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NOORDERHAVEN
DAG MARS

Zo uit het zand omhoog getrokken,
Zutphens nieuwste parel aan de IJssel en
schrijven we anno 2020 Noorderhaven.
Waar komende generaties het leven
laten spreken, deze woonwereld in
beweging zullen zetten.
Luiden we hier een nieuwe episode in,
terwijl de oude stad het verleden wegslaat.
Met nog hoorbaar het Poortersklokje
vullen hier de eerste verhalen over het
hedendaags leven naast de geest
van Kostverloren.
Zelfs de lucht is nieuw, het zicht vers van het land
onaangetast met dromen voor ogen pakken alles uit.
Hangen we de gordijnen op, sluiten het licht aan,
leggen nieuwe contacten, verleggen perspectieven,
ademen de hernieuwde ruimte vol leven
van de dagelijkse tijd.
Zal ‘s avonds de nachtelijke verlichting van
huizen en straten weerschijn vinden in de haven,
weerspiegelen als een heldere sterrennacht.
En terug in de gevallen nacht tellen we de
dromen in de voldoening van ons zijn en

in hun voorbereiding de dag ook hier te
openen met een lied.
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En bomen aan de waterkant waarin vogels huizen

kade zuid

- 2

dat we hier wonen.

kade zuid

vo o rwo o r d

KADE ZUID
HET WAARDIGE VERVOLG OP
HET HISTORISCHE IJSSELFRONT

Stel, we vertellen u dat u kunt wonen aan de Noorderhaven en
de IJssel, met het station om de hoek en cultuurhistorische

b

-

zicht op de haven en vaak kijkt u vanuit het appartement ook nog
uit op de parktuin aan de spoorkant. Ultiem vrij wonen.

appartementen

blok

Maak kennis met Kade Zuid. Een exclusief nieuwbouwplan met
zeer gevarieerd aanbod van appartementen. Iedereen heeft vrij

a

c

gebouwen als naaste buren, hebben we dan uw aandacht?

Echt buiten! En dat met de gezellige reuring van
Zutphen op loopafstand.
Met de architectuur van Kade Zuid wordt een mooie overgang
gemaakt tussen de stoere industriële panden in de omgeving en
het aantrekkelijke historische IJsselfront. Dit is waar velen op
hebben gewacht.
Wonen in alle vrijheid op het mooiste plekje van Noorderhaven.
Geen kans is ongemoeid gelaten om het u naar de zin te maken.
Hoe? Dat vertellen we graag in deze brochure. Verken de
omgeving, ontdek Noorderhaven en laat u verleiden door
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de schoonheid van de architectuur van Kade Zuid.
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Hier aan de IJssel voelt elk
uitzicht als een schilderij

op het IJsselfront

c
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Zo’n mooie plek

Van het uitzicht gaat mijn
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b

a

i n t erv i ew

anders in Zutphen

008

blok
appartementen

024

verleden
en heden

Vinden elkaar in
Noorderhaven

026

zu tphen

070

088

Stad om van te houden

Zo wordt uw appartement
verwarmd en gekoeld

030

i n t erv i ew

architect

090

keuken en
badkamer

Alles fris en nieuw en

werelden samenbrengt

precies zoals u het mooi vindt

Daar moet u een

t h u i s ko m en i n
kade zuid

092

Plek om van te houden

036

blok a

Dichtbij het hart
van de stad

i n t erv i ew

Verlangen naar een thuis. Naar een eigen wereld. Authentiek, puur
beslommeringen loslaat. Die wereld heet Kade Zuid.
Ontmoet mensen die net als u plezier hebben in het leven. Op een plek waar
u op eigen wijze gezelligheid en sfeer creëert. Hier waar de natuur

makelaar

Hier aan rivier de IJssel, de sfeervolle haven en langs de mooie natuur

over Kade Zuid

van Noorderhaven is puur genieten.

Enthousiaste makelaar vertelt

Elk seizoen omarmt u met zijn 		

i n t erv i ew m e t


voelbaar en zichtbaar is.

032

n at u u r

eigen geur en kleur

016

w ko

EEN THUIS

en verademend. Een plek waar u in volledige ontspanning de dagelijkse

h e t ko elh u i s

keer geweest zijn

014

Heerlijk genieten van de IJssel
en zijn vele gezichten

Een ontwerp dat twee

010
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VERLANGEN

094

van de uiterwaarden is het leven goed. Wonen op het mooiste plekje

colofon

de ecoloog
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Een parktuin met een verhaal

LOCATIE
ZO’N MOOIE PLEK VINDT U
NERGENS ANDERS IN ZUTPHEN

Met de realisatie van de wijk Noorderhaven is de sprong over het
spoor gemaakt en ligt het spoor niet langer aan de rand van
Zutphen, maar vormt het een levendig middelpunt. Kade Zuid
komt op een prachtige plek in deze nieuwbouwwijk. Hier woont u
direct aan de Noorderhaven, aan de IJssel en aan een parktuin.
een beetje als vakantie voelt.

appartementen

blok

a

-

b

-

c

Echt ultiem vrij dus. Zonder te overdrijven een plek waar elke dag

FA S E 2 — A PPA RTE M E NTE N BL OK A - B - C
ontdek noorderhaven

1 – Het Koelhuis
2 – Innovatiegilde Pakhuis
3 – Broodfabriek
Informatiecentrum Noorderhaven / Heijmans
4 – Driekant Brood Café
5 – BioToko
6 – BioPizza

9 – Basic Fit
10 – Cinemajestic
11 – Rabobank
12 – Eijerkamp / Cilo
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8 – Ballorig

kade zuid
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7 – Frituur De Haven

n o o r d e r h av e n

zutphen

VERLEDEN EN HEDEN
NOORDERHAVEN
1- Het Koelhuis

-

2- P&R Station

b

3- Innovatiegilde Pakhuis

baar in de vorm van een steenfabriek. Drie eeuwen later kwamen er

pakhuisnoorderhaven.nl

een blekerij en lijmerij bij. Samen met de aanleg van het Coenens-

4- Frituur De Haven

appartementen

blok

Zutphenaren bekend als ‘de Mars’, een industriegebied met een
rijke geschiedenis. In de 16e eeuw was de eerste industrie al zicht-

-

hetkoelhuis.nl

a

c

Het gebied waar nu Noorderhaven verrijst, staat bij veel

park en de Noorderhaven eind 1800 ontstond er ook een kleine

frituurdehaven.nl

woonwijk op de Mars. Het Coenenspark werd opgeofferd voor

5- Broodfabriek - Informatiecentrum

industrie en handel en daarmee kwam de ontwikkeling van het

Noorderhaven / Heijmans

bedrijventerrein pas echt op gang. Het Twentekanaal werd

noorderhavenzutphen.nl

gegraven, het spoor kreeg gezelschap van een tramlijn en steeds

6- Driekant Brood Café

meer grote bedrijven vonden hun weg naar de Mars.

brood-cafe.nl

7- Tunnels Marstunnel en Kostverloren
Woongebied Noorderhaven is nieuw, maar wel met het karakter

8- Bio Toko

van toen. De drie historische panden ‘ Het Koelhuis’, ‘Het Pakhuis’

biotokozutphen.nl

en ‘Zutphense Broodfabriek’ hebben een nieuw leven gekregen en
mogen zich tot de hotspots van de wijk rekenen. De haven die hier
ooit lag is in ere hersteld, het oude stratenpatroon blijft intact
en delen van de oude vestingwerken en de vroegere Veemarkt
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krijgen een plek in het gebied.

n o o r d e r h av e n

h e t ko e l h u i s

HET KOELHUIS
   Mieke van Tilburg & Bert Hoogeveen, eigenaren van Het Koelhuis

appartementen

blok

a

-

b

-

c

IN 2011 STOND HET KOELHUIS ER NOG VERLATEN BIJ. ZO’N 10 JAAR AL NIET
IN GEBRUIK EN MIDDEN OP EEN BRAAKLIGGEND TERREIN. HOE ANDERS IS
HET NU. NU IS DIT ÉÉN VAN DE BEKENDSTE EVENTLOCATIES IN OOSTNEDERLAND WAAR JE OOK LEKKER LUNCHT, KOFFIE DRINKT, E EN CULTUREEL
EVENT BIJWOONT EN OP VRIJDAG HET WEEKEND INLUIDT.

Mieke van Tilburg en haar man Bert Hoogeveen bezochten de locatie als

Daarnaast hebben we vol ingezet op marketing waardoor we veel publi-

potentiele eventlocatie voor de Provincie Gelderland. “Dat werd het toen

citeit en bekendheid kregen in de regio. Door deze voortvarende start

niet, want er moest echt te veel gebeuren om het gebouw voor één event

konden we weer bufferen en groeien. Het is een enorme opgave want het

op orde te krijgen. Maar we werden wel gegrepen door de schoonheid en

gebouw telt 5 verdiepingen. Maar ik zeg altijd: Hoe eet je een grote

mogelijkheden van het culturele erfgoed”, vertelt Mieke.

olifant? In kleine stukjes! En dat is precies hoe we Het Koelhuis ‘eten’.
We komen steeds een stukje dichter bij het eindresultaat.”

wij kwamen om te blijven, dat viel in de smaak

“Ik ben eventorganisator voor grote ondernemingen, overheid en particulieren. Bert is interieurarchitect. Samen hadden we altijd de droom om
een eigen evenementenlocatie te hebben. Het Koelhuis in Zutphen had
alles in zich om de plannen die wij voor ogen hadden te realiseren.
We maakten een plan waarin het gesloten Koelhuis zich juist opende.
Letterlijk en figuurlijk. Dit plan dienden we in bij de gemeente. We waren
niet de enige, we hadden concurrentie van professionele ontwikkelaars.
De jury besloot dat ons plan het beste was, omdat we het pand niet alleen
ontwikkelden, maar ook eigenaar en exploitant zouden worden. Wij

Een financiering krijgen in het diepst van de crisis was nogal lastig, maar
er lag wel een renovatieverplichting, dus gebruikte het stel hun persoonlijke financiële buffer om in 5 maanden tijd de 450 m² grootte begane
grond verdieping gebruiksklaar te maken met basisvoorzieningen.
Van elektra tot sanitair, keuken en verwarming. Al snel was Het Koelhuis
volop in gebruik. “Dat kwam doordat ik vanuit mijn eventachtergrond
alle contacten nog had en mijn opdrachtgevers dit als een bijzondere
plek zagen voor hun zakelijk event, bruiloft of overleglocatie.
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voortvarend van start
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kwamen om te blijven en dat sprak ze erg aan.”

n o o r d e r h av e n

h e t ko e l h u i s

hier begin je het weekend goed

Het Koelhuis is niet alleen maar voor bedrijfsevents en particuliere
feesten, ook de buurtbewoners en mensen uit Zutphen zijn meer
dan welkom. Vanaf dag één was het Sunset Café een succes. Op elke
vrijdag bent u vanaf 16.00 uur welkom om het weekend in te luiden
bij Het Koelhuis. Voor de kinderen is er een speelhoek, er is een
kleine kaart met lekkere hapjes en natuurlijk staat de wijn gekoeld.
“Wekelijks ontvangen we tijdens dit vrijdagmiddag café tussen de
75 en 150 mensen die bij mooi weer ook lekker van het terras genieten.
Het is leuk om te zien dat stedelingen die uit andere plaatsen zijn
neergestreken in Zutphen herkenning vinden in dit pand, zoals ze
dat in steden als Amsterdam en Rotterdam vonden.”
blik op de toekomst

Bert en Mieke hebben nog veel meer plannen voor de toekomst.

b

een werkplek. Mieke: “De 3e verdieping, de kelder, een 2e trappenhuis

-

en dakpaviljoen met roofgarden staan nu op de planning. Moet je je
voorstellen hoe mooi je hier uitkijkt op de IJssel. Echt buiten en toch
zo in de stad. Eén van de grootste kwaliteiten van deze plek.”

appartementen

blok

hebben het kantoor van Het Koelhuis en twee andere bedrijven hier

a

c

Inmiddels zijn ook de 1e en 2e verdieping in gebruik voor verhuur en

komt u koffie drinken?

luncht. Daarom hebben we net besloten om dit jaar, in april 2020, nog
open te gaan voor daghoreca op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Wij heten alle toekomstige bewoners van Kade Zuid van
harte welkom om gezellig bij ons langs te komen en in een hippe setting
de industriële sfeer van vroeger te proeven.”
Op de website staan de actuele openingstijden en geplande events.
Check www.hetkoelhuis.nl
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ment om een plek te creëren waar je even een kop koffie drinkt of lekker

kade zuid
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Mieke tot slot: “De wijk gaat steeds meer leven, dus dit is een mooi mo-

GORSSELSE HEIDE
Wandel- en fietsroutes
gorssel.nl

NATUUR
Met de prachtige IJssel voor de deur
spreekt het voor zich dat u hier op

appartementen

blok

-

fietsen langs de ijssel

a

b

-

c

ELK SEIZOEN OMARMT
U MET ZIJN E IGEN
GEUR EN KLEUR
OU D E N IEU WSTAD SPOORT,
ZU TPH EN
Stadswandelingen
inzutphen.nl

recreatief gebied niets te kort komt.
Langs de rivier liggen diverse fietsroutes
die u niet alleen schitterend zicht op
het water beloven, maar die u ook op

UIT ERWAARDE
Leestensche Broekpad
klompenpaden.nl

diverse andere mooie p
 lekken brengen.
Proef de historie van kasteel Bronkhorst,
bezoek het museum ‘Charles Dickens’
en stap even af bij Vierakkersche Laak
om het natuurschoon te bewonderen.
zutphen verkennen te voet

Ten zuiden van Zutphen ligt het
Leestensche Broekpad. Een 11 kilometer
lange route voert u over landweggetjes
door bossen, langs slootjes en tussen
akkers. De wandelroute laat u de veel

wandeling en waan u even toerist in
eigen stad. Wat heeft Zutphen toch een
interessante historie en wat zijn de
stadsparken toch mooi!
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goed zien. Ook leuk: maak een stads
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zijdigheid van de Zutphense natuur

kade zuid

Het bijzondere
lijnenspel maakt
onderscheid
tussen de privébuitenruimtes en
de collectieve
parktuin.
   Vincent Nederpel

i n t e rv i e w

-

vincent nederpel

EEN PARKTUIN
MET EEN VERHAAL
DE ONTWIKKELING VAN NOORDERHAVEN BIEDT
VOLOP KANSEN OM DE ECOLOGIE EN BIODIVERSITEIT
IN HET GEBIED TE VERGROTEN. HOE WE DAT
PRECIES DOEN, VERTELT VINCENT NEDERPEL,
ADVISEUR ECOLOGIE BIJ HEIJMANS.

-

hun weg naar Noorderhaven weten te vinden, gezien

b

beplantingssuggesties doen. Met deze suggesties

er in een waterrijk gebied altijd meer muggen zijn.

-

kunnen de landschapsarchitecten invulling geven

Voer voor de dieren en minder ‘hinder’ voor de

aan de groene ruimte rondom de woningen en

bewoners. Win-win.”

appartementen

blok

“We maken een handleiding waarin we per deelgebied

a

c

   Vincent Nederpel, adviseur ecologie bij Heijmans

appartementengebouwen. Belangrijk is dat de
verschillende deelgebieden allemaal natuureigen
kwaliteiten hebben. Deze worden gebruikt en met

de drie-eenheid

“Continu zoeken we naar een optimum van belevings-

elkaar zullen de deelgebieden een goed functio-

waarde, biodiversiteit en waterberging. Op die

nerend ecologisch systeem zijn.”

manier creëer je een gebied waar flora, fauna,
bewoners en bezoekers volop genieten omdat het

plek-eigen

gebied aantrekkelijk is in al haar facetten. Voor Kade

Vincent legt uit dat het uiteraard beplanting betreft

Zuid raden we aan om in de parktuin naast paden

die zich thuisvoelt in de regio. “Verder is een grote

en gras ook opgaande beplanting toe te voegen. Dat

verscheidenheid aan plantsoorten ook van belang.

zijn planten, struiken en bomen. Een grote, volwas-

Dit komt namelijk de biodiversiteit ten goede en

sen boom kan wel 8000 liter vocht per dag uitstoten

voor je het weet, zie je daardoor veel vogels, vlinders,

en dat helpt dus enorm bij hevige regenval. Daar-

vleermuizen en allerlei insecten in de wijk. We willen

naast biedt één volwassen boom hetzelfde effect als

met de beplanting letterlijk en figuurlijk zorgen

10 airco's. Behalve dat deze beplanting goed is voor

voor een natuurlijke overgang tussen bestaand en

de waterberging, trekt het fauna uit de buurt aan en

nieuw. In alles wat we doen, proberen we de balans

dat zorgt weer voor biodiversiteit.”
lekker buitenleven

Als straks de plannen van de landschapsarchitect er
passend bij de plek

liggen, kijkt Vincent nog even mee. “Ik ben heel

“Bij het opstellen van de handleiding hebben we

benieuwd hoe de ingrediënten van ons handboek

gekeken naar de omgevingskwaliteiten van de natuur,

gebruikt gaan worden. In ieder geval ben ik ervan

cultuurhistorie en de gebouwen die er komen. Welke

overtuigd dat Noorderhaven straks echt een super-

architectuur leent zich bijvoorbeeld het beste voor

fijne wijk wordt waar je echt buiten leeft, maar dan

(nest)kasten waar vleermuizen en zwaluwen zich

wel met de stad om de hoek.”

fijn voelen. Want het zou top zijn als deze beesten
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de leukfactor voor de bewoners.”

kade zuid

- 16

te vinden tussen ‘passend bij de historie en plek’ en

kade zuid

binnenhof

Een oase van rust in
het groene hart van Kade Zuid.
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appartementen

blok

a

-

b

-

c

   Een cadeautje. Voor u!

wat e r

n o o r d e r h av e n

NOORDERHAVEN
LANGZAAM

Langzaam maar gestaag en gedegen
groeit de stad aan de hand van nieuwe wegen

-

onder het stof van een komende tijd
getekend in het zand over wat gaat komen

appartementen

blok

-

hoe her en der nieuw leven zich verspreidt

a

De eerste verhalen onstegen uit dromen

b

c

rond de Contrescarp en Lijmerij vakkundig en bekwaam

Koelhuis en Broodfabriek weten
zich geheel geïntegreerd in een wijk
omringd met een nieuw namenrijk
waar men zich vestigt en wil heten
De parkeergrage als een stadsmuur opgetrokken en
met rode billen bewapend tegen de ruis van het spoor
tegen geluiden van station en forenzen op 't gehoor om
zo ook de reiziger een teken van ontzag te ontlokken
Glijdt gestaag de rivier voorwaarts
stromend van onder de brug langs de oevers van Schampertsdijk
zoekend naar nieuwe haven altijd heen nooit terug
de toekomst wacht stroomafwaarts
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  Henk Gombert

kade zuid

wat e r

H AN ZEH AVEN
Museumhaven Zutphen
museumhavenzutphen.nl

WATER
ALTIJD OP DE EERSTE
RANG VOOR HET
MOOISTE UITZICHT
wonen aan de ijssel

Water beweegt. Mee met de wind en

b

manieren reflecteert. Water speelt met

-

weersinvloeden en omgekeerd. U zult
maar aan het water wonen en er dage-

appartementen

blok

het licht op zo veel schitterende

a

c

stromingen. Water is een spiegel die

lijks naar kunnen kijken. Steeds een
nieuw schilderij, elke keer weer puur
genieten en ontspannen. Want ook dat
is wat leven aan het water met u doet.
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D E IJSSEL STR OOM
Verhuur van ruimtes voor werken en logeren
deijsselstroom.info

kade zuid
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DE BERKEL
Varen door de binnenstad van Zutphen
fluisterboot-zutphen.nl

n o o r d e r h av e n

i n t e rv i e w

-

to e ko m s t i g e b e wo n e r k a d e n o o r d

MIJN GROTE LIEFDE HEB IK
STRAKS HEEL DICHT BIJ ME
WIM EN MARJAN DE BOER WONEN AL JAREN MET VEEL PLEZIER IN ZUTPHEN.
VANUIT HUN APPARTEMENT KIJKT HET STEL PRACHTIG UIT. TOCH ONTBRAK ER
IETS ESSENTIEELS. ZICHT OP WATER! TOEN WIM EN MARJAN DE PLANNEN VAN
KADE NOORD ONDER OGEN KREGEN, WAS DE KEUZE SNEL GEMAAKT. HET APPARTEMENT
OP DE 4E VERDIEPING MET ZICHT OP DE IJSSEL ZOU HUN NIEUWE THUIS WORDEN.

-

geschiedenis terugziet in de architectuur van de

b

water zo belangrijk is voor hem en wat Noorder-

woningen. Dat vind ik ook zo mooi bij Kade Noord

-

haven zo aantrekkelijk maakt. “Ik ben een water-

en Kade Zuid, met de wit getinte gevel wordt heel

sporter in hart en nieren. Ik heb drie jaar de wateren

mooi aangesloten bij het IJsselfront. De haven in de

van Europa bevaren en ik ben de gelukkige eigenaar

nieuwbouwwijk wordt denk ik the place to be. Hier

van een eigen schip. Deze ligt in de Noorderhaven.

zijn altijd mensen bezig en aanwezig, dat verlevendigt

Hoe fijn is het dat ik straks gewoon naar beneden

de wijk.”

appartementen

blok

We spreken Wim die enthousiast vertelt waarom

a

c

   Wim en Marjan de Boer

kan lopen en aan het onderhoud kan werken of een
eindje kan gaan varen.”

blik op de toekomst

Ze moeten nog even geduld hebben, maar zoals
genieten van de avondzon met zicht
op de ijssel

het er nu naar uitziet, vieren deze kopers de lente
en zomer van 2021 in hun nieuwe appartement.

Het feit dat het schip straks naast de deur ligt, was

“We kijken er enorm naar uit om te genieten van

een belangrijke reden voor de familie de Boer om

ons nieuwe appartement, het mooie uitzicht, de

voor Kade Noord te kiezen. Het uitzicht op de IJssel

leuke buren – die we nu al kennen – en het schip

telde ook zwaar mee. “Fantastisch dat we hier straks

naast de deur.”

met de avondzon op ons balkon zicht hebben op de
rivier. Daar gaat mijn nautische hart sneller van
kloppen. Ook het feit dat ons appartement nieuw is
en we het helemaal naar ons idee hebben kunnen

Wim en Marjan zijn gecharmeerd van Zutphen en
Noorderhaven. “Zutphen is een superfijne stad waar
de historie goed bewaard is gebleven. Al die kleine
straatjes met boetiekjes en speciaalzaken geven
veel sfeer. Noorderhaven is van industrieterrein getransformeerd tot mooie woonwijk met afwisselende bouw. Leuk dat je nog elementen van de industriële
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historie goed bewaard

kade zuid
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indelen, vinden we erg fijn.”

h i s to r i s c h c e n t r u m

zutphen

ZUTPHEN
STAD OM VAN TE HOUDEN

zin een feestje?

De knusse binnenstad van Zutphen bruist. Zeker als er weer een
leuk evenement georganiseerd wordt. Zutphen Loungt,
de Brocantemarkt, het IJsselfestival, de streekmarkt Goed Geboerd,
de Zomerfeesten en de Open Monumentendagen worden

c

al jaren achter elkaar goed bezocht.

b

-

prachtige, oude schepen is de museumhaven en in de Marshaven

blok

haven en dus de thuishaven voor de watersport. De Houthaven met

a

-

viermaal is scheepsrecht

Bezoek de vier havens van Zutphen. De Vispoorthaven is de jacht

hebben diverse watersportverenigingen zich gevestigd.

appartementen

Noorderhaven is de nieuwste van de vier. U zult maar aan deze
haven wonen en er dagelijks naar kunnen kijken. Steeds een nieuw
schilderij, elke keer weer puur genieten en ontspannen.
zutphen heeft het allemaal

Leuke straatjes, mooie panden, historie, veel sfeer én de IJssel.
Zutphen heeft het allemaal. En dan te bedenken dat u hier ook
zo op de Veluwe bent of in de Gelderse Achterhoek.
Zo veel natuurschoon om de hoek van uw huis.
maak mij het hof!

Zutphen is een hofjesstad. Heeft u de route al opgehaald bij het
VVV-kantoor? Echt de moeite waard. Het voert u langs de mooiste
hofjes, steegjes en g ebouwen. Een leuke manier om uw stad eens

Het is een mooie dag. Pak de fiets en steek onder het spoor door.
Nog een klein stukje en u bent op Zaadmarkt of de Houtmarkt in

We koesteren de rijke historie en voegen daar
hedendaags wooncomfort aan toe.
  

De prachtige Hanzestad is een grote inspiratiebron
voor de architectuur in Noorderhaven.

hartje Zutphen. De terrassen zijn uitgestald en het koude biertje
staat op u te wachten. Zitten en genieten maar.

kak
dae dne ozouri d

- 26

zonnig vooruitzicht
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als toerist te bezoeken en te genieten van al het moois.

ontdek zutphen

ZUTPHEN
1- Horta bloembinders Zutphen

b

-

naar het levendige hart van Zutphen.

2- Bibliotheek

De vestingstad aan de IJssel heeft

Broederenkerkplein 2, Zutphen

appartementen

blok

Pak de fiets en verplaats u van ‘rust en ruimte’

a

-

c

h i s t o r i s c h e b i n n e n s ta d

horta-bloembinders.nl - Lange Hofstraat 13, Zutphen

het allemaal. Van talloze winkels, die voor

3- Fluisterboot

elk wat wils bieden, tot cultuur en historie.

fluisterboot-zutphen.nl

In Zutphen komt ook de inwendige mens niets

Leeuwenhuisje / Rijkenhage 1, Zutphen

te kort. Laat u culinair verwennen in een

4- Radijs

sterrenrestaurant, lunch bij een gezellige b
 istro

radijsconceptstore.nl - Laarstraat 20, Zutphen

of geniet van de zon op één van de vele

5- Sesam

terrassen. Zutphen wordt door de inwoners

Oudewand 1, Zutphen

gezien als een knusse stad die bruist. Alles is op

- 29
kade zuid
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loopafstand en de voorzieningen zijn goed.

kade zuid

i n t e rv i e w

-

geurst & schulze architecten

JEROEN GEURST VAN GEURST & SCHULZE ARCHITECTEN HEEFT
BLOK A, B EN C VAN KADE ZUID ONTWORPEN. JEROEN VERTELT OVER
ZIJN INSPIRATIEBRON EN OP WELKE MANIER HIJ DE KWALITEITEN VAN
DEZE UNIEKE PLEK AAN DE IJSSEL OPTIMAAL HEEFT BENUT.

appartementen

blok

a

-

b

-

c

SPANNEND EN TOCH IN BALANS
   Architect Jeroen Geurst (Geurst & Schulze Architecten), fotograaf: Diane Brommer
“KCAP maakte het stedenbouwkundig plan, waarin de randvoorwaarden

we gevarieerd. Er zijn appartementen met twee of drie ramen aan de

voor het ontwerp van Kade Zuid staan. Het IJsselfront even verderop is

IJsselzijde. Hierdoor krijg je een soort harmonica-werking.”

eenheid in verscheidenheid

Net als Kade Noord heeft Kade Zuid een natuurstenen plint, een duidelijk middendeel en een bekroning. Bij de bovenste appartementen

de belangrijkste referentie. Wij analyseerden het IJsselfront en haalden
er diverse essenties uit die je terugziet in ons ontwerp.”

een duidelijke driedeling is typisch voor het ijsselfront

“Ik maak graag ‘spannende’ ontwerpen, maar je wilt ook dat het smaak-

van Blok A, B en C is het wat terugliggende dakdeel bedekt met leien.

vol oogt en tijdloos mooi is. Dat betekent dus dat je continu aan de

Optisch heeft het daardoor wat weg van een schuine kap, maar als

knoppen van mogelijkheden draait om tot die juist balans te komen.”

bewoner geniet je gewoon van een volledige verdiepingshoogte. Met

“Wat opviel was de witte kleur en het feit dat het geheel is opgebouwd

deze duidelijke driedeling in het gebouw maken de architecten een

uit individuele gebouwen die samen een front vormen. Ons ontwerp

knipoog naar het IJsselfront.

