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Nu bij de eerste bewoners het licht aan gaat... ...presenteren wij u de laatste 

51 koopappartementen van Zijdebalen.
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Zijdebalen is een nieuwe woonwijk aan de rand van het historische centrum 
van Utrecht, die het verleidelijke van wonen in de stad combineert met de rust 
van water en groen. Hier geniet u van nieuw wonen op een plek met een rijke 
historie en alle voorzieningen binnen handbereik.

Zijdebalen dankt zijn naam aan de voormalige buitenplaats met zijn prachtige 
tuin aan de Vecht. De nieuwe woonwijk bestaat uit vier woonblokken met in 
totaal bijna 500 woningen. De verscheidenheid in woningtypes zorgt voor een 
aantrekkelijk aanbod.

De nieuwe Utrechtse wijk komt tot leven, want fase 1 is inmiddels deels 
bewoond. Na een succesvolle verkoop van de eerdere fases is het nu tijd 
voor fase IIb, het laatste woonblok met 51 schitterende stadsappartementen, 
verdeeld over 4 bijzondere appartementengebouwen. De variatie van 
appartementen is bijzonder groot. In deze brochure kunt u kennismaken 
met het woningaanbod. Ook vertellen wij u graag meer over het plan, de 
geschiedenis van het gebied én laten wij u de leukste plekjes in de buurt zien.

Zijdebalen
thuis... midden
in Utrecht

Inhoud

Welkom 
in Zijdebalen

2
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“We maken een nieuw stukje stad. In korte 
tijd krijgt Utrecht er bijna 500 woningen bij. 
In Utrecht zie je veel mensen op straat, die 
van de openbare voorzieningen gebruik 
maken. Het is een kwaliteit die de stad op dit 
stuk verder uit kan diepen, een unieke kans.  
De nadruk in Zijdebalen ligt dan ook op het 
gebruik en de beleving van de openbare 
ruimte.’’

Volgens Richard Koek sluit Zijdebalen perfect 
aan op het historische deel van de Utrechtse 
binnenstad. “Dat zie je aan de architectuur 
en merk je aan het verblijfsklimaat op straat, 
zoals de ruimte voor bomen, straten en 
een extra stadsgracht. Een oase van rust 
vormen de fraaie binnentuinen tussen de 
woonblokken. Het gaat om de beleving 
van de stad. Dat alle voorzieningen op 
loopafstand liggen, draagt zeker bij aan 
de echte Utrechtse beleving.”

Zijdebalen 
gaat er komen... 

 en hoe!
De plek waar Zijdebalen komt, maakte 

vroeger onderdeel uit van de stad, maar 

ook weer niet. “Dat gaat het nu wel doen”, 

vertelt Richard Koek, stedenbouwkundige 

bij Rijnboutt.

Zijdebalen maakt 

onderdeel uit van de 

historische Bemuurde 

Weerd, rond 1300 ontstaan 

als voorstad van Utrecht. 

Langs de stadsmuur in de 

huidige Zijdebalenstraat 

lag de Noorderstroom. 

In het stedenbouwkundig 

plan wordt deze vroegere 

waterloop in ere hersteld 

met de aanleg van een 

nieuwe stadsgracht. 
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De bouw van fase I is 

afgerond en de eerste 

bewoners van de 

luxe herenhuizen en 

stadsappartementen 

nemen hun intrek. 

Zij doen het licht 

aan in Zijdebalen en 

brengen de nieuwe, 

Utrechtse woonwijk 

tot leven.

Zijdebalen is een omvangrijk project met zo’n 
500 woningen, verdeeld over 4 woonblokken. 
Gezien de grootte van het project worden de 
appartementen en herenhuizen gefaseerd 
gerealiseerd. 

Fase I bestaat uit de eerste twee 
woonblokken met 12 luxe herenhuizen 
en 223 stadsappartementen. Alle huizen 
zijn verkocht en de bouw van blok 1 is al 
afgerond. De eerste bewoners hebben hun 
intrek genomen. 

Fase IIa met 11 herenhuizen en 108 stads-
appartementen is inmiddels ook verkocht en 

de bouw is gestart. Nu is het tijd voor fase 
IIb - het laatste woonblok - met opnieuw een 
heel gevarieerd aanbod van appartementen, 
waarvan we er maar liefst 51 verkopen.

