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WELKOM IN DE
GEMEENTE DRONTEN
Geachte heer en/of mevrouw,
Allereerst wil ik u bedanken voor het openslaan van deze brochure. Uit uw belangstelling voor Zuiderzee op
Zuid blijkt namelijk dat u geïnteresseerd bent in een woning in onze prachtige gemeente. Daar ben ik zowel
als burgemeester als inwoner van de gemeente Dronten bijzonder blij mee.
Op het gebied van wonen heeft de gemeente Dronten u veel te bieden: ruim opgezette wijken, een
aantrekkelijk prijsniveau en een gevarieerd woningaanbod. Ik ben zeer verheugd over het feit dat wij onlangs
Zuiderzee op Zuid mochten verwelkomen in ons woningaanbod. Dankzij een nieuwe bestemming is het
namelijk toegestaan om permanent te wonen op deze unieke locatie. Het is één van de weinige buitendijkse
woonlocaties in Nederland, met een uitzicht om ú tegen te zeggen.
De uitgebreide voorzieningen en de centrale ligging maken wonen in Zuiderzee op Zuid in Biddinghuizen
zeer aangenaam. Dankzij de Hanzelijn en de A6 bent u snel bij de Randstad en steden als Zwolle en Kampen.
Zoekt u liever de rust en natuur op? Dan staat u binnen enkele minuten midden in de prachtige natuur van de
Veluwe, of met uw voeten in het water aan het strand van het Veluwemeer.
Mocht u binnenkort uw interesse in Zuiderzee op Zuid onderstrepen met een aankoop van één van de
woningen, dan wil ik u namens de Gemeente Dronten van harte welkom heten.
Hartelijke groet,
Aat de Jonge
Burgemeester gemeente Dronten
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STELT U ZICH EENS VOOR...
Het is een heerlijke voorjaarsdag. U bevindt zich op een balkon met een uitzicht over het Veluwemeer.
Onder de strak blauwe lucht ziet u boten komen en gaan en u voelt de warmte van de voorjaarszon op uw
gezicht. U wordt omringd door de geur van uw vers gezette koffie en geniet van het kabbelende water als
achtergrondgeluid. Is dit het balkon van wellicht uw nieuwe woning?
Middels het openslaan van deze brochure toont u interesse in Zuiderzee op Zuid. Dit is een compliment
waard, want hieruit blijkt dat u woonkwaliteit zoekt én herkent. Zuiderzee op Zuid bestaat in totaal uit 157
appartementen en 8 studio’s, verdeeld over 9 blokken. Alle woningen beschikken over een eigen parkeerplaats
en een berging in de kelder, welke te bereiken is per lift en trap.
Waar Zuiderzee op Zuid voorheen alleen beschikte over een recreatiebestemming, is er onlangs een
onherroepelijke bestemming toegewezen waardoor er permanent gewoond kan worden op deze unieke
buitendijkse woonlocatie. Dit gaf aanleiding om de verkoop te starten van deze fraaie centraal gelegen
appartementen en studio’s.
Een deel van de woningen is reeds in handen van particuliere eigenaren. De resterende 86 appartementen en
8 studio’s zullen fasegewijs in verkoop worden gebracht door Brandt Makelaars en Van der Hoek Makelaardij
uit Harderwijk en Makelaardij Van der Linden uit Almere. Wanneer u één van de appartementen koopt
wordt u tevens lid van de Vereniging van Eigenaren. Hiermee krijgt u een stem in het toekomstige beheer en
onderhoud van het complex.
Neem gerust de tijd om de informatie in deze brochure tot u te nemen. Heeft u naderhand vragen? Dan
komen wij graag vrijblijvend met u in contact. De contactgegevens van de bovenstaande makelaars staan
achterin deze brochure.
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FASE 1 - 24 APPARTEMENTEN
De appartementen zijn verdeeld over blok 2, 3 en 6

BLOK 6

BLOK 2

BLOK 3
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WOONWIJK
OP HET WATER
Absolute rust. Onovertroffen vergezichten in
blauw, groen en oranjerood. Uw appartement
riant en comfortabel in al zijn facetten. De
appartementen zijn zo gesitueerd dat de zon er
alle kans krijgt. Deze unieke locatie ligt op een half
uur reisafstand van Amsterdam en Utrecht.
Zéér ruime maatvoering
Overdekt parkeren in de afgesloten
parkeergarage
Inclusief balkon én wintertuin
Hoogwaardige afwerking
Ruim opgezet met fraaie binnentuin
Diverse voorzieningen om de hoek

