken dan u op dat moment 

nodig heeft in uw woning, wordt deze stroom aan het 

elektriciteitsnet terug geleverd. Deze stroom kunt u 

vervolgens weer aan het elektriciteitsnet onttrekken 

wanneer de zon niet schijnt. De zonnepanelen worden 

verdiept aangebracht tussen de dakpannen, een 

zogenaamd “in-dak” systeem. Dit heeft een strakke en 

moderne uitstraling. de panelen hebben een geschatte 

werking van 90% na 10 jaar, mits bijvoorbeeld de panelen 

volgens de voorschriften van de fabrikant worden 

onderhouden.
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ONDERHOUDSARM
Alles aan uw nieuwe huis is nieuw en fris. Daardoor heeft 
uw huis de eerste vijf jaar nauwelijks of geen onderhoud 
nodig. U heeft dus ook geen overlast door (achterstallige) 
onderhoudswerkzaamheden. Dit gemak is mede te danken 
aan de gebruikte materialen. Extra pluspunt voor kopers: 
u bespaart op uw onderhoudskosten. En mochten er in de 
eerste jaren bouwkundige gebreken aan het licht komen, 
dan worden die dankzij de garantieregeling voor u opge-
lost.

COMFORTABEL
Uw woning is goed geïsoleerd tegen kou en hitte, en vol-
doet aan de nieuwste wettelijke eisen die gesteld worden 
voor geluidsisolatie.

Hetzelfde geldt voor de luchtkwaliteit; ook die voldoet aan 
deze normen. Daarnaast zorgen moderne technieken in 
steeds meer nieuwbouwhuizen voor verwarming en koe-
ling. Dat alles maakt het binnenklimaat aangenaam en 
comfortabel. Bouwkundig voldoet uw huis eveneens aan 
de nieuwste wettelijke eisen (Bouwbesluit). Dat betekent 
onder meer dat de plafonds en deuren hoger zijn en de 
trappen minder steil. Verder gelden minimale afmetingen 
voor bijvoorbeeld toiletruimten en gangen. Ook die extra 
ruimte zorgt voor meer comfort.

ENERGIEZUINIG
Met standaard een energieverbruik dat overeenkomt met 
energielabel A, is uw nieuwbouwhuis zeer energiezuinig. 
Dat merkt u aan uw energierekening. Bovendien draagt u 
hiermee bij aan een beter klimaat en een beter milieu.

Of u nu koopt of huurt, nieuwbouw heeft veel voordelen, zoals comfort door goede isolatie en lagere energie-

kosten dankzij energiezuinige technieken. Bekijk hieronder alle voordelen op een rij.

VOORDELEN VAN NIEUWBOUW

DUURZAAM
Uw huis is een stuk duurzamer dan oudere woningen; 
nieuwbouw belast het milieu minder en zorgt voor een ge-
ringere uitstoot van CO2.

Dat is onder meer te danken aan de goede isolatie en aan 
het gebruik van duurzame technieken om uw huis van 
warmte en stroom te voorzien. Bovendien gebruiken steeds 
meer bouwers duurzame bouwmaterialen, zoals verant-
woord gekapt hout.

OP MAAT
Een andere indeling kiezen en opties laten uitvoeren. Op 
vele manieren kunt u van een nieuwbouwhuis echt úw huis 
maken.

U kunt vaak bijvoorbeeld zelf uw keuken, badkamer en sa-
nitair uitzoeken. Verder kunt u als opties veelal kiezen voor 
onder meer een dakkapel, een aanbouw of een erker. En 
in overleg met de bouwer kunt u ook nog eens andere per-
soonlijke woonwensen laten uitvoeren. Hoeveel maatwerk 
mogelijk is, verschilt per project en per woning.

VEILIG WONEN
Uw huis is gebouwd volgens de modernste veiligheidsei-
sen. Ook de woonomgeving is ingericht volgens de nieuw-
ste inzichten op veiligheidsgebied.

Onze nieuwbouwwoningen worden opgeleverd volgens de 
richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, met bij-
voorbeeld inbraakwerend hang- en sluitwerk.
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SAMENWERKENDE PARTIJEN

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Waterfront (samenwerkende partijen). De situatietekening en de artist impressions behorend bij deze verkoopdocumentatie zijn zo natuurgetrouw 
mogelijk getekend. Aan deze illustraties kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aan de situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de 
openbare inrichting van het plan, met name met betrekking tot parkeerplaatsen, straten, paden, lichtmasten, rioolputten, groenvoorziening, speelgelegenheid, waterpartijen 
e.d. Alle genoemde maten in deze brochure zijn ‘circa’-maten en peilmaten zijn op aanwijzing van de gemeente. De plattegronden en gevelbeelden bij deze verkoopdocumentatie 
zijn puur informatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.                                                                                                                                             
mei2017/code 2017-03-05

Synchroon Ontwikkelaars

Zoetermeer

Koopmans

Enschede

Aannemer Infra: 

Boskalis bv

Papendrecht

Gemeente

Harderwijk

Bouwverzekering: 

SWK

Wonen in Waterfront is een
ontwikkeling van de TBI bedrijven 
Synchroon en Koopmans
in samenwerking met Boskalis en 
de gemeente Harderwijk. 

Synchroon en Koopmans zijn
vertegenwoordigd in de
Ontwikkelingscombinatie
Waterfront Harderwijk vof.



WWW.WONENINWATERFRONT.NL

Brandt Makelaars

Verkeersweg 5

3842 LD Harderwijk 

tel. 0341-416 426

www.brandtmakelaars.nl

e-mail: info@brandtmakelaars.nl

Reijer Schuurkamp

tel. 06 46 233 225

Voor aanvullende informatie kunt u

de website raadplegen

www.woneninwaterfront.nl

of contact opnemen met:


