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PASSEWAAY, BUURT 7
8 HOEK-EN TUSSENWONINGEN

Tiel



Borgdonck O.G.

Als je een woning huurt bij Borgdonck 

dan huur je heel comfortabel! Een 

huis met veel leefruimte, duurzaam, 

energiezuinig en luxe ingericht. Wij 

zorgen ervoor dat de basis van je 

woning goed is en dat je nieuwe huis 

al snel zal voelen als je nieuwe thuis. 

Dat is aangenaam huren!
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Borgdonck O.G.

“ Omdat wonen veel meer 
betekent, omdat de woning 
die je zoekt bij je moet 
passen, moet aansluiten 
bij jouw karakter en 
woonwensen. Dat maakt 
wonen aangenaam.”
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Tiel, centraal gelegen en daardoor ideaal 
om te fietsen, varen, wandelen, shoppen
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Eeuwenoude charme en natuur

In de twee eeuwen daarna onderhielden Tielse 

kooplieden nauwe contacten met Engelse en Duitse 

collega’s. Ook kreeg Tiel in die tijd het voorrecht om 

munten te slaan. Door de verplaatsing van de tol 

naar Kaiserswerth bij Duisburg nam de invloed van 

Tiel af, hoewel de stad in de veertiende eeuw ook 

bekendheid genoot als Hanzestad. Aan dit laatste 

herinneren nog veel monumenten in Tiel, zoals de 

Maartenskerk en de Waterpoort. Deze poort vormde 

eeuwenlang de oude toegang tot de haven. Het wa-

ter is verdwenen, de vele kroegen zijn gebleven. 

Flipje en de bloesems

Inmiddels is Tiel het bedrijvige middelpunt van de 

fruitregio de Betuwe. Het is nationaal vooral bekend 

vanwege Flipje, het frambozenmannetje met armen 

en benen van rode besjes van jammaker De Betuwe. 

Nog steeds staat de regio bekend om haar ontelbare 

fruitbomen, de grondstof voor de beroemde jam. 

Je kunt in het voorjaar kilometers fietsen of wande-

len langs eindeloze bloesems. Maar Tiel biedt veel 

meer.	Het	is	sinds	1961	gastheer	van	het	Fruitcorso,	

organiseert	sinds	1992	Appelpop,	het	grootste	gratis	

meerdaagse muziekfestival van Nederland, en de 

prachtige uiterwaarden langs de Waal garanderen 

eindeloze uren wandel- en recreatieplezier. Het is 

centraal gelegen tussen Utrecht, ’s-Hertogenbosch 

en Arnhem. De grote stad is dichtbij, maar zelf geniet 

je van de charme en de gezelligheid van Tiel.

Tiel heeft een eeuwenoude historie. Al in de negende eeuw 
kreeg het tolrecht waardoor de stad een internationale 
handelsplaats werd. Niet zo gek als je de ligging bekijkt: 

centraal in Nederland langs waterwegen.

Welkom in
Tiel
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Tiel bruist. Van het muzikale festival Appelpop tot de vele avonden 
culturele ontspanning in schouwburg en filmtheater Agnietenhof. 
En van uitgebreid winkelen in de historische binnenstad tot het 
bewonderen van het fruitcorso. Het rijke verleden van de gastvrije 
stad is overal terug te vinden in het straatbeeld, de vele evene-
menten en mogelijkheden verzekeren de stad van een enerveren-
de toekomst. 

Op zoek naar een bekende keten of merk? Dan kun je terecht 
in de Waterstraat, de hoofdwinkelstraat van de stad. Aan 
de Varkensmarkt ligt het landelijk bekende stijlmodehuis 
Blijdestijn. Houd je meer van rondstruinen in kleine, bijzon-
dere winkeltjes? Dan haal je je hart op in de Weerstraat en 
bij de Santwijcksepoort. Voor koopjesjagers is er in maart en 
oktober ‘Tiel pakt uit’. Tijdens deze twee weekenden bieden 
winkeliers flinke kortingen op hun assortiment én is parkeren 
gratis. Moe van al dat shoppen? Strijk neer op een van de 
gezellige terrassen aan de vele horecapleinen die Tiel rijk is. 
Parkeren kan op loopafstand. 

Sfeervol winkelen

Het bruisende van Tiel

Ontspannen in

Tiel
De binnenstad van Tiel is compact, autovrij en overzichtelijk. 

