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“ Historisch decor,
modern comfort”

4 5

Oude waarden
Nieuw wonen

Die stad is Zwolle. Uitnodigend in alle facetten. Dooraderd met groen. 

Met eeuwenoude bomen, die als wachters langs de grachten en in de 

parken staan. Maar in alles ook gedragen door een gonzend stadsleven. 

Cultuur, recreatie en amusement in een klein, toegankelijk gebied.

Dwalend door Zwolle zie je de pronkende oude herenhuizen. Rijke erfenis 

van een roemrucht handelsverleden. Een droom om in te wonen? Zeker niet! 

Binnenkort start hier de derde fase van De Weezenlanden. En worden 

de oude waarden van het ‘rijke wonen’ vertaald in ‘nieuw wonen’. 

Midden in Zwolle. 

Kiezen voor wonen in het hart van een historische stad doe je weloverwogen. 

Je valt voor de sfeer, voor de uitstraling. De bijna niet te omschrijven waarden, 

die verbonden zijn aan het in eeuwen gegroeide karakter van de stad.

Deze fase biedt ruimte aan 11 prachtige appartementen aan de  

Luttenbergstraat. Gebouwd met alle aandacht voor modern comfort. 

En in alles óók met de uitstraling die hoort bij de historie van de stad.

Zie je het al voor je… Jij, in zo’n prachtig, comfortabel en stijlvol 

appartement? Genieten van rustiek stedelijk wonen? Die mogelijkheid 

wordt nu gerealiseerd in Zwolle. in deze brochure nemen we je mee 

naar De Weezenlanden. En laten we je in beeld en gedachten al 

ronddwalen door de verschillende types appartementen. Ga mee. 

En ontdek de mogelijkheid van ‘wonen waar je hart ligt’.
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De oude binnenstad van Zwolle rijst op aan de 

overkant van de Stadgracht. Vanuit je appartement 

hoor je de klokken van de Grote Kerk. Je proeft, 

je voelt de unieke sfeer van de stad. En toch… 

woon je in alle rust, met alle ruimte.

Op een prachtige, groene locatie.

Op de plaats waar vele jaren het Weezenlanden

Ziekenhuis stond, worden circa 290 nieuwe,

hoogwaardige woningen gebouwd. In een fraaie,

eigentijds vormgeving, die helemaal aansluit bij 

het historische karakter van de stad. Onder je 

bruist het stadsleven. In je appartement kijk je 

er straks tevreden op neer. Je woont… je leeft in 

die stad. Jouw stad: Zwolle.

Ligging

“Je hart ligt in deze stad.
Je houdt van Zwolle.

Dan is wonen in 
De Weezenlanden

een prachtige 
buitenkans.”
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Vanaf het Groot Wezenland wandel je eenvoudig, via de Wilhelminasingel 

of het ‘Kerkbrugje’, de historische binnenstad in. Met haar uitgebreide 

winkelaanbod, de bruisende Grote Markt en diverse culinaire en culturele 

evenementen is Zwolle niet voor niets de hoofdstad van Overijssel.

Sfeervolle restaurants en cafés, de Domicanenkerk en het klooster, 

de basiliek de ‘Peperbus’, het Stedelijk Museum, museum De Fundatie 

en diverse theaters en bioscoopzalen. Het is zomaar een greep uit de 

mogelijkheden die je in de buurt aantreft.

De Weezenlanden ligt aan de stadsgracht en het begin van het gezellige 

Assendorp. Een gevarieerde wijk, met uiteenlopende voorzieningen en 

winkels, waar gezinnen, studenten, ouderen, kunstenaars en onder nemers 

naast elkaar wonen.

Het groene karakter van Zwolle kom je elke dag tegen aan de stadsgracht en 

in de stadsparken. Het meest bezochte park - ‘De Wezenlanden’ - ligt op een 

steenworp afstand.

Klopt je hart sneller voor Zwolle? Dan is dit een unieke mogelijkheid.

Wonen op een prachtige plek. Met echt álle voorzieningen. 

En… modern wooncomfort.