Zijdebalen wordt ontwikkeld en gerealiseerd 
door de bedrijven Hurks en Van Wijnen.
Beide bedrijven zijn al een eeuw lang actief in 
het ontwikkelen en realiseren van vastgoed. 
Op Zijdebalen bundelen Hurks en Van Wijnen 
hun kracht en expertise. 

Lange tijd was Zijdebalen een 

hermetisch afgesloten bouwterrein. 

Maar nu is het zover!

Het licht 
is aan in 
Zijdebalen
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 “Willen we in de 

stad blijven wonen of 

vertrekken we naar een 

buitenwijk? Die vraag 

was snel beantwoord. 

De gezellige stad heeft 

ons hart gestolen.” 

Enthousiast vertelt 

het stel waarom het 

koos voor één van de 

herenhuizen aan de 

Vecht in Zijdebalen.

Hun zoektocht begon door een gesprek 
met de makelaar over de verkoop van hun 
huidige huis. “We wilden eerst weten wat 
onze mogelijkheden waren. De makelaar 
attendeerde ons op de plannen voor 
Zijdebalen. De verkoop was nog niet gestart, 
maar we wisten het gelijk. Dit wilden we! 
Een groot, nieuw huis met twee eigen 
parkeerplaatsen op een toplocatie.”

Heel interessant en spannend
“De architectuur vonden we heel gaaf. De 
verscheidenheid in gevels, de grote ramen 
en het mooie metselwerk spraken ons erg 
aan. Ook leuk dat er zo veel aan gedaan is 
om de historie van het gebied zichtbaar te 
maken in de nieuwbouwwijk. Nieuwbouw in 
een bestaande stad met voelbare historie. 
Interessant en spannend!”

Lekker eigenwijs
“We hebben dus een herenhuis gekocht. 
In de basis had dit drie lagen. We hebben 
in de optionele sfeer gekozen om er een 
vierde woonlaag op te laten bouwen. Verder 
hebben we de woning redelijk casco laten 

opleveren. We zijn nogal eigenwijs en doen 
alles graag op onze manier. Fijn dat dit kan 
met nieuwbouw!”

Hier kan Rosa heerlijk opgroeien
“Toen we besloten om te verhuizen en dit 
huis te kopen waren we nog met z’n tweetjes. 
Inmiddels zijn we een gezin. Rosa werd 8 
maanden geleden geboren. Een grote wens 
kwam uit en qua timing komt het ons prima 
uit hoor. Daarbij hadden we het huis op de 
groei gekocht dus… Rosa kan in Zijdebalen 
opgroeien en vriendjes maken. Na onze eigen 
tuin mag ze de binnentuin voorzichtig gaan 
verkennen en als ze later groot is, fietst ze zo 
naar de stad.”

Onze toekomst
Linda en Jeroen zien de toekomst 
rooskleurig. “We wonen groter en nieuw. 
Zorgeloos. We kunnen nog steeds lekker 
de stad in om een terrasje te pakken en bij 
mooi weer gaan we heerlijk zeilen, onze 
gezamenlijke hobby. Alles bij elkaar vinden 
we in Zijdebalen de perfecte balans van 
stedelijke levendigheid en ultieme rust.”

We wisten het gelijk, 
dit wilden we!

Linda en Jeroen Meijer woonden  
al 7 jaar met plezier aan het Ledig 
Erf. Een mooi moment om eens na te 
denken over de toekomst, vonden ze. 

Linda en Jeroen Meijer, eerste kopers in Zijdebalen.



“Zijdebalen grenst aan de binnenstad van 
Utrecht, de Staatsliedenbuurt, Tuinwijk en de 
Vogelenbuurt. Daarbij ligt het deels tegen de 
Vecht en vlak bij het populaire Griftpark. 
Het is een plek waar je lekker ontspannen 
kunt leven, met leuke winkeltjes en 
restaurantjes in de buurt. De sfeer is gezellig 
en de buurt erg kindvriendelijk. Zijdebalen 
past perfect in dit plaatje. Het is een 
geweldige locatie voor een eigen woonplek in 
de stad. Voor ons als architectenbureau een 
mooie uitdaging om met deze ingrediënten 
aan de slag te gaan.” 