“OP DEZE PLEK MAAKT DE IJSSEL EEN
BOCHT NAAR DEVENTER, WAARDOOR JE
VANUIT BLOK A, B EN C SCHITTEREND
MET DE RIVIER MEEKIJKT EN DE ZONSONDERGANG IN VOLLE GLORIE BELEEFT.”

van Kade Zuid geeft datzelfde gevoel van eenheid in verscheidenheid.
Door de nuances in de kleur steen te laten verlopen van wit naar

ook op de begane grond gebeurt van alles

witgrijs en grijs is aan de buitenkant subtiel onderscheid gemaakt

Jeroen vertelt verder. “De appartementen op de begane grond van

tussen de drie gebouwdelen.”

blok A, B en C zijn extra hoog of liggen verhoogd boven het souterrain,
waardoor je ook hiervandaan mooi uitkijkt op het water. De extra
bouwdelen. De appartementen die direct op de stoep voor de deur

waardoor de ‘wand gebroken is’ en het licht op speelse manier

uitkomen, hebben een eigen entreedeur én een privézone waar een

gereflecteerd wordt. Dit zorgt voor nog meer nuance en maakt het

bankje of wat bloempotten geplaatst kunnen worden. Door deze

gebouw zachter. Een andere manier om het front vriendelijker te

verbinding van het gebouw naar de straat te maken, verlevendig je

maken is de manier waarop je de buitenruimtes positioneert. Natuur-

het gebied en wordt het ook prettiger om hier ’s avonds te lopen. Ik

lijk heeft bijna iedereen een buitenruimte met vrij zicht op de IJssel,

ben blij dat wij voor één van de mooiste plekjes van Noorderhaven

maar het ene balkon steekt wat verder uit dan de andere. Alle balkons

een ontwerp mochten maken en ik kan niet wachten om hier straks

zijn in ieder geval deels inpandig, zodat je ook bij een stevig windje

rond te lopen en te zien hoe mensen lekker op hun balkon genieten

lekker beschut buiten zit. Ook met de proporties van de ramen hebben

van het zonnetje en zicht op de IJssel.”

- 31

hoogte geeft extra allure aan de drie entrees van de verschillende

“Kade Zuid heeft aan de IJsselkant twee knikken in het gebouw,

kade zuid

- 30

spelen met licht en ramen

n o o r d e r h av e n

appartementen

c

blok

a

-

b

-

kade zuid

THUISKOMEN
IN KADE ZUID

-

is het kleinschalige gevoel er wel. Het gebouw is opgedeeld in

appartementen

blok

Ondanks het feit dat Kade Zuid een gebouw van formaat is,

a

b

-

c

PLEK OM VAN TE HOUDEN

woonblokken. Ieder met een eigen, statige entree
aan de haven of de IJssel.
Thuiskomen is fijn. Want niet alleen is Kade Zuid goed bereikbaar,
u parkeert ook nog eens uw auto in de stallingsgarage onder het
gebouw. Via de automatisch openende poort rijdt u de stallingsgarage in, waar een privéparkeerplaats voor u beschikbaar is.
Fase 2 bestaat uit 68 appartementen verdeeld over 3 woonblokken;
Blok A, B en C welke allen gelegen zijn aan de IJssel.
Naast appartementen in allerlei maten zijn er ook bijzondere
woningen zoals de appartementen met souterrain en penthouses.

- 33
kade zuid
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Laat u inspireren en verleiden door Kade Zuid.

kade zuid
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Heerlijk genieten met
de stad binnen handbereik.

kade zuid
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appartementen

blok

a

-

b

-

c

n o o r d e r h av e n

kade zuid

blok a

BLOK A
DICHTBIJ HET
HART VAN DE STAD
Dichtbij de het centrum van Zutphen gelegen komt
blok A. Een schitterend appartementengebouw met
genuanceerde gevelstenen, mooie raampartijen en een
chique entreehal met lift en trappenhuis. Een eikpunt op
de kop van Kade Zuid waar u uitkijkt op de spoorbrug,
het oude Zutphen, de IJssel of de mooi aangelegde
parktuin. Ieder appartement heeft een heerlijk terras

b

Dankzij de grote variatie aan appartementen
biedt blok A voor ieder wat wils.

appartementen

blok

a

grotendeels op het westen of oosten gelegen.

-

c

of balkon met een uniek uitzicht. De buitenruimtes zijn

De 28 appartementen zijn verdeeld over 6 woonlagen
en hebben een grootte die uiteenloopt van 88 tot 143 m².
Voor het parkeren van de auto is er voor de meeste
appartementen een parkeerplaats beschikbaar in de
stallingsgarage onder het gebouw. Een aantal
appartementen heeft een parkeerplaats op het buitenterrein. Elk appartement beschikt over een eigen berging
in de stallingsgarage. Geniet u straks van wonen
op deze schitterende plek?
B O U W N U M M E R A .0 1 .0 0 T /M A .2 8 .0 5
TY PE A 1 T/ M A1 4

- 24 appartementen van 88 t/m 143 m²
- 4 penthouses van 81 t/m 111 m²

of de parktuin
- inclusief privé parkeerplaatst in stallinsgarage of
op buitenterrein
- inclusief berging in ondergrondse stallingsgarage
- het appartementengebouw is voorzien van
een gasloze warmtepomp-installatie

- 37

- balkons en terrassen met zicht op de IJssel, spoorbrug

kade zuid
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- wonen dichtbij het centrum en de IJssel

-

b w n r a .10.02

woonkamer

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e a 5

		

Woonkamer, keuken				

ca. 36,9 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 13,2 m2

Slaapkamer 2				

ca. 9,9 m2

Badkamer				ca. 5,4 m2
o r i ë n tat i e t e r r a s
oost

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de parktuin		

ca. 11,8 m2

- 39

- 38

(soortgelijk A.05.01, A.15.03, A.20.04)

ca. 88 m2

kade zuid

Woonoppervlakte type A5 (bwnr. A.10.02 ) 		

-

b w n r a .11.02

diner

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e a 6
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(soortgelijk A.06.01, A.16.03, A.21.04)		
Woonkamer, keuken				

ca. 48,3 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 13,2 m2

Slaapkamer 2				

ca. 10,1 m2

Slaapkamer 3				

ca. 10,1 m2

Badkamer				ca. 5,2 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
oost

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op Zutphen			

ca. 11,8 m2

- 41

ca. 118 m2

kade zuid

Woonoppervlakte type A6 (bwnr A.11.02 ) 		

woonkamer

a p pa r t e m e n t t y p e a 6

-

b w n r a .11.02

Prachtige lichtinval,
veel ruimte en alles naar uw smaak.

- 43
kade zuid
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appartementen

blok

a

-

b

-

c

   Durf te dromen!

-

b w n r a .12.02

slaapkamer

ca. 95 m2

(soortgelijk A.75.01, A.17.03, A.22.04)		
Woonkamer, keuken				

ca. 36,4 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 15 m2

Slaapkamer 2				

ca. 10,1 m2

Badkamer				ca. 5 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
zuidwest

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de IJssel 		

ca. 8,7 m2

kade zuid
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Woonoppervlakte type A7 (bwnr A.12.02) 		
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Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e a 7

-

b w n r a .13.02

ba d k a m e r

ca. 128 m2

(soortgelijk A.08.01, A.18.03, A.23.04)		
Woonkamer, keuken				

ca. 50,7 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 22,9 m2

Slaapkamer 2				

ca. 20,5 m2

Badkamer				ca. 7,5 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
west

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de IJssel			

ca. 11,8 m2

kade zuid
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Woonoppervlakte type A8 (bwnr A.13.02 )		
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Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e a 8

-

b w n r a .14.02

woonkamer

ca. 108 m2

(soortgelijk A.09.01, A.19.03)
Woonkamer, keuken				

ca. 51,3 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 16,3 m2

Slaapkamer 2				

ca. 12,9 m2

Badkamer				ca. 7,4 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
west

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de IJssel			

ca. 9,9 m2

kade zuid
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Woonoppervlakte type A9 (bwnr A.14.02)		

- 49

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e a 9

a p pa r t e m e n t t y p e a 9

-

b w n r a .14.02

- 51

Haal buiten naar binnen, sla de deur open
en geniet van de natuur.
   Vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht over de uiterwaarden.

kade zuid
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appartementen

blok

a

-

b

-

c

keuken

kade zuid

blok b

BLOK B
HIER AAN DE IJSSEL
VOELT ELK UITZICHT
ALS EEN SCHILDERIJ
Wonen in een appartementengebouw dat door
de opbouw veel wegheeft van het oude IJsselfront.
Stijlvol, licht industrieel en verfijnd. Achter de
statige gevel van blok B gaan 18 appartementen schuil
in maar liefst 10 verschillende types. Van een driekamerappartement tot een royaal penthouse.
appartementen met souterrain.