LOC

Centraal gelegen: binnen 30 minuten in
Amsterdam, Apeldoorn of Zwolle

Aangrenzende jachthaven met een
ligplaats voor uw boot

CATIE
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KIJK OP
HARDERWIJK
Het nabijgelegen Harderwijk biedt u alle
voorzieningen die u wenst. Prachtige winkels,
een theater, een trein- en busstation, een
streekziekenhuis, gezellige terrassen en
uitstekende restaurants. Daarnaast is de rijke
historie een lust voor het oog.
Ruime selectie uitstekende restaurants
Alle voorzieningen binnen handbereik
Centraal gelegen en dicht bij de Veluwe
Natuurgebieden, strand en recreatie direct
naast de deur
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JACHTHAVEN
Is watersport uw passie? Rondom Zuiderzee op Zuid ligt
een prachtige jachthaven. Naast een lust voor het oog
brengt het ook veel gezelligheid met zich mee.
De ligging van de jachthaven aan het Veluwemeer en
direct naast het Wolderwijd is ideaal voor tochten over
de Randmeren. Ook de binnenwateren van Flevoland
zijn de moeite waard. Bovendien steekt u via sluis
Lovink heel makkelijk binnendoor naar het Marker- en
IJsselmeer. Houdt u van snelheid? Het Veluwemeer heeft
een speciaal afgebakend waterski- en snelvaargebied.
De moderne jachthaven biedt circa 850 ligplaatsen
voor zowel zeil- en motorboten als voor jachten tot 20
meter lengte en een diepgang van 2 meter. Voor uw
catamaran is er ruim plaats op het catamaranstrand.
Circa 850 ligplaatsen (optioneel met elektriciteit)
Botenkraan (tot 20 ton)
Tankstation en trailerhelling
Catamaranstrand en walplaatsen
Vuilwater-/bilgepomp
Winterberging
Modern, schoon en veilig

De situatie van
deze jachthaven
is fenomenaal.
Een ruime woning
met uitzicht op
de ligplaats van
uw boot, kan het
nog mooier?

LOC
Havenmeesters Rinus & Ron

CATIE
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ACTIVITEITEN
Even heerlijk onderdompelen in de weldadige
ambiance van ‘beauty & wellness’ of liever
actief erop uit? De mogelijkheden liggen
letterlijk aan uw voeten.
Drie fraaie golfbanen in de omgeving
Een zwembad op loopafstand
Volop ruimte voor fiets- en wandeltochten
Toeren of varen langs charmante dorpjes
Sauna, spa & wellness resort dichtbij

DICHT BIJ
DE VELUWE
Mede dankzij de centrale ligging kunt u de
Veluwe als uw achtertuin beschouwen. De
vele bossen, heides en de zandverstuiving zijn
een lust voor jong en oud.
Natuurgebied Harderbos op loopafstand
Natuurgebied de Hoge Veluwe op 10 km
afstand
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WOONSTIJL 1

KLASSIEK IN EEN
MODERN JASJE
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WAT IS UW
WOONSTIJL?
Met een fraaie inrichting maakt u van uw huis
een thuis. Wat is uw woonstijl? We voorzien u
graag van frisse inspiratie middels drie fraaie
woonstijlen op deze en de volgende pagina’s.
Alle appartementen hebben een ruime
woonkamer met een gezellige open keuken.
Naast één, twee of drie slaapkamers hebben
enkele appartementen een extra verdieping.
Dankzij de royale raampartijen bent u van
zonsopkomst tot zonsondergang verzekerd van
aangenaam zonlicht in uw woning.
Zéér ruime woonkamer
Inclusief een balkon én afsluitbare wintertuin
Voldoende slaapkamers
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WOONSTIJL 2

LANDELIJK EN EEN
TIKKELTJE ROMANTISCH
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De wintertuin is
ideaal. Een heerlijke
plek om te genieten
van de zon en het
uitzicht.
Bewoner Mirjam

HET GEMAK
VAN EEN
WINTERTUIN
Iedere woning beschikt naast een ruim
balkon ook over een fraaie wintertuin. Deze
“verlenging” van uw balkon kan worden
afgesloten zodat u ook in de late uurtjes of
met koudere dagen kunt genieten van het
fraaie uitzicht over het water.
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WOONSTIJL 3

SCANDINAVISCH
ZÉÉR RUIME
STOER
WOONKAMER
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KEUKEN &
BADKAMER
De woningen zijn voorzien van een
hoogwaardig afgewerkte badkamer en
keuken. De keukens hebben alle benodigde
apparatuur en elke badkamer is voorzien
van een douche en een ligbad.
Hoogwaardige afwerking
Keuken voorzien van apparatuur
Badkamer met ligbad en douche
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UW THUISHAVEN NABIJ
HARDERWIJK EN
DICHTBIJ DE RANDSTAD

ZÉÉR RUIME
WOONKAMER
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BEGANE GROND
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FASE 1
24 APPARTEMENTEN
Zuiderzee op Zuid is opgedeeld in 9 blokken welke
gefaseerd in verkoop zullen gaan. Fase 1 bevat
appartementen in blokken twee, drie en zes. Alle
appartementen hebben een prachtig uitzicht op de
jachthaven en het water.
Elke blok heeft direct toegang tot de parkeerkelder
Elk blok is voorzien van een trap en een lift (blok 6
heeft alleen een lift)
Enkele appartementen hebben een extra
verdieping