Buurtbewoners werden in de beginfase 
betrokken bij de stedenbouwkundige plannen 
van de gemeente en Zijdebalen en de 
totstandkoming van het Bestemmingsplan. 
"De mening en visie van buurtbewoners 
vinden wij erg belangrijk. Het is tenslotte hun 
bestaande leefomgeving die verandert. We 
bedenken graag een passende aansluiting, 
waar het gros van de mensen zich in kan 
vinden.” 

”Als architectenbureau vonden wij het 

belangrijk om de klassieke stijl, die de 

binnenstad van Utrecht zo typeert, 

in het ontwerp van de appartementen 

terug te laten komen.”

“De uitdaging van Zijdebalen zat hem 
vooral in het toevoegen van een passend 
puzzelstukje aan de stad dat een gevarieerd 
woningaanbod biedt. Het spelen met 
verschillende niveaus was één van de 
aantrekkelijke kanten aan het plan. De 
parkeergarages liggen half verdiept ten 
opzichte van de straat. 

Dit betekent dat de eerste appartementen 
en het binnenhof een halve verdieping hoger 
liggen. Dat verschil in hoogte zie je in de 
toegangen naar dek en appartementen. 
Bij de herenhuizen en de woningen met een 
souterrain zie je dit ook in de woning zelf.”

“De appartementen van fase IIb liggen 
allemaal rond een groen aangelegde 
binnentuin die toegang biedt tot de 
appartementen op de begane grond. 
De terrassen van deze appartementen 
bevinden zich in een oase van rust. En dat 
midden in de stad. Typisch Zijdebalen!”

"De buitenkant van een nieuwe woning verdient alle 

aandacht, maar de indeling is minstens zo belangrijk."

Nico Knipscheer van Venster Architekten legt uit wat hem bij Zijdebalen inspireerde.

INSPIRATIESCHETS 
ZIJDEBALEN 

Patrick van Buijtenen van Architectenbureau Mulleners, één van de bureaus 
achter het ontwerp van Zijdebalen.

Zijdebalen 11Zijdebalen fase IIb10 Zijdebalen fase IIb11

UUtrecht als
inspiratiebron 
van Zijdebalen 
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Fase IFase IIaFase IIb
in aanbouwin verkoop in aanbouw

Fase I
opgeleverd

12 fase IIbZijdebalen 13

V
Renvooi

Landhuis Zijdebalen | bnr. 4.001 t/m 4.013

Het Westerpakhuis | bnr. 4.057, 4.058, 4.062, 4.063, 4.067, 4.068, 4.071, 4.072, 4.075 en 4.076

De Westertoren | bnr. 4.055, 4.056, 4.059 t/m 4.061, 4.064 t/m 4.066, 4.069, 4.070, 4.073, 4.074, 4.077 t/m 4.081

De Fabriqueur | bnr. 4.111 t/m 4.121

fietsen opstelplaats

ondergrondse vuilcontainer

Zijdebalen dankt zijn naam aan de voormalige 
buitenplaats met zijn prachtige tuin aan de Vecht. 
Het is met name de nabijheid en ligging aan de Vecht, 
die deze bijzondere plek om te wonen nóg specialer 
maakt. 

Zijdebalen heeft, door haar ligging aan de Vecht, 
een duidelijke relatie met het water. Daar is bij de 
stedenbouwkundige plannen terdege rekening mee 
gehouden. Zo wordt de Zeedijk van een statige 
bomenrij voorzien. Verder wordt in de Zijdebalenstaat 
- tussen fase IIa en IIb - een nieuwe stadsgracht 
aangelegd.

De monumentale Lubro fabriek aan de Zeedijk en 
Zijdebalenstraat is ook onderdeel van blok 4. Op dit 
moment wordt hard gewerkt aan de plannen om dit 
pand te herontwikkelen tot 6 industriële herenhuizen, 
een mooie horecagelegenheid én ruimte om te werken.