Maar het is er vooral prettig, gemoedelijk en sfeervol.
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Wonen in Passewaay

A15

N834

TIEL

PASSEWAAIJ

WAAL

In buurt 7 van plan Passewaay zal Borgdonck straks 

een 8 tal comfortabele rijwoningen realiseren.  

De woningen liggen op een prachtige locatie aan de 

uiterste oostrand van het plangebied met vrij uitzicht 

over de akkers en weilanden. De hoekwoningen van 

het blok krijgen standaard een geïsoleerde garage. 

In de directe nabijheid zijn voldoende parkeerplaat-

sen in het openbaar gebied aanwezig.

Bataafse knipoog

De wijk Passewaaij dankt haar naam aan een 

 dijkdoorbraak tijdens de paasdagen, die een diep 

wiel (of waay) in het land van de dijk sloeg. Wanneer 

dit precies gebeurde, is onbekend. De historie van de 

plek komt niet alleen terug in de naam, maar ook in 

de speelplaatsen die verspreid over de wijk liggen. 

Ze zijn ontworpen met een knipoog naar archeolo-

gische vondsten uit de Bataafse tijd, waaronder boer-

derijen, grafvelden en een oude geul waarlangs een 

nederzetting lag. Meer weten? Bij ieder speeltoestel 

vind je een toelichting.

Buurt 7 is de nieuwste toevoeging aan nieuwbouwwijk 
Passewaaij. Alle buurten zijn geplaatst rond een centrum-
gebied. Hier zijn  voorzieningen te vinden als winkels, een 

school, bibliotheek,  zorgaanbieders en een station. 
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Indicatieve situatieschets Buurt 7.  Op onderdelen kan de werkelijke bebouwing afwijken.
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TYPE GEELBLAD
2 tussenwoningen 
met topgevel
(38 en 43)

TYPE BOSWITJE
4 tussenwoningen 
met erker 
(39	t/m	42)

TYPE EIKENPAGE
2 hoekwoningen
met garage 
(37 en 44)
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KENMERKENKENMERKEN

2 mooie 
tussenwoningen
met topgevel

 Energiezuinige woning

 Inclusief berging in de tuin

 Complete keuken

 Vloerverwarming op de begane grond

 Dubbele tuindeuren in achtergevel

 Terras in tuin aangelegd

 Erfafscheidingen in tuin aangebracht

TYPE
GEELBLAD

38

43
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Type Geelblad

Type Geelblad

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL



BIJZONDERHEDEN
• Keuken aan straatzijde
• Zithoek aan tuinzijde
• Trapkast
• Terras aangelegd
• Erfafscheidingen 

aangebracht

BEGANE GROND
Schaal 1:50

TYPE 
GEELBLAD

  3
88

0 
 

		9
40

0	
	

  6
00

5 
 

  5400  

  2780  

  4380  
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VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Drie slaapkamers
• Badkamer met 

inloopdouche en 
wandcloset

• Vaste trap naar zolder

TYPE 
GEELBLAD

  3
88

0 
 

  5
61

0 
 

		3
69

0	
	

  2400  		2900		

		2900		

  3200  
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ZOLDER
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Ruime vrij indeelbare 

zolder

TYPE 
GEELBLAD
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15

Type Geelblad
SFEERIMPRESSIE
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KENMERKENKENMERKEN

4 mooie 
tussenwoningen
met erker

 Energiezuinige woning

 Inclusief berging in de tuin

 Complete keuken

 Vloerverwarming op de begane grond

 Dubbele tuindeuren in achtergevel

 Terras in tuin aangelegd

 Erfafscheidingen in tuin aangebracht

Type Boswitje

Type Boswitje

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

TYPE
BOSWITJE

39
40
41
42
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BIJZONDERHEDEN
• Keuken aan straatzijde
• Zithoek aan tuinzijde
• Trapkast
• Terras aangelegd
• Erfafscheidingen 

aangebracht

BEGANE GROND
Schaal 1:50

TYPE 
BOSWITJE

  5400  

  2525  

  2780  

  3
28

0 
 

  5
40

5 
 

		9
40

0	
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VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Drie slaapkamers
• Badkamer met 

inloopdouche en 
wandcloset

• Vaste trap naar zolder

TYPE 
BOSWITJE

  2400  		2900		

  3
28

0 
 

  5
01

0 
 

		3
69

0	
	

  3200  

		2900		
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ZOLDER
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Ruime vrij indeelbare 

zolder

TYPE 
BOSWITJE
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Type Boswitje
SFEERIMPRESSIE
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KENMERKENKENMERKEN

