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AlleS dichtbij
De laatste fase van het Noordereiland 

heeft het allemaal. Het ligt tussen het 

Zuidereiland en jachthaven De Knar. 

Winkels, scholen, de markt, musea, 

galeries zijn vanaf dit eiland binnen een 

mum van tijd te bereiken. 

Dit eiland is voor de hele familie een 

ultieme plek om te wonen.

De historische binnenstad, het 

Strandeiland, de Randmeren en de 

bossen van de Veluwe bevinden zich op 

korte afstand van uw thuishaven.

Puur genieten !

Waterfront in  
Harderwijk
—
Stelt u zich eens voor: een karaktervolle plek 

waar stad, land en water elkaar ontmoeten. Waar 

elke bewoner ultiem woont in een prachtige 

omgeving en echt álles in de buurt is. Hier spelen 

kinderen veilig buiten, wordt men ’s ochtends 

wakker van het geluid van waterhoentjes en  

geniet je van de omliggende wateren. 

Het Noorereiland in Harderwijk is zo’n plek. Deze 

prachtige nieuwbouwontwikkeling gaat haar 

derde en laatste fase in. Deze finale fase van het 

Noordereiland bestaat uit 46 prachtige woningen 

onderverdeeld in verschillende woningtypen. 
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Dat de bereikbaarheid van het 

Noordereiland via het water 

fantastisch én bijzonder is moge 

duidelijk zijn, maar wist u dat 

Harderwijk ook prima bereikbaar is 

per auto of het openbaar vervoer? 

U rijdt vanaf het Noordereiland 

met nog geen 4 minuten zo de 

A28 op, en met dezelfde reistijd 

de andere de andere kant staat u 

zo in Flevoland. Vanaf het station 

van Harderwijk bent u zo in Zwolle 

of Utrecht. Naast het treinstation 

is er een ruim busnetwerk in de 

omgeving. Dus, per auto, fiets, bus 

of jetski: Harderwijk bereikt u zonder 

probleem.

De poort naar de 
Randstad
—

harderwijk

Bron: Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren /WIMdesign

UNIeKe plek
Wie in Harderwijk woont, houdt van water.  

Of het nu gaat om een zeiltocht maken met 

vrienden, het houden van een goede kitesurfsessie 

of genieten van een zomerse dag op het 

Strandeiland: het kan hier allemaal. 

Op deze plek gaat het hart van elke water-

liefhebber sneller kloppen.  

Wie een boottochtje liever laat varen, kan zijn hart 

ophalen in de bossen van de Veluwe. een unieke 

plek om te wonen,  kunt u het zich al voorstellen?

wie van natuur
houdt, woont 
hier
—
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heden en verleden 
gaan hier hand  
in hand
—
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RIJKegeschiedenis
Harderwijk heeft een rijke geschiedenis, deze 

Hanze -en vestingstad zit vol oude verhalen. Wie 

van oud-Hollandse architectuur en pittoreske 

binnensteden houdt, haalt in Harderwijk zijn hart 

op. Alleen al de lijst van rijksmonumenten in deze 

stad is 96 (!) inschrijvingen lang. Dankzij Waterfront 

komt het water weer tot aan de stadsmuren, net 

als vroeger. 

Harderwijk verandert fantastisch bij iedere 

seizoenswisseling. Vanzelfsprekend is het hier 

zomers dé place to be voor watersportliefhebbers. 

en wat te denken van de winter? Bewoners ruilen 

met al het gemak de boottochtjes in voor een 

dagje schaatsen of de bossen in.
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New England
—
Combineer een New england Seaside uitstraling 

met de bouwstijl van historisch Harderwijk 

en u legt zo de vinger op de architectuur van 

Noordereiland. De woningen op zichzelf zijn uniek 

en creëren samen een mooi en veilig buurtgevoel. 

De gemoedelijke sfeer die deze wijk in wording 

met zich meebrengt is bijna tastbaar. Bijzonder 

feit: zelfs de kleuren voor de woningen komen 

overeen met de typische kleuren van Harderwijk.