Genieten in het
hart van Zwolle

9

Bovenaanzicht Park 
Wezenlanden
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Lift Lift

10

Tweede woonlaag Derde woonlaag

Vierde woonlaag

Parkeerkelder

Gevel noord-oost Gevel noord-west

Eerste woonlaag

Vijfde woonlaag Zesde woonlaag

11 Exclusieve appartementen
Dit bijzonder vormgegeven complex biedt onderdak aan 11 luxe appartementen waarvan de

10 appartementen per twee over de eerste vijf woonlagen zijn verdeeld. De zesde woonlaag 

biedt plaats aan een riant penthouse met groot dakterras. Uiteraard is het complex van alle 

gemakken voorzien waaronder een inpandige fietsenberging, parkeergarage en liftinstallatie.
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Bouwnummer 301

Appartement 
type T

Kenmerken 

Bouwnummer 301
Woonoppervlak (excl. berging):    ca.    154 m2

Keuken/woonkamer: ca. 64,2 m2

Slaapkamer 1: ca.  34,7 m2

Slaapkamer 2: ca.  17,1 m2

Badkamer: ca.  8,2 m2

Terras/loggia: ca.  11,9 m2

Terras 2: ca.  17,9 m2

Wasruimte en techniek: ca.  5,0 m2

Berging: ca.  5,7 m2 (gelegen in parkeergarage)

Uniek appartement gelegen op de 1e woonlaag, 
gelegen aan de Thoden van Velzenstraat
Dit unieke woningtype is gelegen op de eerste woonlaag en gesitueerd gelegen aan 

de Thoden van Velzenstraat. Het appartement heeft een ruim balkon, dat gelegen is 

op het zuid westen. Tevens heeft dit appartement aan de achterzijde een leuk terras, 

dat vanuit beide slaapkamers bereikbaar is. De bijbehorende berging en parkeer-

plaats zijn beide in de kelder gelegen. De fietsen kunnen gestald worden in de 

centrale fietsenberging, die op de begane grond van het gebouw is gelegen. 

12

Schaal 1:50

N
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Eerste woonlaag

Interieurimpressie type X, deze komt grotendeels overeen met type T.
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Interieurimpressie type W, deze komt grotendeels overeen met type U.

15

Bouwnummer 302

Appartement 
type U

Appartement gelegen op de 1e woonlaag, 
aan de Luttenbergstraat
Dit type appartement, dat gelegen is op de eerste woonlaag, komt maar één 

keer voor in het appartementencomplex en is gesitueerd op de hoek van de 

Thoden van Velzenstraat en de Luttenbergstraat. Het appartement heeft een ruim 

balkon op het zuiden. In de kelder van het complex zijn de bijbehorende parkeer-

plaats en een berging gelegen. Voor de fietsen is plaats in de centrale fietsenberging, 

die gelegen is op de begane grond van het gebouw.

14

Schaal 1:50

Kenmerken 

Bouwnummer 302
Woonoppervlak (excl. berging): ca.    104 m2

Keuken/woonkamer: ca. 52,6 m2

Slaapkamer 1: ca.  14,5  m2

Slaapkamer 2: ca.  12,4 m2

Badkamer: ca.  5,9 m2

Terras/loggia: ca.  12,1 m2

Wasruimte en techniek: ca.  5,0 m2

Berging: ca.  5,7 m2 (gelegen in parkeergarage)

Eerste woonlaag
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Schaal 1:50
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Bouwnummers 303 

Appartement 
type V

16

Uniek appartement op de 2e woonlaag, 
gelegen aan de Thoden van Velzenstraat
Woningtype V is gelegen op de tweede woonlaag en komt maar één keer voor. 

Dit appartement, dat gesitueerd is aan de Thoden van Velzenstraat, is voorzien 

van een balkon dat gelegen is op het zonnige zuidwesten. Dit appartement lijkt veel 

op type X, maar heeft een grotere woonkamer en géén berging op de verdieping. 

De bijbehorende berging is gelegen in de ondergelegen parkeergarage. Ook bij dit 

appartement behoort een parkeerplaats in de garage en is er ruimte voor de fietsen 

in de fietsenberging op de begane grond.

Kenmerken 

Bouwnummer 303
Woonoppervlak (excl. berging): ca.     118 m2

Keuken/woonkamer: ca. 61,3 m2

Slaapkamer 1: ca.  17,0 m2

Slaapkamer 2: ca.  10,0 m2

Badkamer: ca.  6,3 m2

Terras/loggia: ca.  11,9 m2

Wasruimte en techniek: ca.  5,0 m2

Berging: ca.  5,7 m2 (gelegen in parkeergarage)

Lift

W
304V

303

Tweede woonlaag

Interieurimpressie type X, deze komt grotendeels overeen met type V.