2  hoekwoningen
met garage

 Energiezuinige woning

 Inclusief garage

 Complete keuken

 Vloerverwarming op de begane grond

 Dubbele tuindeuren in achtergevel

 Terras in tuin aangelegd

 Erfafscheidingen in tuin aangebracht

TYPE
EIKENPAGE

Type Eikenpage

Type Eikenpage

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

37

44
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BIJZONDERHEDEN
• Keuken aan straatzijde
• Zithoek aan tuinzijde
• Trapkast
• Geïsoleerde garage
• Terras aangelegd
• Erfafscheidingen 

aangebracht
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BEGANE GROND
Schaal 1:50

TYPE 
EIKENPAGE

  5
53

0 
 

  3
63

0 
 

  5
70

0 
 

  8
80

0 
 

  5400  

  2835  

  3830  
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VERDIEPING
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Drie slaapkamers
• Badkamer met 

inloopdouche en 
wandcloset

• Vaste trap naar zolder

TYPE 
EIKENPAGE

  5
53

0 
 

  5400  

  2700    2600  

  3
60

0 
 

  3
60

0 
 

		2
90

0	
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ZOLDER
Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Ruime vrij indeelbare 

zolder

TYPE 
EIKENPAGE
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Type Eikenpage
SFEERIMPRESSIE
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Wij plaatsen een kwaliteitskeuken 
inclusief gaskookplaat, vaatwasser, 
koelkast en magnetron.

Mooie keuken

Een zeer complete
huurwoning

Wanneer je een nieuwe huurwoning betrekt, wil je zelf alles naar je  
eigen smaak inrichten. Wij proberen ervoor te zorgen dat de basis 

goed is en dat je nieuwe huis snel als thuis zal voelen. 
Daarom plaatsen wij een hoge kwaliteit keuken en badkamer. 

En dat is pas één van de voordelen van een nieuwe huurwoning!

Woon in Tiel
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Wonen in een huurwoning bezorgt je 
geen	onderhouds-	of	reparatiekosten.	
Heel aangenaam en voordelig.Anders dan bij koopwoningen, heb je bij 

huur	geen	onzekerheid	of	financiële	
rompslomp wegens het verkrijgen van 
een hypotheek. Ook ben je niet 
afhankelijk	van	schommelende	
woningprijzen of een krimpende 
woningmarkt. Geen stress dus of 
slapeloze nachten door onzekerheid over 
de soms langdurige verkoop van de eigen 
woning.

Je kunt je woning meteen naar je eigen 
smaak (laten) inrichten. Wij zorgen voor de 
basisvoorzieningen om het je makkelijk te 
maken. Zo is er  op de begane grond 
standaard vloerverwarming aangebracht, 
is de woning voorzien van dubbele 
tuindeuren en zijn de wanden behang-/
schilder klaar afgewerkt. In de tuin wordt 
het terras aangelegd en een prefab berging 
geplaatst. Hoe makkelijk wil je het 
hebben?

Borgdonck kiest bij de bouw van de 
woningen voor gedegen materialen, 
zoals hardhouten kozijnen en dubbele 
beglazing. Inbraakwerend hang- en 
sluitwerk	geeft	je	een	veilig	gevoel.

Wij plaatsen een complete badkamer. Deze 
is standaard voorzien van inloopdouche en 
wandcloset.

Degelijk
en veilig

Een complete
badkamer

Geen onderhoudFinanciele 
zekerheid

Veel comfort en 
gebruiksgemak
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W W W. B O R G D O N C K . N L

Dit Woon!magazine is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden van dit project te laten zien. De in dit Woon!magazine aangegeven  keuken, 
 huishoudelijke apparaten en inrichting c.q. aankleding geven een impressie van de mogelijkheden en behoren niet tot de  standaard uitrusting  

van de woning. De juiste positie van radiatoren, elektra/schakelmateriaal, rookmelders, afzuigpunten t.b.v. ventilatie e.d. staan op de 
 verhuurtekeningen vermeld en zijn niet in de plattegronden opgenomen. Aan de beelden, illustraties,  plattegronden en teksten  

in dit Woon!magazine kunnen geen rechten ontleend worden.

INFORMATIE EN VERKOOP

F. Verburg Makelaardij 
Molenstraat 5
4061 AA Ophemert
T 0344 - 66 20 41
info@fverburg.nl

INITIATIEF  

Borgdonck O.G. BV