Oog voor  
    detail

12—Waterfront
—
Dankzij het Waterfront zal Harderwijk 

weer een echte stad aan het water 

worden. Hier geniet u met volle teugen 

van het leven, van het uitzicht over het 

Wolderwijd of de rust van de omgeving; 

het is hier heerlijk!

De laatste fase van het Noordereiland 

is aangebroken. Wonen op deze plek is 

op voorhand al bijzonder, want wie kan 

er nu zeggen dat hij of zij op een eiland 

woont? 

12—

deze omgeving 
inspireert mij
—
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Woningen
—
Wonen op een eiland is een droom van iedereen. 

De laatste fase van het Noordereiland kan deze 

woondroom in vervulling laten gaan. De woningen op 

het Noordereiland zijn verrassend en divers. Hier komen 

rijwoningen, hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande 

villa’s. Tussen deze woningtypes onderling valt veel variatie 

te bespeuren. 

Door bijvoorbeeld de plaatsing 

van een knusse veranda of door de 

toevoeging van een statig torentje 

bovenop de eerste etage.  

De mogelijkheden in variatie 

per woningtype zijn bijzonder 

groot. Door deze diversiteit in het 

woningaanbod zit er ongetwijfeld 

een woning bij die voldoet aan uw 

woonwensen. 

Kies je  
eigen stijl!
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Praktische informatie voor 
alledaags verblijf op het eiland.
Zie ook kaart op de volgende pagina.

Toegang
U bereikt het Noordereiland per auto via de 

vaste brug aan de oostzijde. Het eiland is tevens 

bereikbaar via de dam tussen het Zuidereiland en 

het Noordereiland. Deze toegang kan gebruikt 

worden door fietsers, voetgangers en eventueel 

de hulpdiensten.

Parkeren
De twee-onder-één-kapwoningen, de vrijstaande 

woningen en enkele hoekwoningen worden 

verkocht inclusief eigen parkeergelegenheid.

De bewoners van de ééngezinswoningen krijgen 

een parkeerplaats in het achtergelegen hof. De 

parkeerhoven op het Noordereiland worden 

beheerd door de beheervereniging waar de 

bewoners automatisch lid van worden. In de 

parkeerhoven en langs de straat zijn er openbare 

parkeerplaatsen.

openbaar gebied
De straten, de rustige en groene hofjes bij de 

verandawoningen, de groenstroken langs het water en de 

openbare weg, vallen onder het openbare gebied en zijn het 

terrein van de gemeente Harderwijk.

Voor informatie over ligplaatsen in Waterfront kunt u terecht 

bij de havenmeester van de gemeente Harderwijk.

interview 
—

“Het betreft het tweede 

eiland van het Waterfront in 

Harderwijk. Het plan valt op 

door z’n besloten hofjes en 

doorkijkjes naar het water en 

het pakhuis de Wachter en de 

Vuurtoren als accent. Je hebt 

hier echt een kans om een wijk 

te verbinden met het water en 

groen. De intieme autoluwe 

hofjes zorgen voor een prettige 

woonomgeving en de royale 

kavels rondom het eiland geven 

de mogelijkheid een groen 

aanzien van het eiland mogelijk 

te maken.”

“Het idee van het plan is een 

Hollandse variant van Seaside te 

maken, meer aansluitend bij ons 

klimaat en onze bouwtraditie. 

Kenmerken zijn steilere kappen 

en het gebruik van hout als 

gevelbekleding naast baksteen, 

overstekken en veranda’s.” 

“een plan van zo’n groot 

kaliber als Waterfront knippen 

we op in verschillende sferen. 

Opvallende sfeerbeelden zijn 

de randen waarin het contact 

met het water belangrijk is, 

de besloten autoluwe groene 

hofjes, de doorzichten over het 

water en de groene tuin rond 

de appartementengebouwen. 

Door het op te knippen en te 

focussen op samenhang en 

variatie ontstaat een gevarieerd 

plan. eenheid kan bijvoorbeeld 

worden bereikt door een mooi 

samenhangend palet van 

bakstenen te nemen, variatie 

door verschillende woningtypes 

met verschillende modellen te 

combineren.”