-

blok B voor elk wat wils. Ziet u zichzelf al zitten op het

appartementen

blok

Met woonoppervlaktes van circa 118 tot 208 m² biedt

a

b

-

c

Op de begane grond komen er een aantal speelse

balkon met zicht op de IJssel en de zon die ondergaat?
Een uitzicht dat nooit verveelt en waardoor elke dag een
beetje als vakantie voelt. Natuurlijk hoort bij het luxe
wonen op deze unieke plek ook een eigen parkeerplaats
en mag u gebruikmaken van de mooie parktuin.
Aantrekkelijk? Met plezier tonen we u de plattegronden
van de grote variatie aan appartementen.

BO U WN U MMER B. 01 . 0 0 T / M B. 1 8 . 0 5
TYPE B1 T/ M B10

- 16 appartementen van 118 t/m 187 m²
- 2 penthouses van 150m t/m 208 m²

- inclusief badkamer en stelpost voor keuken
- inclusief privéparkeerplaats en berging in
de ondergrondse stallingsgarage
- het appartementengebouw is voorzien van
een gasloze warmtepomp-installatie

- 53

- grote variatie aan woningtypes

kade zuid
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- buitenruimte met zicht op de IJssel of de parktuin

-

b w n r b .02.00

keuken

o r i ë n tat i e b a l k o n
oost

ca. 142 m2

Woonkamer, keuken				

ca. 39,8 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 19,3 m2

Slaapkamer 2				

ca. 14,3 m2

Slaapkamer 3				

ca. 18,8 m2

Badkamer 				

ca. 6,9 m2

Berging in stallingsgarage			

variabel

Terras met uitzicht op de parktuin		

ca. 21,9 m2

- 55

Woonoppervlakte type B2 (bwnr B.02.00)		

kade zuid
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Plattegrond is niet op schaal

a p ap pa prat re tmeemnetne tne n
b l bolko k
a d
- b-

-e

c

a p pa r t e m e n t t y p e b 2

a p pa r t e m e n t t y p e b 2

-

b w n r b .02.00

  

Vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht op de haven.
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Als een baken aan de IJssel, schitteren de
statige gevels van Kade Zuid u tegemoet.

kade zuid
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appartementen

blok

a

-

b

-

c

woonkamer

-

b w n r b .08.02

lounge

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e b 5
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(soortgelijk B.05.01, B.11.03)
Woonkamer, keuken				

ca. 90,4 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 13,9 m2

Slaapkamer 2				

ca. 13,6 m2

Slaapkamer 3				

ca. 11,3 m2

Badkamer				ca. 9,6 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
west

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de IJssel			

ca. 10 m2
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ca. 169 m2

kade zuid

Woonoppervlakte type B5 (bwnr B.08.02 )		

-

b w n r b .09.02

leven

ca. 118 m2

(soortgelijk B.06.01, B.12.03, B15.04)
Woonkamer, keuken				

ca. 55,5 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 20,5 m2

Slaapkamer 2				

ca. 12,6 m2

Badkamer				ca. 6,2 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
west

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de IJssel			

ca. 7,9 m2

kade zuid
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Woonoppervlakte type B6 (bwnr B.09.02)		
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Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e b 6

-

b w n r b .08.02

woonkamer

- 63

Kijk via de grote staande
ramen uit op de IJssel.
   Ook als u op de hoger gelegen verdiepingen woont.

kade zuid
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appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e b 5

-

b w n r b .10.02

ba d k a m e r

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e b 7

Woonppervlakte type B7 (bwnr B.10.02)		

ca. 187 m2

o r i ë n tat i e b a l k o n
zuidwest

ca. 70 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 27,9 m2

Slaapkamer 2 				

ca. 19,5 m2

Slaapkamer 3 				

ca. 17,2 m2

Badkamer 1				

ca. 6,8 m2

Badkamer 2				

ca. 5,7 m2

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de IJssel			

ca. 10,8 m2
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Woonkamer, keuken				

kade zuid
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(soortgelijk B.07.01, B.13.03, B.16.04)

-

b w n r b .18.05

eetkamer

o r i ë n tat i e b a l k o n
oost en zuidwest

ca. 208 m2

Woonkamer, keuken				

ca. 92,2 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 19,6 m2

Slaapkamer 2 				

ca. 18,2 m2

Slaapkamer 3 				

ca. 15,7 m2

Badkamer 1				

ca. 8,6 m2

Badkamer 2				

ca. 5,6 m2

Berging in stallingsgarage			

variabel

Dakterrassen met uitzicht op de IJssel en de parktuin

ca. 19,9 m2
ca. 22,9 m2

					

ca. 53,2 m2
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Woonoppervlakte type B10 (bwnr B.18.05)		

kade zuid
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Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e b 1 0

a p pa r t e m e n t t y p e b 7

-

b w n r b .10.02

woonkamer
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kade zuid

- 68

appartementen

blok

a

-

b

-

c

Genieten van een
levend schilderij.

kade zuid

blok c

BLOK C
HEERLIJK G ENIETEN
VAN DE IJSSEL EN ZIJN
VELE GEZICHTEN
Door zijn statige en robuuste vormgeving staat blok C
echt te stralen op de hoek van de haven en de IJssel.
De wisselwerking van de natuurstenen plint en het
liggende en staande metselwerk maakt dit blok in zijn
eenvoud strak en uniek. Achter de krachtige gevel van
blok C gaan 22 appartementen schuil in maar liefst
9 verschillende types. Van een driekamerappartement
c

appartementen

a

-

b

-

tot een royaal penthouse. Op de begane grond komen er

-

een aantal speelse appartementen met een souterrain.
Met woonoppervlaktes van circa 108 tot 200 m² biedt
blok C diverse opties. Houdt u van levendigheid dan kijkt

appartementen

blok

-

c

a

b

blok

u wellicht graag uit op de haven. Of valt u meer voor de
charmes van het weidse uitzicht naar de IJssel?
Zelfs genieten van beide uitzichten kan in blok C.
Zie hoe de rivier stroomt richting Deventer en kijk hoe
de plezierjachten en vrachtschepen zich op de IJssel
voortbewegen. Natuurlijk hoort bij het luxe wonen op
deze unieke plek ook een eigen parkeerplaats en mag u
gebruikmaken van de mooie parktuin. Aantrekkelijk?
Met plezier tonen we u de plattegronden van de grote
variatie aan appartementen.
BO U WN U MMER C. 01 . 0 0 T / M C . 2 2 . 0 5
TYPE C1 T/ M C9

- 19 appartementen van 134 t/m 200 m²

- grote variatie aan woningtypes
- inclusief badkamer en stelpost voor keuken
- inclusief privéparkeerplaats en berging in
de ondergrondse stallingsgarage
- het appartementengebouw is voorzien van
een gasloze warmtepomp-installatie
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- buitenruimte met zicht op de IJssel, haven of de parktuin

kade zuid
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- 3 penthouses van 108m t/m 200 m²

