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“Ik was nog nooit in Zutphen geweest, reed  
op de IJsselbrug en was meteen onder de  
indruk van het aanzicht van de oude stad.  
Heel bijzonder om daar zo iets moois aan te 
mogen toevoegen.”

Inmiddels is Philip al twee jaar wekelijks in  
Zutphen. Hij kent de stad en de Noorderhaven  
op zijn duimpje. “Met ons projectkantoor zitten  
we in het hart van de wijk en het voelt ook voor 
ons als een soort van thuis. Ik herken en ken 
mensen die er wonen, koop vers brood bij de  
bakker, we vergaderen regelmatig in het Pakhuis 
en ik wandel in mijn lunchpauze graag even  
door de uiterwaarden of doe wat boodschappen 
in de stad. 

Het bijzondere van mijn vak is dat je invloed hebt 
op de inrichting van een gebied. Als ontwikkelaar 
kun je kwaliteit toevoegen. Noorderhaven is  
natuurlijk een prachtig voorbeeld. Het gebied 
heeft een metamorfose ondergaan. Het is een 
plek waar mensen met plezier wonen en zijn. 

Ook ondernemers ontdekken de charme van  
deze locatie en zorgen voor leven in de brouwerij. 
Dat is belangrijk. Want voor een fijne, gezonde 
leefomgeving is meer dan nodig dan alleen  
gezonde woningen. Je wilt een plek waar ver- 
schillende typen mensen naartoe gaan, elkaar 
ontmoeten en zich thuis voelen.  
In Noorderhaven zijn veel appartementen  
gerealiseerd. Met PUUR21 voegen we hier ruime  
woningen aan toe en dragen zo bij aan de mix  
van mensen en de kwaliteit van het gebied.”

Van huis naar thuis
Terwijl hij de laatste hand legt aan de verkoop- 
informatie verheugt hij zich al op het openings-
feest van PUUR21. “Ik vind het geweldig om langs 
een project te rijden als de mensen er wonen.  
Dan zijn het geen woningen meer, maar is het 
een thuis geworden. Dan is het zoals het is  
bedoeld. Een plek waar mensen zich fijn voelen. 
Bij PUUR21 zie ik het al helemaal voor me. Over 
twee jaar hebben we een prachtig feest in de  
gemeenschappelijke tuin. Terwijl de kinderen 
heerlijk aan het spelen zijn in die groene oase, 
proosten de bewoners met elkaar op hun  
unieke thuis aan de IJssel.”

EVEN VOORSTELLEN
Philip Groeneveld, vastgoedontwikkelaar

waar stad 
en uiterwaarden 
elkaar ontmoeten 
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Noorderhaven heeft een ware metamorfose
ondergaan. Noorderhaven leeft! Er wordt 
met plezier gewoond, gewerkt, ontspannen 
en gespeeld. Met twee spooronderdoor-
gangen en een doordacht raamwerk van 
straten, pleinen, het Ettergerpark en de 
nieuwe haven zijn de binnenstad, Noorder-
haven én de IJssel met elkaar verbonden.

Noorderhaven is veranderd, maar niet alles 
is verdwenen. De geschiedenis is tastbaar 
aanwezig in bijvoorbeeld ’Het Koelhuis’, 
‘Pakhuis Noorderhaven’ en de ‘Zutphense 
Broodfabriek’. Ook straatnamen verwijzen 
naar vroeger. De haven die hier ooit lag, 
is terug en ook het oude stratenpatroon is in 
ere hersteld. De hofjes van Zutphen hebben 
er moderne groene zusjes bij gekregen. 
Noorderhaven is nieuw, maar wel met het 
karakter van toen.

NOORDERHAVEN
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NOORDERHAVEN

PARKEERGRAGE

INFOCENTRUM

NS STATION

MARSTUNNEL

KOSTVERLOREN TUNNEL

ZUTPHEN CENTRUM

PUUR21

PUUR21: 
COMFORTABEL EN GROEN WONEN 
OP EEN VAN DE MOOISTE PLEKJES
AAN DE IJSSEL 

PUUR21 ligt in Noorderhaven op wandelafstand van 
de binnenstad van Zutphen. Met het NS station op 

zo’n 400 meter ben je met de trein in tien minuten 
in Deventer, en ook Zwolle en Apeldoorn zijn dichtbij. 

Naar Utrecht? Wandel naar het station en in een uur 
sta je in het hartje van de stad.

Met de auto? In een half uur ben je in Apeldoorn of 
Deventer en binnen het uur in Zwolle of Arnhem. 

Tip: Houd je van fi etsen? Er is een prachtige fi etsroute 
langs de Hanzesteden aan de IJssel. 

Op zo’n 6 minuten fi etsen ben je bij verschillende 
basisscholen en bij Muzehof Centrum voor de 

Kunsten waar groot en klein cursussen muziek, dans, 
circus en theater kunnen volgen. Ook zijn er op fi ets-

afstand tal van sportverenigingen. Tennis, voetbal, 
hockey of toch liever duiken? 

Historische binnenstad: 700 meter
NS station: 400 meter

Uiterwaarden: 100 meter

ligging 11
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1

hotspots

1.  HET KOELHUIS - Een daarvan is Het Koelhuis aan de Noorderhaven, op steenworp afstand van 
PUUR21. Ooit werden hier in de zomer boter, vlees, eieren en fruit gekoeld opgeslagen, nu is het een 

bruisende plek met een café met terras aan het water.

2. ZUTPHEN VANAF ‘T WATER - Vanuit het centrum van Zutphen kun je een boottocht  
met een fluisterboot maken. De tocht duurt ongeveer een uur en de schipper vertelt honderduit  

over de geschiedenis en de bewoners van Zutphen.
 

3. KUN JE DE GEUR VAN VERS BROOD WEERSTAAN? - Vlakbij PUUR21  
vind je in de historische broodfabriek het Broodcafé. Versgebakken brood en gebak voor thuis  

en een plek om heerlijk te lunchen. 

4. BIO PIZZA - Is het al duidelijk dat er in Zutphen veel aandacht is voor biologisch en duurzaam?  
Bij Bio Pizza in de Noorderhaven bakken ze biologische pizza. 

 
5. ETTERGERPARK - Het Ettergerpark in Noorderhaven is een bijzonder park. Het is door en  

met omwonenden en leerlingen van de scholen bedacht. Je kunt er heerlijk spelen met water,  
klauteren, freerunnen. Het is Europa’s eerste openbare skateparcours voor rolstoelers.

3

4

op ontdekkingsreis  
door zutphen zijn er 
een aantal hotspots  

die je niet mag missen. 
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PUUR21 PUUR21

PUUR21 is een heerlijke plek. 
Groen, water en stad zijn hier  
op een natuurlijke wijze met 
elkaar verbonden. Genieten  
van het pure buitenleven mét 
een bruisende stad op wandel- 
afstand.

PUUR21 vormt een als het  
ware buurtje in Noorderhaven. 
Op deze unieke plek komen  
77 duurzame woningen:  
20 IJsselwoningen, 23 Stads- 
woningen en 34 Tuinwoningen. 
De woningen zijn ontworpen 
door het Rotterdamse  
architectenbureau Orange 
Architects en liggen aan een 
prachtige gezamenlijke bin-
nentuin. Landschapsarchitect 
MAAKspace uit Amersfoort is  
verantwoordelijk voor het ont-
werp van de openbare ruimte. 

Een gezonde leefomgeving wil 
toch iedereen? 
Overal waar we bouwen, veran-
deren we de omgeving, en dat 
biedt kansen. Om te verbeteren, 
te verslimmen, te verduur-
zamen. Kansen om een gezonde 
leefomgeving te realiseren.  
Want bij gezonder eten, meer 
bewegen en bewuster leven 

hoort net zo goed gezond 
wonen. Een plek waar je je  
prettig en veilig voelt, waar je 
anderen ontmoet, eropuit gaat 
en waar je echt thuiskomt. 

In PUUR21 benutten we de 
kansen die de unieke omgeving 
biedt en voegen daar mooie 
extra’s aan toe. Zo nodigen de 
wandelpaden je uit om lekker te 
bewegen en de uiterwaarden te 
ontdekken. En is de binnentuin 
een perfecte plek om buurt- 
genoten te ontmoeten, en  
misschien besluit je wel om 
samen even een cappuccino  
te doen in Het Koelhuis. 

Bijzondere binnentuin
Tussen de woningen komt een 
binnentuin in de sfeer van de 
hofjes die je ook veel ziet in de 
historische binnenstad van  
Zutphen. Een groene oase met 
veel verschillende struiken, 
bloemen en kleine bomen. Voor 
kinderen komen er stapstenen 
en boomstammen en is het 
een heerlijke plek om veilig te 
spelen en ontdekken. Blikvan-
ger is de meanderende zitrand, 
geïnspireerd op de loop van  
de IJssel tussen Zutphen en 
Deventer. Een perfecte plek om 
buren te ontmoeten, en gezellig 
bij te praten.