Bij de totale vernieuwing van het gebied hoort ook de 
herontwikkeling van het gebouw aan de Kaatstraat.

Oriëntatie  
op de Vecht 

NO
OR

D
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David van Mollemstraat

Westerdijk Zijdebalenstraat

In de 17e eeuw stond hier het impo-
sante landhuis dat deel uitmaakte van 
de fraaie buitenplaats Zijdebalen. Het 
nieuwe appartementengebouw staat 
deels op het stuk grond waarop het 
landhuis was gebouwd. Met de bouw 
van Landhuis Zijdebalen komt de ge-
schiedenis dus weer tot leven.

De Westertoren is het markan-
te hoekgebouw van fase IIb. 
Een fraai vormgegeven accent 
op de hoek van de David van 
Mollemstraat en de Wester-
dijk, met fraai uitzicht over 
Zijdebalen en de stad.

De ruwe zijde werd uit Perzië, China, Bengalen of Tonkin via Amsterdam aangevoerd over 
de Vecht. Na vervaardiging van het zijdedraad op Zijdebalen werd het getransporteerd naar 
Amsterdamse weverijen. Voor de tijdelijke opslag van de zijde was er in de 17e-eeuwse zij-
derederij een pakhuis. Aan de Westerdijk komt een prachtig gebouw dat als modern pakhuis 
wordt vormgegeven. Hiermee herleeft de geschiedenis een klein beetje. 

29 huurappartementen, 
Bouwinvest.

29 huurappartementen, 
Bouwinvest.

23 huurappartementen, 
Bouwinvest.

18 huurappartementen, 
Mitros.

6 industriële herenhuizen, een horecagelegenheid én 
ruimte om te werken.
Deze gaan gaan op een later moment in verkoop.

In archieven wordt de firma Zijdebalen vaak omschreven als ‘Fabriqueurs 
in zijde spinnen’. De chique verwijzing heeft vast te maken met de lanen en 
hagen, loofgangen, priëlen, een doolhof, speelhuis, vijvers, vazen en beel-
den die op de buitenplaats te zien waren. Wie hier rondwandelde, waande 
zich naar verluidt ‘in een schaalmodel van de Schepping’.
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De geschiedenis van Zijdebalen gaat ver 
terug. Een mooi verhaal dat duidelijk zijn 
weg terugvindt in het nieuwe woongebied. 

Zijdebalen was een befaamde Nederlandse 
zijdefabriek met bijbehorend landgoed. 
In 1681 werd het terrein net buiten de 
Bemuurde Weerd in gebruik genomen door 
zijdehandelaar Jacob van Mollem. Hij liet 
de ruwe zijde uit Perzië, China of Bengalen 
via Amsterdam aanvoeren over de Vecht. 
Kort na de bouw van de Zijdefabriek liet 
Van Mollem pal ernaast een buitenplaats 
bouwen.

Hoofdgebouw en woonhuis stonden 
evenwijdig aan de Vecht. Door de florerende 
handel kon zijn zoon David de buitenplaats 
uitbouwen met lanen en hagen, loofgangen, 

een doolhof, speelhuis, vijvers, vazen 
en beelden. De tuinen behoorden tot de 
rijkste die Nederland ooit heeft gekend. 
Nadat halverwege de 18e eeuw een nieuw 
ontwikkelde en naastgelegen katoenfabriek 
ook van de waterkracht gebruikmaakte, ging 
het uiteindelijk minder goed met de fabriek. 
In 1816 werd de fabriek gesloten. 

David van Mollem had in zijn testament 
laten vastleggen dat het lustoord gesloopt 
moest worden als het niet meer in handen 
van de familie kon blijven. Het terrein werd 
in gebruik genomen als tuindersgrond. 
Het enige wat nog aan buitenplaats 
Zijdebalen herinnert, is de vroegere (witte) 
tuinmanswoning aan de Zijdebalenstraat 2. 
Dit gemeentelijk monument blijft behouden 
in Zijdebalen.