N
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Schaal 1:50
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Bouwnummers 304, 306, 308 en 310

Appartement 
type W

18

4-kamerappartement, gelegen aan de Luttenbergstraat
Woningtype W is gesitueerd op de hoek van de Thoden van Velzenstraat en de 

Luttenbergstraat. Dit type appartement ligt op de tweede, derde, vierde en vijfde 

woonlaag en komt dus in totaal 4 keer voor in het appartementencomplex. 

Ieder appartement beschikt over een ruim balkon op het zuiden en een inpandige 

berging. Bij elk appartement behoort tevens een parkeerplaats in de ondergelegen 

garage. De centrale fietsen kelder is gelegen op de begane grond. Bij bouwnummer 

304 heeft de berging op de verdieping geen ontsluiting op de centrale hal. 

Daarom heeft dit appartement nog en extra berging in de kelder.

Kenmerken 

Bouwnummers 304, 306, 308 en 310
Woonoppervlak (excl. berging): ca.   154 m2

Keuken/woonkamer:  ca. 75,1  m2

Slaapkamer 1:  ca.  23,9 m2

Slaapkamer 2:  ca.  11,3 m2

Slaapkamer 3:  ca.  13,6 m2

Badkamer:  ca.  6,3 m2

Terras/loggia:  ca.  11,1 m2

Wasruimte en techniek:  ca.  3,4 m2

Berging op verdieping:  ca.  5,2 m2 (bnr.: 304
Berging in kelder:  ca.  5,7 m2 (alleen bij bouwnr. 304)

Tweede woonlaag Derde woonlaag

Vierde woonlaag Vijfde woonlaag

N
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309

Interieur type W

Bouwnummer 304 
heeft geen deur 
vanuit de algemene 
hal naar de berging.

Interieurimpressie type W.
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Bouwnummers 305, 307 en 309 

Appartement 
type X

20

Appartement gelegen op de 3e, 4e en 5e woonlaag, 
aan de Thoden van Velzenstraat
Op de 3e, 4e en 5e woonlaag komt dit woningtype X steeds één keer voor. 

Dit type appartement is gesitueerd aan de Thoden van Velzenstraat en is voorzien 

van een balkon op het zonnige zuidwesten. Dit appartement lijkt veel op type V 

maar heeft een iets kleinere woonkamer en de berging op de verdieping zelf. 

Deze berging is tevens vanuit het appartement zelf bereikbaar. Bij ieder 

appartement behoort eveneens een parkeerplaats in de kelder. Voor fietsen is 

ruimte in de fietsenberging op de begane grond.

Kenmerken 

Bouwnummers 305, 307 en 309
Woonoppervlak (excl. berging): ca.    112 m2

Keuken/woonkamer:   ca. 55,3 m2

Slaapkamer 1:   ca.  17,0 m2

Slaapkamer 2:   ca.  10,0 m2

Badkamer:   ca.  6,1 m2

Terras/loggia:   ca.  11,9 m2

Wasruimte en techniek:   ca.  3,5 m2

Berging:   ca.  5,0 m2 (berging op verdieping)

N
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Vijfde woonlaag

Interieurimpressie type X.
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Interieurimpressie penthouse
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Schaal 1:50

2524

Bouwnummer 311

Appartement 
type Y

Luxe penthouse met groot dakterras 

en fraai uitzicht 
Magnifiek penthouse gelegen op de zesde woonlaag 

van het appartementencomplex. Dit riante penthouse 

is onder andere voorzien van een riant dakterras 

op het zuidwesten, 3 slaapkamers en 2 badkamers. 

Het dakterras heeft een totale oppervlakte van 

maar liefst 95 m². Bij het penthouse behoren tevens 

2 parkeerplaatsen. Eén parkeerplaats is gelegen in de 

ondergelegen garage en één parkeerplaats op een 

nabij gelegen binnenterrein.  De fietsen kunnen 

gestald worden in de centrale fietsenberging op de 

begane grond. 

Kenmerken 

Bouwnummer 311
Woonoppervlak (excl. berging): ca.    188  m2

Keuken/woonkamer:   ca. 77,2  m2

Slaapkamer 1:   ca.  24,7  m2

Slaapkamer 2:   ca.  18,6  m2

Slaapkamer 3:   ca.  12,2  m2

Badkamer 1:   ca.  10,1  m2

Badkamer 2:   ca.  3,3  m2

Terras/loggia:   ca.  95,0 m2

Aparte wasruimte:   ca.  7,7  m2

Wasruimte en techniek:   ca.  2,3  m2

Berging op verdieping:   ca.  9,7  m2

Zesde woonlaag N

Lift

Y
311
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 Je appartement perfect afgebouwd, 
zoals jij hem voor ogen hebt.