-

b w n r c .02.00

diner

o r i ë n tat i e b a l k o n
zuid

ca. 167 m2

Woonkamer, keuken				

ca. 45,3 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 18,1 m2

Slaapkamer 2 				

ca. 13 m2

Slaapkamer 3 				

ca. 18,6 m2

Slaapkamer 4				

ca. 24,2 m2

Badkamer 1				

ca. 7,1 m2

Berging in stallingsgarage			

variabel

Terras met uitzicht op de parktuin		

ca. 20,6 m2
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Woonoppervlakte type C2 (bwnr C.02.00)		

kade zuid
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Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e c 2

-

b w n r c .08.02

keuken

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e c 4
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(soortgelijk C.04.01, C.12.03, C16.04)
Woonkamer, keuken				

ca. 65,3 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 23,7 m2

Slaapkamer 2 				

ca. 21,9 m2

Slaapkamer 3 				

ca. 18 m2

Badkamer				ca. 11,5 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
west

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de IJssel			

ca. 9,5 m2
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ca. 180 m2

kade zuid

Woonoppervlakte type C4 (bwnr C.08.02)		

-

b w n r c .09.02

woonkamer

   Ook als u op de hoger gelegen verdiepingen woont.
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Kijk via de grote raampartijen hoe
de IJssel richting Deventer stroomt.

kade zuid
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appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e c 5

-

b w n r c .09.02

slaapkamer

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e c 5
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(soortgelijk C.05.01, C.13.03, C17.04)
Woonkamer, keuken				

ca. 71,1 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 30,2 m2

Slaapkamer 2 				

ca. 17,6 m2

Slaapkamer 3 				

ca. 9,8 m2

Badkamer				ca. 8,5 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
zuid

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de IJssel			

ca. 18,4 m2
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ca. 200 m2

kade zuid

Woonoppervlakte type C5 (bwnr C.09.02 )		

-

b w n r c .10.02

keuken

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e c 6
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(soortgelijk C.06.01, C.14.03, C.18.04)
Woonkamer, keuken				

ca. 64,2 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 26,2 m2

Slaapkamer 2 				

ca. 12,9 m2

Badkamer				ca. 6,5 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
noord

Berging in stallingsgarage			

variabel

Balkon met uitzicht op de haven			

ca. 9,6 m2
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a. 134 m2

kade zuid

Woonoppervlakte type C6 (bwnr C.10.02 ) c

-

b w n r c .11.02

woonkamer

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e c 7

uitgelezen kans om het helemaal op uw manier
te doen. Gaat u voor modern of landelijk,
of misschien wel voor een combinatie van beide?
De appartementen worden zonder keuken
opgeleverd maar wel met een stelpost, zodat u
in alle vrijheid uw droomkeuken kunt realiseren.
Wij bieden de ruimte, u maakt er een thuis van.
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De nieuwbouwappartementen bieden een

kade zuid
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UW STIJL!

-

b w n r c .11.02

slaapkamer

Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e c 7
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(soortgelijk C.07.01, C.15.03, C.19.04, C.22.05)
Woonkamer, keuken				

ca. 76,3 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 13,6 m2

Slaapkamer 2 				

ca. 12,4 m2

Slaapkamer 3 				

ca. 7 m2

Badkamer				ca. 6,5 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
zuid

Berging in stallingsgarage			

variabel

2 balkons zowel uitzicht op de haven als parktuin

ca. 7,6 m2

					ca. 8 m2
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ca. 143 m2

kade zuid

Woonoppervlakte type C7 (bwnr C.11.02)		

-

b w n r c .21.05

ba d k a m e r

ca. 108 m2

Woonkamer, keuken				

ca. 47,1 m2

Slaapkamer 1 				

ca. 17 m2

Slaapkamer 2 				

ca. 13,5 m2

Badkamer				ca. 6,5 m2
o r i ë n tat i e b a l k o n
noord

Berging in stallingsgarage			

variabel

Dakterras met uitzicht op de haven 		

ca. 37,5 m2
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Woonoppervlakte type C9 (bwnr C.21.05)		

kade zuid
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Plattegrond is niet op schaal

appartementen

blok

a

-

b

-

c

a p pa r t e m e n t t y p e c 9

v l o e r v e r wa r m i n g

duurzaam en gasvrij

ZO WORDT UW APPARTEMENT
VERWARMD ÉN GEKOELD

de energiemarkt. Heijmans en HEZON hebben de
krachten en kennis gebundeld en kunnen daarmee
gezamenlijk vormgeven aan onze visie: bijdragen aan
een duurzame leefomgeving. Om de CO2-uitstoot

dat het systeem ook kan koelen. Koud water neemt

terug te brengen, ontwikkelen wij duurzame, gas-

via de leidingen in de vloer de warmte uit het appar-

vrije energieoplossingen voor het verwarmen en

tement op en voert deze af. Deze warmte wordt weer

koelen van gebouwen en leveren van warm water. "

opgeslagen in de bodem en op een later moment

…én koelen

"Groot voordeel van deze manier van verwarmen is

gebruikt. Verwarming en koeling via de vloer gebeurt
duurzaam en gasvrij

Arjan: ”Door de krachten te bundelen hebben we het

gelijkmatig. De temperatuur in huis is daardoor
constant en heel comfortabel. "

gehele proces in handen, van ontwerp tot bouw en
altijd direct warm water

We bedenken, bouwen, beheren en regelen alles

Behalve de warmtepomp is er ook een boilervat in

eromheen. Hernieuwbare energie uit de bodem en

het appartement aanwezig. De grootte van dit vat is

de zon vormt de basis voor al onze energiesystemen.

afhankelijk van de grootte van het appartement.

Kade Zuid wordt uitgerust met een WKO-systeem:

“Het prettige is dat in het boilervat een voorraad

een duurzaam, gasvrij systeem dat werkt op basis

warm tapwater op de juiste temperatuur gehouden

van bodemenergie en warmtepompen.”

wordt, zodat er altijd warm water beschikbaar is.”

“ALLE ENERGIE DIE NODIG IS,
WILLEN WE ZO DUURZAAM
MOGELIJK OPWEKKEN!”

tot slot… kopen of huren?

Het warmte-koudesysteem is eigendom van HEZON.
De warmtepomp in uw appartement huurt u. Voor
een vast bedrag per maand wordt u compleet ont-

verwarmen…

zorgd inclusief de huur van de warmtepomp, service,

“De appartementen worden verwarmd met warmte

onderhoud en indien nodig reparaties. Na 5 jaar kunt

die opgeslagen is in de bodem”, legt Arjan uit. “Deze

u het huurcontract verlengen of de warmtepomp

warmte pompen we op uit een bron, die naast Kade

kopen. U kunt er ook voor kiezen de warmtepomp

Zuid ligt. De warmtepomp in het appartement benut

direct te kopen en voor het onderhoud een onder-

deze aardwarmte en maakt hiermee de gewenste

houdscontract af te sluiten. We laten u graag vrij bij

temperatuur voor de vloerverwarming en warm water.

het maken van deze keuze.
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exploitatie, waardoor we efficiënter kunnen werken.

kade zuid

- 88

appartementen

blok

-

de temperatuur in hun appartement.”