<<  Portret van David van Mollem met zijn familie, Nicolaas Verkolje,  
1740 olieverf op paneel, hoog 63,5 cm × breed 79 cm. 
Rijksmuseum zaal 1.1

In de tuin van zijn buitenplaats Zijdebalen aan de Vecht zit de rijke Amsterdamse zijdekoopman 
David van Mollem met zijn nakomelingen. De schilder Verkolje had ook deze tuin ontworpen waarin 
twee grote marmeren vazen stonden van de beeldhouwer Jacob Cressant. Van Mollem was een 
groot kenner van de natuur. Hij is links op het schilderij weergegeven terwijl hij zijn liefde voor 
planten en wetenschap doorgeeft aan zijn kleinkinderen.

Zijdebalen: 
een rijke 
geschiedenis 
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U ziet Landhuis Zijdebalen 
bouwnummer: 4.001 | 4.002 | 4.003 | 4.004
 4.005 | 4.006 | 4.007 | 4.008
 4.009 | 4.010 | 4.011 | 4.012
 4.013

Hier komt de 
geschiedenis 
weer tot
leven 

In Landhuis Zijdebalen komen 13 hoogwaardig 
afgewerkte koopappartementen waaronder een 
uniek penthouse. Het is daarmee een klein 
en exclusief pand, waarbij de appartementen 
gedeeltelijk aan de Vecht liggen. 

Landhuis Zijdebalen is architectonisch rijk 
vormgegeven met gevel stucwerk, fraaie frans-
balkons met stalen hekwerken en glasvulling, 
grote raampartijen, hardhouten kozijnen en 
een chique gefelste kap met karakteristieke 
dakkapellen. Een waardige referentie aan het 
voormalige 17e eeuwse landhuis.

De appartementen zijn circa 89 tot circa 
166 m² groot. Op de bovenste verdieping treft 
u het unieke penthouse van circa 227 m², 
waarbij de lift toegang geeft tot in de woning. 
Alle appartementen hebben minimaal één 
parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage. 
Het penthouse beschikt in basis over twee 
parkeerplaatsen.

Landhuis 
Zijdebalen
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Je eigen plek 
om weg te dromen.



Type E1 souterrain
Bouwnummer 4.003

m2

108
slaapkmrs.
2

verdieping
-1/BG

Geniet u straks van dit prachtige appartement in  

twee woonlagen met twee slaap-en badkamers  

én heerlijk terras op het zuiden? 

• woonoppervlakte 108 m2

• gesitueerd op de begane grond met souterrain

• 3-kamerappartement

• heerlijke terras van 32 m2 op het zuiden

• keuken scheidt woonkamer en eetkamer

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• riante slaapkamer, badkamer en berging in souterrain

• slaapkamer 2 en tweede badkamer op begane grond

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, vaatwasser, 

koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het 

gebouw
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Begane grondSouterrain

23Zijdebalen fase IIb22

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

Met
‘Landhuis 

Zijdebalen’ 
komt de 

geschiedenis 
weer 

tot leven.Z



Type E1 Type E1A
Bouwnummer 4.006 en 4.009 Bouwnummer 4.012
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Dit luxe afgewerkte appartement heeft  

maar liefst drie slaapkamers en een heerlijk  

balkon op het zuiden.

• woonoppervlakte 135 m2

• gesitueerd op de 1e en 2e verdieping

• 4-kamerappartement

• goed bereikbaar balkon van 8 m2 op het zuiden

• ruime living met grote raampartijen

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• badkamer met ligbad, dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Heerlijk appartement dat dankzij de riante afmeting, 

gunstige indeling en grote raampartijen heel veel  

woongenot biedt. 

• woonoppervlakte 124 m2

• gesitueerd op de 3e verdieping

• 4-kamerappartement

• goed bereikbaar balkon van 8 m2 op het zuiden

• ruime living met grote raampartijen

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• badkamer met ligbad, dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw
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Souterrain Souterrain

Verdieping 1 Verdieping 1

Verdieping 3 Verdieping 3

Verdieping 7 Verdieping 7

Verdieping 5 Verdieping 5

Begane grond Begane grond

Verdieping 4 Verdieping 4

Verdieping 6 Verdieping 6

Verdieping 2 Verdieping 2



Type E2
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Stijlvol wonen in een appartement 
dat u elke dag weer een prachtig uitzicht biedt.