Keuze uit unieke afwerkingspakketten

Wonen begint met de keuze van je huis. Maar het gaat natuurlijk veel verder. 

Wonen is individueel. Je wilt zelf bepalen hoe je huis er straks van binnen uit gaat 

zien. Wonen in je eigen omgeving. Zelf gecreëerd, doordat je eigen keuzes hebt 

kunnen maken. 

Elk appartement in De Weezenlanden biedt je die kans. Koop je een appartement 

in De Weezenlanden, dan krijg je namelijk de mogelijkheid om je appartement 

helemaal naar eigen wens, smaak en budget te laten afwerken. Daarvoor hebben 

we 3 afgeprijsde keuzepakketten samengesteld. Daarnaast heb je natuurlijk ook 

altijd alle vrijheid om je eigen keuzes te maken.

Je keuze is vrij!
Kies je liever niet voor een pakket? 

Wil je maatwerk laten uitvoeren, 

aanvullingen aanbrengen, of juist 

onderdelen weglaten? Ook dat kan. 

In die gevallen worden de pakket-

prijzen verrekend. 

In pakket A zit tevens een keuken-

cheque. Afhankelijk van de 

indeling waarvoor je kiest en van 

de wensen die je hebt, kan hiervoor 

een complete keuken op maat 

worden gemaakt. 

Indien je geen pakket kiest, dan wordt je appartement opgeleverd zonder keuken, 

sanitair en vloer- en wandtegels. De aansluitpunten en leidingen voor de keuken, 

de badkamer en het toilet worden afgedopt opgeleverd. Waar oorspronkelijk 

tegels zijn voorzien, blijft de ruwe vloer in het zicht. De wanden van het toilet 

en de badkamer blijven onafgewerkt. Wanneer je geen keuken, sanitair,  vloer- 

of wandtegels aan laat brengen gelden er gelimiteerde Woningborg-garanties 

ten aanzien van de niet aangebrachte zaken.

Pakket A
Ga je voor pakket A, dan krijgt je appartement sanitair van Villeroy & Boch 

(Omnia Architectura lijn). De douche wordt uitgevoerd als een inloopdouche met 

draingoot. De kranen zijn van het merk Hansgrohe. De vloeren en de wanden 

van de badkamer en het toilet worden afgewerkt met fraaie vloertegels (30 x 30 cm) 

en wandtegels (25 x 33 cm). Je hebt daarbij de mogelijkheid om te kiezen uit 

diverse kleuren. 

26 27

617095 Weezenlanden App Luttenbergstraat_Zwart.indd   26-27 02-07-18   14:15



Pakket B
Valt je keuze op pakket B, dan wordt het appartement voorzien van sanitair van 

Villeroy & Boch (Subway 2.0 lijn). De douche wordt uitgevoerd als een inloopdouche 

met draingoot. De badkamer krijgt tevens een designradiator. De kranen zijn van 

het merk Hansgrohe. De vloeren en de wanden van de badkamer en het toilet 

worden afgewerkt met luxe vloertegels (45 x 45 cm) en wandtegels (25 x 40 cm). 

Je kunt daarbij kiezen uit diverse kleuren. 

Pakket B omvat tevens een 

keukencheque. Afhankelijk van de 

indeling waarvoor je kiest en van de 

wensen die je hebt, kan hiervoor 

een complete keuken op maat 

worden gemaakt.

In pakket C zit tevens een keuken cheque. Afhankelijk van je wensen en de indeling 

waarvoor je kiest, kan hiervoor een complete keuken op maat worden gemaakt.

Pakket C
Met pakket C wordt je appartement voorzien van sanitair van Villeroy & Boch 

(grotendeels Subway 2.0 lijn). De douche wordt uitgevoerd als een inloopdouche 

met draingoot. De badkamer krijgt tevens een designradiator. Voor de wastafel in 

de badkamer is in dit pakket gekozen voor een 120 cm brede wastafelcombinatie 

(Venticello lijn) met 2 kranen en een onderkast. Boven deze wastafel word een luxe 

spiegel met led-verlichting aangebracht. De kranen zijn van het merk Hansgrohe. 