Duurzaam wonen
Vanzelfsprekend zijn de  
woningen van PUUR21 heel 
duurzaam. Geen gas, maar een 
bodemwarmtepomp in ieder 
huis. Deze zorgt ervoor dat het  
in de winter behaaglijk warm  
is en in de zomer lekker koel.  
Comfortabel én energiezuinig 
dus. En dat is niet het enige wat 
we doen qua duurzaamheid.  
Zo is in de binnentuin een  
beplante wadi waar het regen- 
water in kan weglopen. We 
realiseren niet alleen duurzame 
woningen, maar voegen óók 
natuurwaarde toe. Vanaf het  
begin zijn er daarom bij het 
project ecologen betrokken. Zij 
denken mee over de inrichting 
van het gebied en over hoe  
we de biodiversiteit kunnen  
versterken. Dat doen we onder 
meer door te kiezen voor groen 
dat thuishoort in dit gebied. 
Denk bijvoorbeeld aan planten- 
soorten voor vlinders, en aan 
vruchtdragende struiken voor 
vogels.

Elektrische auto staat klaar
Woon je in PUUR21, dan heb je 
een goede reden om de tweede 
auto de deur uit te doen.  
Er staan in de wijk namelijk  
elektrische deelauto’s voor je 
klaar.
 

WONEN IN  
PUUR21
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TUINWONINGENTUINWONINGEN

De 34 tuinwoningen liggen tussen de IJsselwoningen en de 
stadswoningen. Ze hebben stuk voor stuk een mooie ligging: 
aan een gemeenschappelijk binnentuin, aan een parkje of 
met uitzicht op Kade Noord. Er is veel variatie, in grootte 
van de woningen en in architectuur.

DAT IS HEERLIJK 
THUISKOMEN IN HET GROEN. 
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42

• woninggrootte: ca. 132 m² 
• eigen parkeerplaats

In deze Tuinwoning is de keuken aan de voorzijde. Tijdens het koken kijk je uit over 
de groene uiterwaarden. De zithoek grenst aan de tuin en is over de volle breedte van 
de woning. Op de eerste verdieping is een badkamer met w.c. en inloopdouche en er 

zijn drie royale slaapkamers. Nog meer ruimte nodig? Geen probleem. 
Op de tweede verdieping zijn nog eens twee ruime kamers en een berging. 

Slapen, werken, spelen; het kan allemaal.

Een huis met ruimte!
Altijd gedroomd van een 

walk-in closet?

Slapen, werken? 
Net wat je wilt.

Wat een grote 
raampartij bij 

de zithoek

Heerlijk tafelen 
in de grote
leefkeuken
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Creëer nog meer 
leefruimte met de 

optie ‘uitbouw’. 
Zo wordt je kamer 
1.20 meter langer. 

Altijd gedroomd 
van openslaande 
tuindeuren? Kies 
dan voor de optie 
‘tuindeuren met 
zijramen’. 

• Uitbouw 1.2m 
•  Openslaande 

tuindeuren voorzien 
van zijramen
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De Tuinwoning met bouwnummer 73 waaiert als het ware naar achteren toe uit. 
Dat zorgt voor een speelse indeling en een bijzondere woonbeleving waardoor 
de Tuinwoning zijn naam extra eer aan doet. Vanuit de royale zithoek kijk je uit 

over het prachtige terras. Koken doe je aan de voorzijde. 
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een ruime badkamer. 

Op de tweede verdieping is nog een vierde kamer met openslaande ramen, 
die ook prima kan worden ingericht als werkkamer. Bovendien is er op 

deze verdieping een handige berging en nog een fi jn terras.
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• woninggrootte: ca. 139 m²
• eigen parkeerplaats

Ruime slaapkamers

Binnen en 
buiten genieten

Badkamer 
met inloop-
douche

Handige 
berging
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Nog een plek creëren 
om te genieten van de 

fantastische omgeving? 
Kies dan voor de 
optie ‘dakterras’.
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IN EEN TUINWONING VERWACHT JE GROEN 
EN DAT KRIJG JE OOK: EEN HEERLIJKE 
EIGEN TUIN, UITZICHT OP GROEN EN EEN 
FANTASTISCHE GEZAMENLIJKE BINNENTUIN.

27Dit  is de artist impression van bouwnummer 42



Eindeloos tutten 
of een verkwikkende douche?
De badkamer en toiletruimte worden 
afgewerkt met Villeroy & Boch en 
Grohe kranen. 
Andere wensen? Laat het ons weten. 
Ook hier krijg je de vrijheid, zodat de 
badkamer straks aanvoelt als je 
eigen spa.