Type E2
Bouwnummer 4.002 Bouwnummer 4.005, 4.008 en 4.011

m2

89
slaapkmrs.
2

verdieping verdieping verdieping
1e 2e 3e

Souterrain Souterrain

Verdieping 1 Verdieping 1

Verdieping 3 Verdieping 3

Verdieping 7 Verdieping 7

Verdieping 5 Verdieping 5

Begane grond Begane grond

Verdieping 4 Verdieping 4

Verdieping 6 Verdieping 6

Verdieping 2 Verdieping 2

Type E2 souterrain m2

136
slaapkmrs.
2

verdieping
-1/BG

Begane grondSouterrain

Dit fraaie hoekappartement, verdeeld over twee 

woonlagen, heeft een unieke indeling en baadt in 

het licht dankzij de indrukwekkende raampartijen.

• woonoppervlakte 136 m2

• gesitueerd op de begane grond met souterrain

• 3-kamerappartement

• beschutte loggia van 6 m2 op het oosten

• keuken in hoekopstelling met toegang tot loggia

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• riante slaapkamer met badkamer-en-suite, 

inloopkast en berging in het souterrain

• tweede slaap- en badkamer op de 

woonverdieping

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk en 

Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, 

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van 

het gebouw

Dit schitterende hoekappartement, met 

beschutte loggia op het oosten, heeft twee riante 

slaapkamers en een bijzonder luxe badkamer. 

• woonoppervlakte 89 m2

• gesitueerd op de 1e, 2e en 3e verdieping

• 3-kamerappartement

• beschutte loggia van 6 m2 op het oosten

• ruime living met open keuken en toegang  

tot loggia

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• 2 ruime slaapkamers

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk en 

Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, 

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van 

het gebouw
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1e verdieping
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Bouwnummer 4.001

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

Type E3 souterrain
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m2

166
slaapkmrs.
3

verdieping
-1/BG

Begane grondSouterrain

Maak kennis met één van de grootste appartementen 

dat verdeeld is over twee woonlagen. Ziet u al voor 

u hoe u geniet van de gezellige leefkeuken grenzend 

aan het riante terras?

• woonoppervlakte 166 m2

• gesitueerd op de begane grond met souterrain

• 4-kamerappartement

• riante terras van 41 m2 op het zuidwesten

• keuken scheidt woonkamer en eetkamer

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• hoofdslaapkamer met badkamer-en-suite  

op de woonverdieping

• 2 extra slaapkamers en 2e badkamer in het 

souterrain

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van  

tegelwerk en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, 

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het  

dak van het gebouw
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Bouwnummer 4.010

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

Type E3 kap m2
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woonkamer

keuken

berging

berging

hal

slaap-
kamer 2

slaap-
kamer 1

loggia

< 3710 >

< 3634 >

< 14146 >

< 5788 >

< 3758 >

< 4928 >

< 2965 >

< 2385 >

< 5036 >

< 5036 >
1500-lijn

1500-lijn
1500-lijn

1500-lijn

1500-lijn

< 1461 >

WM/
DR

slaapkmrs.
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3eType E3

Bouwnummer 4.004 en 4.007
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Zoekt u een ruim appartement met drie 

slaapkamers en een meer dan riante woonkamer? 

Laat dan uw licht schijnen op type E3 en ontdek 

hoe comfortabel en luxe u hier woont. 

• woonoppervlakte 126 m2

• gesitueerd op de 1e en 2e verdieping

• 4-kamerappartement

• ruim balkon van 8 m2 op het zuidwesten

• keuken scheidt living en eetkamer

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• 3 slaapkamers

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk en 

Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, 

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van 

het gebouw

Onder de deels schuine kap gaat dit sfeervolle 

appartement met heel veel leefruimte schuil.  

Zet de deuren lekker open en kijk uit om de mooie 

omgeving van Zijdebalen.

• woonoppervlakte 111 m2

• gesitueerd op de 3e verdieping

• 3-kamerappartement

• beschutte loggia van 5 m2 op het zuidoosten

• sfeervolle living en leefkeuken

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• 2 ruime slaapkamers

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk en 

Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, 

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van 

het gebouw
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Penthouse E
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Een unieke woonbeleving op grote hoogte. 