De vloeren en de wanden van de badkamer en het toilet worden afgewerkt 

met luxe vloertegels (60 x 60 cm) en wandtegels (31 x 61 cm). Het toilet kan 

worden voorzien van een accentwand. Ook bij pakket C kun je kiezen uit diverse 

kleuren tegels. 

28 29
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Verkoopinformatie

Ontwikkelaar: Makelaars:

Novaform
Luchtruim 040 (3e verdieping)

Flight Forum 146, 5657 DD Eindhoven

T +31 88 248 2929

www.novaform.nl

De Graaf van Vilsteren

Eekwal 31 

8011 LB Zwolle

T 038 - 422 72 29

info@degraafvanvilsteren.nl

www.degraafvanvilsteren.nl

Ten Hag

Vispoortenplas 8 

8011 TH Zwolle

T 038 - 426 99 88

zwolle@tenhag.nl

www.tenhag.nl

30

Afwerking van de 
appartementen
Luxe appartementen in de binnenstad

Het appartementengebouw vormt samen met de naastgelegen nieuwe appartementengebouwen 

de brug tussen de rijke, 19e eeuwse architectuur van de binnenstad en de moderne bebouwing 

aan de Luttenbergstraat. Door de markante vormgeving van het gebouw ontstaan er 

appartementen met aantrekkelijke plattegronden die een gevoel van luxe en ruimte uitstralen. 

Materialisering exterieur

•  De gevels worden opgetrokken uit baksteen. Om het gebouw extra aanzien te geven, 

wordt de plint van het gebouw deels in staand metselwerk uitgevoerd.

•  De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in aluminium, voorzien van 

inbraakwerend hang- en sluitwerk en isolerende beglazing met een hoog rendement.

•  Op de daken wordt bitumineuze dakbedekking gelegd. De daken worden tevens vrijwel 

geheel voorzien van zonnepanelen.

•  Het achterterras van bouwnummer 301 en het dakterras van het penthouse worden voorzien 

van betonnen terrastegels. De loggia’s van de appartementen worden uitgevoerd in prefab 

betonnen balkonplaten met antislip motief.

•  Op de loggia’s en terrassen worden modern vormgegeven metalen lamellenhekwerken 

geplaatst.

•  In de gevels aan de Luttenbergstraat en de Thoden van Velzenstraat worden op de 

loggia’s tevens verdiepingshoge panelen met glas aangebracht. De glazen panelen kunnen 

eenvoudig naar wens geopend en gesloten worden, en zorgen in gesloten toestand voor 

een geluidluwe buitenruimte. 

•  Ieder appartement is voorzien van een video-intercom systeem, dat is verbonden met de 

deur van de hoofdentree.

•   Ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats. De parkeerplaatsen zijn gelegen in de

stallingsgarage. De stallingsgarage wordt voorzien van een op afstand bedienbare garagedeur.

Het penthouse krijgt een extra parkeerplaats op het achtergelegen parkeerterrein.

 

Materialisering interieur

•  Appartementen:

 -   De binnenkozijnen worden uitgevoerd in plaatstalen kozijnen voorzien van stompe vlakke 

deuren. Er worden geen bovenlichten boven de binnenkozijnen toegepast.

 -   De wanden worden ‘behangklaar’ afgewerkt. 

 -   De plafonds worden uitgevoerd in spuitpleisterwerk.

•  Penthouse:

 -  Voorzien van houten binnenkozijnen met stompe vlakke deuren, eveneens zonder bovenlicht.

 -  De wanden worden ‘behangklaar’ afgewerkt. 

 -  De plafonds worden voorzien van ‘schilderklaar’ pleisterwerk.

Verwarming en ventilatie

•   Ieder appartement heeft vloerverwarming als hoofdverwarming. Op de badkamer wordt tevens 

een radiator aangebracht. De woningen zijn voorzien van een gasgestookte HR combiketel.

•   De woningen worden geventileerd via (deels geluidwerende) ventilatieroosters in de gevels in 

combinatie met een afzuigsysteem.

Energiezuinigheid

Om aan de energie prestatienorm te voldoen zijn maatregelen toegepast op het gebied van 

isolatie en beglazing. Daarnaast worden de appartementen voorzien van zonnepanelen 

(PV-panelen) op het dak. De PV-panelen leveren via een omvormer direct stroom aan het 

stroomnet van de eigen woning. In de appartementen wordt tevens een ventilatie-unit met 

CO2-sturing geïnstalleerd. In combinatie met de zelfregelende ventilatieroosters wordt er 

duurzaam geventileerd waar en wanneer nodig. 
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