18—

De ontwikkeling van het Noordereiland was 
een opdracht die architect Daniël Didden 
van Mulleners & Mulleners Architecten met 
open armen ontving. Met het plan nog vers 
in het geheugen, vertelt Daniël vol passie 
en enthousiasme over wat het Noorder
eiland nu zo uniek maakt.
—

een kans om 
een wijk te 
verbinden
—
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1E VERDIEpINg 2E VERDIEpINg

•	 Woonoppervlakte circa 130 m2
•	 Parkeerplaats in het parkeerhof
•	  3 slaapkamers en een zolder die naar wens ingericht kan worden 

met 1 of 2 extra slaapkamers
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief berging en achterom
•	 Inclusief zonnepanelen
•	 Gevelafwerking: Cape Cod (64 & 77), geschilderd metselwerk (92)
•	 exclusief keuken

Deze rijwoningen zijn verspreid over het 

Noordereiland. De woningen onderscheiden 

zich qua uiterlijk door kleur en materiaal. er zijn 

woningen in grijswit geschilderd metselwerk of 

met Cape Cod gevelbekleding.

BEgANE gRoND

BOUWNUMMeRS 64, 77 & 92
—

24—

RHODE  
ISLAND 

—
Newport

Een nieuw thuis
vol verhalen



buiten spelen 
zonder zorgen
—
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1E VERDIEpINg 2E VERDIEpINgBEgANE gRoND

RHODE  
ISLAND 

—
New England

•	 Woonoppervlakte circa 145  m2
•	 Privé parkeerplaats in het parkeerhof
•	 3 slaapkamers en een zolder die naar wens ingericht 

kan worden met 1 of 2 extra slaapkamers
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief berging en achterom
•	 Inclusief zonnepanelen
•	 exclusief keuken
 
 
 
 
 
Getoond op plattegrond: 70, 84 & 99
Gespiegeld: 66, 79 & 94

Op het Noordereiland zijn er maar een paar van 

deze hoekwoningen te vinden. Over de volle 

breedte zijn deze woningen dieper ten opzichte 

van de andere woningen. Oftewel: wie in één van 

deze hoekwoning woont, woont gegarandeerd 

royaal. Daarnaast is het metselwerk aan de 

voorzijden van de woningen mooi geschilderd 

en zijn de huizen gesitueerd aan een autoluw 

en groen hof. Hier spelen kinderen echt veilig 

buiten. 

BOUWNUMMeRS 66, 70, 79, 84, 94 & 99
—

28—

Levendig, groen 
en royaal
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BEgANE gRoND

RHODE  
ISLAND 

—
Park  

•	 Woonoppervlakte circa 130  m2
•	 3 slaapkamers en een zolder die naar wens ingericht 

kan worden met 1 of 2 extra slaapkamers
•	 Parkeerplaats in achtergelegen hof
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief berging en achterom
•	 Inclusief zonnepanelen
•	 exclusief keuken
 
 
 
 
 
Getoond op plattegrond: 67, 68, 69, 95, 96, 97 & 98
Gespiegeld: 80, 81, 82 & 83 
* Met dakkapel: 68, 81, 82, 96 & 97

Dit type is een prachtige rijwoning vol 

mogelijkheden. U kunt deze woning zowel met 

veranda en dakkapel kiezen of alleen met veranda. 

Wie hiervoor kiest woont in ieder geval in een 

stijlvolle woning met een echte New england 

Seaside uitstraling. 

BOUWNUMMeRS 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 95, 
96, 97 & 98 
—

30—

Natuur en  
stad om de hoek
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het voordeel 
van nieuwbouw: 
je kunt veel 
zelf invullen
—
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RHODE  
ISLAND 

—
Vermont

een geweldig woningtype met een rijke uitstraling. 

In beide woningen woont u schitterend, want ze 

zijn aan de voorzijde voorzien van een dwarskap 

(dat geeft een ruime zolder), een veranda en van 

een diepe kleur metselwerk aan de buitenzijde. 