Binnendeuren
Binnendeuren zijn bepalend 

voor de sfeer in je huis. We kiezen 
daarom voor hoogwaardige vlakke 

witte binnendeuren van Svedex. 
Een eigen ‘touch’ aan je interieur 

geven? Kies dan voor een meerwerk-
optie en bekijk op www.svedex.nl de 

uitgebreide en verrassend betaalbare 
collectie. 

Kies de keuken die bij je past
In het weekend lekker kokkerellen met vrienden, gezellig spelletjes doen aan 

de eettafel, ontbijtje op zondagochtend. De keuken is de plek waar je geniet van 
gezelligheid en van elkaar. Een keuken inrichten is dan ook heel persoonlijk. 

Zowel de sfeer en materialen als de apparatuur. Daarom laten we die keuze aan 
jou. Voor het gemak hebben we alvast een keukenleverancier geselecteerd 

die alle ins en outs van PUUR21 kent. Voortman Keukens Apeldoorn kan je 
uitstekend adviseren, inspireren en ontzorgen. De keukenadviseurs nemen 

uitgebreid de tijd om je wensen te vertalen naar een keuken die bij je past. 
Je hebt de keuze uit uiteenlopende keukenmerken en ontelbare mogelijk-

heden in apparatuur en werkbladen. Passend bij ieder budget. Koop je 
de keuken liever ergens anders? Dat kan natuurlijk ook.

STANDAARD COMPLEET

29



VOORDELEN NIEUWBOUW

0575 - 514 124
ZUTPHEN@EGGINKMAALDERINK.NL
WWW.EGGINKMAALDERINKZUTPHEN.NL

LIJMERIJ 23
7300 AZ  ZUTPHEN
INFO@PUUR21-NOORDERHAVEN.NL 

EGGINK MAALDERINK
GARANTIEMAKELAARS

INFOCENTRUM
NOORDERHAVEN

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 voor behouden 
worden echter eventuele  wijzigingen ter voldoening aan overheidsei-
sen en -voorschriften, alsmede  eventuele  wijzigingen in de maatvoe-
ring en materiaalkeuze die tijdens de voorbereiding en/of uitvoering 
van het werk noodzakelijk blijken. De  weergegeven perspectief- 
afbeeldingen en teksten zijn uit sluitend  bedoeld om een impressie van 
het project te  geven. De bemeubelde plattegronden en groenvoor- 
zieningen zijn  illu stratief. Maten en  kleuren zijn  indicatief.  Hetzelfde 
geldt voor de  situatietekening en de  inrichting van de openbare ruimte. 
Ook hieraan  kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze 
 brochure is geen  contractstuk. Bij aankoop van uw  woning in PUUR21 
ontvangt u alle contractstukken behorende bij de koop-/ aannemings-
overee komst. ©Heijmans Vastgoed, 2020. 
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Er zijn heel veel redenen om voor  
een nieuwbouwwoning te kiezen.  
Een nieuw huis, in een buurt met andere 
nieuwe bewoners geeft kansen. Om een 
plek te creëren die eigen is, om buren te 
leren kennen en samen een gezellige 
buurt te worden. Maar er zijn nog veel 
meer voordelen:

Van een huis jouw thuis maken
Kies de keuken en badkamer die bij je 
passen. En maak je woonwensen waar 
met meerwerkopties als een extra  
uitbouw, of de samenvoeging van  
slaapkamers of dubbele openslaande  
tuindeuren. 

Energiezuinig & duurzaam
De nieuwbouwwoningen zijn gasloos  
en voldoen aan de duurzaamheidseisen 
van deze tijd, en doen daar vaak zelfs  
een schepje bovenop. Dat scheelt in je 
energiekosten en je levert een bijdrage 
aan een beter milieu.
 
Onderhoudsarm
Geen onderhoud de komende jaren, 
want alles is nieuw. Dat betekent ook 
geen kosten of overlast door werkzaam-
heden. Mocht er de komende jaren toch 
een gebrek aan jouw woning zijn, dan 
valt dat onder de garantie.

Comfortabel
Een goede isolatie zorgt voor een aan- 
genaam binnenklimaat en gaat geluids-
overlast tegen. Bovendien zorgt de 
grondwarmtepomp niet alleen voor  
een comfortabel verwarmde woning in 
de winter, maar ook voor koeling in de 
zomer. 

Financieel aantrekkelijk
De prijs-kwaliteitverhouding van een 
nieuwbouwwoning is beter dan die  
van bestaande woningen. Doordat je 
geen overdrachtsbelasting, makelaars- 
en taxatiekosten hoeft te betalen, is een 
nieuwbouwwoning financieel aantrekke-
lijk. Daarnaast zijn er regelingen die 
ervoor zorgen dat je tijdens de bouw 
geen dubbele lasten hebt.
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