Bouwnummer 4.013

Souterrain
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Penthouse E m2

227
slaapkmrs.
4

verdieping
4e

4e verdieping
Bouwnummer 4.013

woonkamer

keuken

inloop
kast

berging

hal

lift

slaapkamer 3

slaapkamer 2

slaap-
kamer 4

slaapkamer 1

dakterras

< 13072 >

< 9100 >

trede

< 5118 >

< 5437 >

< 10184 >

< 
54

24
 >

< 
31

83
 >

< 
32

26
 >

< 
35

30
 >

< 2400 >

< 2950 >

< 6848 >

< 5006 >

< 3836 >

< 5006 >
1500-lijn

1500-lijn

1500-lijn

1500-lijn1500-lijn1500-lijn

1500-lijn

1500
-lijn

15
00

-li
jn

15
00

-li
jn

WM/
DR

Leef in alle 
vrijheid 
in dit luxe 
penthouse?
Op de bovenste woonlaag van Landhuis Zijdebalen komt dit 

schitterende penthouse van 227 m². Wat een ruimte, wat een 

vrijheid en wat een fantastisch dakterras. 

Het iets schuin weglopende dak geeft alle ruimtes heel veel 

sfeer. Dankzij de grote raampartijen en dakkapellen met frans 

balkon is het penthouse schitterend verlicht en geniet u overal 

van een mooi uitzicht. De lift komt in het pentehouse uit, 

waardoor maximale privacy verzekerd is. Dit is ongekend luxe, 

living on top of the world, bij het sfeervolle centrum van Utrecht. 

• woonoppervlakte 227 m2

• gesitueerd op de 4e verdieping

• privé dakterras van maar liefst 67 m2 op het zuidoosten

• rechtstreeks toegang tot uw penthouse met de lift

• 4 slaapkamers, waarbij hoofdslaapkamer is voorzien van 

badkamer-en-suite en inloopkast

• 2 complete badkamers

• rechtopgaande knieschotten onder de kap

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• inclusief 2 parkeerplaatsen in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• badkamers voorzien van tegelwerk en Villeroy & Boch 

sanitair

• keukencheque ter waarde van € 10.000,- te besteden bij 

Eigenhuis Keukens

• penthouse is voorzien van vloerverwarming

• wanden sausklaar afgewerkt

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het gebouw

3736 Zijdebalen fase IIb
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1. Zijdebalen locatie
2. Puha
3. Luc
4. Naar de Kapper
5.  Klijs & boon
6.  Starbucks
7.  Ekko
8.  Filmhuis ‘t Hoogt
9. Meneer Smakers
10.  Plato
11. The Village coffee
12.  Café voortuin
13.  Stathe
14. Theater Kikker
15. Beatrix Theater
16. Le Jardin
17. Restaurant Blij
18.  Winebar VinVin
19.  Rachmaninoff
20.   Sportschool Fit for Free  

(Oudenoord)
21.     Het Muzieklokaal
22.  Stan & Co
23.  Barbeton
24.  De Bakkerswinkel
25.  Behind Bars
26.  Puschkin
27. Live Today
28. Hutspot
29. De Kast Concept Store
30. Number Nine

NS. Centraal station
BS.  Basisschool
KO. Kinderopvang
SU. Supermarkt
KB.  Kinderboerderij
DT.  Domtoren

De leukste  
en meest 
praktische 
plekken 
in de stad 
lekker 
dichtbij

Zijdebalen is van oudsher onlosmakelijk verbonden 

met het centrum van de Domstad. Een grote 

diversiteit aan winkels, gezellige cafés, bijzondere 

restaurants, interessante musea, fraaie grachten en 

werfkelders. Het zijn voorzieningen die allemaal op 

loopafstand van Zijdebalen liggen.

Via de Bemuurde Weerd en de Oude Gracht bent u in 

no-time in het kloppend hart van bruisend Utrecht. 

In het oude stadscentrum vindt u alles wat u nodig 

heeft. Van supermarkt tot biologische winkel, van 

sportschool tot dokter en van basisscholen tot 

kinderopvang. Kortom de allerleukste en meest 

praktische plekken in hartje Utrecht zijn dichterbij 

dan u in eerste instantie denkt. Ook dat maakt 

wonen in Zijdebalen bijzonder aantrekkelijk. 