BEgANE gRoND

•	 Woonoppervlakte circa  135 m2
•	 Parkeren in achtergelegen hof (73)
•	 Parkeren op eigen terrein (107)
•	 Vrijstaande garage (107)
•	 3 slaapkamers en een zolder die naar wens ingericht 

kan worden met 1 of 2 extra slaapkamers
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief berging en achterom
•	 Inclusief zonnepanelen
•	 exclusief keuken

BOUWNUMMeRS 73 & 107 
—

34—

365 dagen
genieten
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RHODE  
ISLAND 

—
Lighthouse

•	 Woonoppervlakte circa 135 m2
•	 3 slaapkamers en een zolder die naar wens ingericht 

kan worden met 1 of 2 extra slaapkamers
•	 Parkeerplaats in achtergelegen hof
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief berging en achterom
•	 Inclusief zonnepanelen
•	 Gevelafwerking: Cape Cod (63 &76), geschilderd 

metselwerk (91)
•	 exclusief keuken

Drie rijwoningen waarvan de voorzijde is voorzien 

van Cape Cod gevelbekleding of geschilderd 

metselwerk. Wat bijzonder is, is dat alle drie de 

woningen kunnen worden voorzien van dezelfde 

omschrijving: “Het huis met de toren”. De New 

england Seaside uitstraling van deze woning is 

herkenbaar en past vanzelfsprekend naadloos 

in deze buurt. Dus bent u op zoek naar een 

karaktervolle woning? “Het huis met de toren” 

biedt dé oplossing. 

BEgANE gRoND

BOUWNUMMeRS 63, 76 & 91 
—

36—

Wonen als
nooit tevoren...
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Kijk ook op pagina 16 voor deze hoekwoning.

RHODE  
ISLAND 

—
Westerly

•	 eindwoning (62)
•	 Hoekwoning (72, 74, 75 en 90)
•	 Drie-onder-één-kapwoning (106)
•	 Parkeren in achtergelegen hof (62 & 90)
•	 Parkeren op eigen terrein (72, 74, 75 & 106)
•	 Vrijstaande garage (106)
•	 Woonoppervlakte circa 130 m2
•	 3 slaapkamers en een zolder die naar wens ingericht kan 

worden met 1 of 2 extra slaapkamers
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief berging en achterom
•	 Inclusief zonnepanelen
•	 exclusief zijraam begane grond en 1e verdieping (62 & 90) 
•	 exclusief keuken
 
 
 
Getoond op plattegrond: 75, 90, 72, 62 & 106
Gespiegeld: 74

Wie kiest voor één van deze zes woningen heeft 

keuze uit diverse typen. Zo kunt u kiezen tussen 

een hoekwoning, een drie-onder-één-kapwoning óf 

een eindwoning, zelfs de parkeermogelijkheden en 

gevels per woning zijn gevarieerd.

Al met al kan er worden geconcludeerd dat 

het woningtype Rhode Island Westerly voor de 

toekomstige bewoners een perfect nieuw thuis zal 

gaan worden. 

BEgANE gRoND

BOUWNUMMeRS 62, 72, 74, 75, 90 & 106 
—

38—

Mijn thuis, 
mijn haven...
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RHODE  
ISLAND 

—
Tiverton

•	 Woonoppervlakte circa  130 m2
•	 Parkeren op eigen terrein 
•	 3 slaapkamers en een zolder die naar 

wens ingericht kan worden met 1 of 2 
extra slaapkamers

•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief berging en achterom
•	 Inclusief zonnepanelen
•	 exclusief keuken

Van dit woningtype is er maar één, 

degene die hier uiteindelijk gaat wonen 

woont dus bij voorbaat al exclusief! 

Deze drie-onder-één-kapwoning is een 

ruime woning met een gekoppelde 

garage en heeft dankzij de zijramen een 

fijne lichtinval. Het metselwerk aan de 

buitenzijde geeft deze woning de allure 

die het verdient.

BEgANE gRoND

BOUWNUMMeR 108 
—

40—

Een nieuw thuis 
vol verhalen...
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HAMILTON 
—

De architectuur van deze drie markante 

hoekwoningen kenmerkt zich door de herkenbare 

stijl van het Noordereiland. De hoekwoningen 

hebben een echte New england Seaside 

uitstraling door de geschilderde buitenzijde 

of Cape Cod bekleding. Deze hoekwoningen 

hebben als enige een entree aan de zijkant van de 

woning.