b

Met een thermostaat regelen bewoners zelf

bekend als bouwonderneming – dus ook actief is in

-

Arjan: "Bijzonder is dat Heijmans – hoewel vooral

a

c

DE APPARTEMENTEN IN KADE ZUID WORDEN UITGERUST MET EEN
WARMTE-KOUDESYSTEEM (WKO). HOE ZO’N SYSTEEM WERKT EN
WAT DE VOORDELEN DAARVAN ZIJN, VERTELT ARJAN HORSTMAN.
ARJAN IS PROJECTMANAGER BIJ HEZON, EEN BETROUWBARE PARTIJ
DIE ENERGIESYSTEMEN ONTWERPT, INSTALLEERT,
ONDERHOUDT ÉN DE ENERGIE LEVERT.

kade zuid

KEUKEN &
BADKAMER

b e pa a l u w e i g e n s f e e r

V O O RT M A N K E U K E N S
voortmankeukens.nl
BAD KAM ER
Blok A, B & C - Elite pakket Heijmans

ALLES FRIS EN NIEUW
EN PRECIES ZOALS U
HET MOOI VINDT
Voorlopig geen onderhoud en geen
erfenis van de vorige bewoners. Dat is

-

het koopcontract heeft getekend,

compleet afgewerkt met kwaliteits-

b

begint de voorpret. Want dan mag u al

tegels en sanitair van Villeroy & Boch

keuzes gaan maken die lange tijd voor

en kranen van Grohe. Heeft u andere

veel woonplezier zorgen.

wensen qua kleurstelling en indeling?

appartementen

blok

a

c

De badkamer en toiletruimte worden

-

badkamer

nieuw kopen! En het leuke is: zodra u

Laat het ons weten. Ook hier krijgt u de
vrijheid, zodat de badkamer straks

keuken

Smaken verschillen. Onze showroom

aanvoelt als uw eigen spa.

van Voortman heeft een aantal project
voorstellen uitgewerkt voor u. De appartementen in Kade Zuid worden namelijk
met een keuken stelpost geleverd. Hier
ontvangt u een stelpost voor de keuken
van € 7.500 en voor de penthouses
van € 15.000. De aansluitpunten zijn
er wel en zelfs die zijn te verplaatsen.
U krijgt dus alle vrijheid om deze belangrijke ruimte in huis helemaal in te
delen en af te werken zoals u het altijd
gewild heeft. Een kookeiland, een
stoomoven, een teppanyaki grill, een

De specialisten bij Voortman kennen
alle mogelijkheden van de appartementen in Kade Zuid. Zij helpen u graag.
Koopt u uw keuken l iever elders?
Dat mag natuurlijk ook.

M EER IN FOR M ATIE?
Voor meer informatie verwijzen we u naar de 
technische omschrijving van het project Kade Zuid.

- 91

water uitkomt? Borrelen er al ideeën op?

kade zuid
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ontbijtbar, een kraan waar direct kokend

n o o r d e r h av e n

Eggink Maalderink
Lokenstraat 6-8
7201 MP Zutphen
0575 - 514 124
zutphen@egginkmaalderink.nl

i n t e rv i e w

-

makelaar

ENTHOUSIASTE MAKELAAR
VERTELT OVER KADE ZUID

   Marcel Bourgonje, Eggink Maalderink Garantiemakelaars

appartementen

blok

a

-

b

-

c

EGGINK MAALDERINK GARANTIEMAKELAARS VERKOOPT
KADE ZUID. EN DAT DOEN ZE MET VEEL PLEZIER,
WANT ZOALS MAKELAAR MARCEL BOURGONJE ZEGT:
“DIT IS EEN ONTZETTEND MOOI PLAN DAT ERG IN DE SMAAK
VALT DOOR ZIJN INDUSTRIELE UITSTRALING EN LIGGING
BINNEN NOORDERHAVEN. HIER WOON JE AAN DE IJSSEL, VLAKBIJ
HET STATION EN OP LOOPAFSTAND VAN HARTJE ZUTPHEN.”

Nog voor de verkoop is gestart hebben belangstellenden zich al gemeld bij de makelaar. Marcel: “Als

dit doen we samen

“Ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier straks

we dan vertellen wat er komt en de beschikbare

heerlijk woont in een appartement dat volledig

beelden laten zien, krijgen we ontzettend positieve

aansluit bij de woonwensen. Want wie nu besluit te

reacties. Zelf vind ik het heel mooi dat er een waar-

kopen, krijgt nog alle vrijheid om binnen de vaste

dig vervolg komt op het IJsselfront en die mening

wanden en schachten de indeling aan te passen.

delen de geïnteresseerden.”

Juist omdat er zoveel mogelijk is én nieuwbouw
meer uitleg behoeft, zit ik samen met de kopers-

hip en lekker gevarieerd

begeleider van Heijmans aan tafel met de koper.”

En gemêleerd. “Dat maakt het ook zo leuk. De mix

“Ik leg alles uit over het proces, de contracten en het

van huizen trekt een breed publiek. Dat zien we nu

plan en de kopersbegeleider beantwoordt de vragen

ook weer in Kade Zuid. Hier wonen straks stellen met

over de gewenste wijzigingen. Ik heb veel ervaring

een goede baan die graag reizen, iets oudere mensen

als het aankomt op het verkopen van nieuwbouw-

die nog volop in het leven staan en zelfs gezinnen.

appartementen. Die kennis zet ik graag in om de

Hoe de samenstelling ook is, iedereen speekt zijn

kopers van Kade Zuid te informeren en ontzorgen.

waardering uit over het uitzicht op het de haven, het

Zo maken wij nieuwbouw kopen leuk!”

eigen parkeerplaats en ruime berging in de stallingsgarage. Ik snap dat wel. Ik zou dat zelf ook fijn vinden.”
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parkje achter het gebouw en het comfort van een

kade zuid
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Marcel vindt Noorderhaven een hippe wijk worden.

appartementen

blok

a

-

b

-

c

n o o r d e r h av e n

colofon

infocentrum noorderhaven

ontwikkelaar / uitgever

makelaar

7202 AZ Zutphen

033 - 450 24 00

Lokenstraat 6-8

www.noorderhavenzutphen.nl

www.heijmans.nl

7201 MP Zutphen

Lijmerij 23

Heijmans Vastgoed

info@noorderhavenzutphen.nl

Eggink Maalderink

0575 - 514 124
www.egginkmaalderinkzutphen.nl

Openingstijden:

zutphen@egginkmaalderink.nl

woensdag: 14.00 - 17.00 uur
donderdag: 14.00 - 17.00 uur
vrijdag: 9.00 - 12.00 uur

disclaimer
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen ter voldoening aan
overheidseisen en -voorschriften, alsmede eventuele wijzigingen in de maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de voorbereiding en/

tekening en de inrichting van de openbare ruimte. Ook hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze brochure is geen
contractstuk. Bij aankoop van uw appartement in Kade Zuid ontvangt u alle contractstukken behorende bij de koop-/ aannemingsovereenkomst. © Heijmans Vastgoed, 2020

Fotografie: Joost Keet, Ernie Enkelaar, Noortje Rutten
Opmaak brochure: Studio Design Heijmans
Tekst redactie: Sanna Helmer
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het project te geven. De bemeubelde plattegronden zijn illustratief. Maten en kleuren zijn indicatief. Hetzelfde geldt voor de situatie-

kade zuid
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of uitvoering van het werk noodzakelijk blijken. De weergegeven perspectiefafbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld om een impressie van

kade zuid
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