1E VERDIEPING
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2E VERDIEPING
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De locatie biedt alle
voorzieningen die ik nodig heb;
rust, recreatie, sport, restaurants
én een supermarkt.
Bewoner Fleur

3E VERDIEPING
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TYPE A1
Royaal woonoppervlakte (ca. 103 m2)
Balkon (ca. 8 m2)
Wintertuin (ca. 7 m2)
Ruime woonkamer
Open keuken inclusief apparatuur
Twee slaapkamers
Toilet
Badkamer
Berging
Overdekte parkeerplaats
Hoogwaardige afwerking
Zolder bij nr. 16 en 17 (ca. 71 m2)
Sauna en zonnebank bij nr. 93

Appartement type A1 bevindt zich in
blok 2 en 6
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TYPE A4
Royaal woonoppervlakte (ca. 106 m2)
Balkon (ca. 6 of 19 m2)
Wintertuin (ca. 7 m2)
Ruime woonkamer
Open keuken inclusief apparatuur
Twee slaapkamers
Toilet
Badkamer
Berging
Overdekte parkeerplaats
Hoogwaardige afwerking
Zolder bij nr. 107 (ca. 69 m2)
Sauna en zonnebank bij nr. 86, 102 en 107

Appartement type A4 bevindt zich in
blok 6
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TYPE A5
Royaal woonoppervlakte (ca. 104 m2)
Balkon (ca. 5 of 14 m2)
Wintertuin (ca. 7 m2)
Ruime woonkamer
Open keuken inclusief apparatuur
Slaapkamer
Toilet
Badkamer
Berging
Overdekte parkeerplaats
Hoogwaardige afwerking

Appartement type A5 bevindt zich in
blok 6
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TYPE B1
Royaal woonoppervlakte (ca. 154 m2)
Balkon (ca. 29 of 127 m2)
Wintertuin (ca. 10 m2)
Ruime woonkamer
Open keuken inclusief apparatuur
Drie slaapkamers
Toilet
Badkamer
Berging
Overdekte parkeerplaats
Hoogwaardige afwerking
Sauna en zonnebank bij nr. 90 en 96

Appartement type B1 bevindt zich in
blok 6
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TYPE B2
Royaal woonoppervlakte (ca. 102 m2)
Zolder bij nr. 15 (ca. 70 m2)
Balkon (ca. 5, 10 of 29 m2)
Wintertuin (ca. 5, 10 of 29 m2)
Ruime woonkamer
Open keuken inclusief apparatuur
Slaapkamer
Toilet
Badkamer
Berging
Overdekte parkeerplaats
Hoogwaardige afwerking

Appartement type B2 bevindt zich in
blok 2, 3 en 6
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TYPE B3
Royaal woonoppervlakte (ca. 113 m2)
Zolder bij nr. 14 (ca. 44 m2)
Balkon (ca. 12 of 23 m2)
Wintertuin (ca. 10 m2)
Ruime woonkamer
Open keuken inclusief apparatuur
Twee slaapkamers
Toilet
Badkamer
Berging
Overdekte parkeerplaats
Hoogwaardige afwerking

Appartement type B3 bevindt zich in
blok 2
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TYPE C1
Royaal woonoppervlakte (ca. 105 m2)
Zolder bij nr. 37 en 38 (ca. 42 m2)
Balkon (ca. 8 of 13 m2)
Wintertuin (ca. 10 m2)
Ruime woonkamer
Open keuken inclusief apparatuur
Slaapkamer
Toilet
Badkamer
Berging
Overdekte parkeerplaats
Hoogwaardige afwerking

Appartement type C1 bevindt zich in
blok 3 en 6
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BEZOEKADRES
Bezoek het
modelappartement
op afspraak
Zuiderzee op Zuid 3
8256 SP Biddinghuizen
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INTERESSE?
WE KOMEN GRAAG
MET U IN CONTACT
Brandt Makelaars
Harderwijk

Verkeersweg 5, Harderwijk
T 0341-416426
E info@brandtmakelaars.nl
www.brandtmakelaars.nl

BLIJF OP DE HOOGTE

Van der Hoek makelaardij

Schrijf u online in voor de nieuwsbrief:

T 0341-412241

www.zuiderzeeopzuid.nl

E info@vanderhoekmakelaardij.nl

Hogeweg 2, Harderwijk

www.vanderhoekmakelaardij.nl
Of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/zuiderzeeopzuid

Makelaardij Van der Linden
Randstad 23-01, Almere
T 036 533 00 77
E info.almere@vanderlinden.nl
www.vanderlinden.nl

WWW.ZUIDERZEEOPZUID.NL

ZUIDERZEE
OP ZUID