BEgANE gRoND

•	 Woonoppervlakte 140 m2
•	 Privé parkeerplaats op achtergelegen hof
•	 3 slaapkamers en een zolder die naar wens ingericht kan worden 

met 1 of 2 extra slaapkamers
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief berging en achterom
•	 Inclusief zonnepanelen
•	 Gevelafwerking: Cape Cod (93), geschilderd metselwerk (65 & 78)
•	 exclusief keuken

BOUWNUMMeRS 65, 78 & 93 
—

44—

Een woning om bij 
weg te dromen...
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61, 86, 89 & 118   |   60, 85, 88 & 117
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Begane grond 

BOUWNUMMeRS 61, 86, 89, & 118       |         60, 85, 88 & 117 

Deze twee-onder-één-kapwoningen zijn erg 

royaal, hebben een fijne tuin én een eigen garage. 

Wie beschikt over een boot, kan deze aanmeren 

in de achtertuin (117 & 118). De woningen zijn 

gesitueerd op een ruime kavel; ruimte genoeg. 

Daarnaast geven de openslaande tuindeuren 

een ruim en groots woongevoel. De gevel wordt 

uitgevoerd in Cape Cod (61, 86, 89 & 117), 

metselwerk (60) of geschilderd metselwerk (85, 88 

& 118). 

•	 Aanlegplaats aan eigen kavel (117 & 118)
•	 Woonoppervlakte 162 m2
•	 3 slaapkamers
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief 2 parkeerplaatsen op  

eigen terrein
•	 exclusief keuken

LONG  
ISLAND 

—

BOUWNUMMeRS 60, 61, 85, 86, 88, 
89, 117 & 118 
—

48—

Een eigen woning om 
bij weg te dromen
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Afwijkende pui in achtergevel bij bnrs 85, 88 & 117

61, 86, 89 & 118   |   60, 85, 88 & 117

1E VERDIEpINg

LONG  
ISLAND 

—

BOUWNUMMeRS 61, 86, 89, & 118       |         60, 85, 88 & 117 

Afwijkende pui in achtergevel bij bouwnummers 85, 88 & 117
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een vrijstaande villa op het 

Noordereiland inclusief garage. De 

meeste mensen zullen versteld staan 

bij het zien van deze prachtige woning. 

Groots, verrassend en vooral vol sfeer. 

Deze woning is voorzien van een Cape 

Cod gevelbekleding. Aan u de keuze 

voor welke kleur u gaat. U kunt kiezen 

tussen tele grijs en bruin grijs.

U kijkt uit op de jachthaven, de 

zeilboten en de horizon. U raadt het al: 

deze woningen zijn nu al gewild! 

•	 3 slaapkamers
•	 Inclusief sanitair en tegelwerk
•	 Inclusief 2 parkeerplaatsen op  

eigen terrein
•	 exclusief keuken
 
 
 
 
 
Getoonde plattegrond:116
Gespiegeld: 114 & 115

MARINA 
BAY 
—

BOUWNUMMeRS 114, 115 & 116 
—

BEgANE gRoND

56—

Varen wanneer u  
dat uitkomt
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Douchewarmtewisselaar 
Normaal gesproken verdwijnt bij het 
douchen het warme afvoerwater direct 
naar het riool. Een douchewarmtewis-
selaar gebruikt dit warme afvoerwater 
om schoon toevoerwater op te war-
men. Dankzij dit voorverwarmen van 
schoon water is er minder energie no-
dig 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 be-
spaart en u meer vrijheid geeft om uw 
woning in te delen. Vloerverwarming is 
energiezuiniger dan radiotoren. Dank-
zij het grote verwarmingsoppervlak 

hier nog een 
quote
—

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. 

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. 

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 woning 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. 

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. 

De panelen hebben een geschatte 

werking van 90% na 10 jaar, mits men de 

panelen onderhoudt/reinigt volgens de 

voorschriften van de fabrikant, e.e.a. is 

ook afhankelijk van de situatie ter plekke: 

luchtvervuiling, stof etc.

ZORG GOeD  voor natuur en milieu
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samenwerkende partijen
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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. 
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