Gewoon, alles lekker in de buurt.
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EKKO, het meest vooruitstrevende 
muziek- en cultuurpodium van 
Utrecht van dit moment. EKKO 

biedt vernieuwende (inter)
nationale bands en dj’s letterlijk 

een podium.Daarnaast kent 
EKKO een aantal vaste en 

wisselende dansavonden, waarbij 
verschillende stromingen aan bod 

komen. Tevens beschikt Ekko 
over een eigen cafégedeelte dat 
op donderdag en vrijdag ook als 

restaurant dient.

41Zijdebalen fase IIb41Zijdebalen fase IIb

< Rachmaninoff

< Hutspot Utrecht

EKKO > 

< Meneer Smakers

Restaurant Blij >

In één van de werfkelders op de 
Vismarkt vindt u Rachmaninoff. 
Een mooie woonwinkel waar 
niets gewoon aan is. Een 
bezoekje aan Rachmaninoff 
staat garant voor een bron aan 
inspiratie voor de inrichting van 
uw nieuwe huis. Van meubels 
tot verlichting en accessoires, 
u vindt het hier allemaal. Zelfs 
voor een stukje interieuradvies  
is dit ‘the place to be’. 

Zoekt u iets unieks voor in uw garderobe of 
uw nieuwe huis? Bezoek de nieuwe Hutspot 
winkel annex café aan de Vinkenburgstraat 19. 
Hier krijgen designers en kunstenaars de kans 
om hun met zorg gecreëerde producten tentoon 
te stellen én te verkopen. In deze vestiging 
worden creatievelingen uit Utrecht en omgeving 
extra graag gezien. Door snel in te spelen op 
nieuwe trends en hippe ideeën blijven ze hun 
klanten verrrassen. 

Restaurant Blij staat voor 
kwaliteit en aandacht. Vandaar 

dat er louter met verse 
producten wordt gewerkt. Uniek 

zijn de halve gerechten. Bij 
restaurant Blij kun je namelijk 

kiezen voor 2 voorgerechten 
en 2 hoofdgerechten. Dubbel 
genieten dus! Net zo uniek is 

de ligging; hoek Brugstraat en 
Lauwerecht aan de Vecht. 

Daar is het op een ruim terras 
heerlijk toeven. 

Meneer Smakers, dé burgerbar in 
Utrecht, serveert gastronomische 
burgers, gemaakt van ambachtelijk 
gedraaid vlees en belegd met de 
meest verse ingrediënten, direct 
van het land. Het restaurant staat 
bekend om zijn gezellige ‘vintage’ 
huiskamersfeer.  
De burgers van Meneer Smakers, 
met vestigingen aan de  
Nobelstraat 143 en Twijnstraat 62 
in Utrecht, zijn ook af te halen.

Hotspots
onder 
de Dom
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< Number Nine

Filmtheater ’t Hoogt >

Wijnbar VinVin

< Plato Utrecht

Wat een geweldige kledingwinkel 
is dit. Voor man en vrouw. Talloze 
merken zijn vertegenwoordigd. 
Fris, clean, stijlvol en uniek, 
dat zijn de speerpunten van de 
collecties die je in Number Nine 
aan de Zadelstraat 30 vindt. 
De collectie wordt samengesteld 
uit de leukste merken en 
producten die samen een eigen 
Number Nine stijl creëren. Hier 
kun je 7 dagen per week terecht 
voor een goed advies of hulp bij 
het zoeken van ‘dat ene toffe item’. 

Het prachtige monumentale 
filmtheater ’t Hoogt is 

ondergebracht in een zevental 
met elkaar verbonden historische 

panden in het centrum van Utrecht. 
‘t Hoogt is initiator van bijzondere 

projecten, van grote en kleine 
festivals tot retrospectieven, 

lezingen, symposia en het vertonen 
van zwijgende films met live 

muziek. Café ’t Hoogt serveert 
elke dag vanaf 10 uur smakelijke 

hapjes en drankjes, afkomstig van 
lokale producenten en gemaakt met 

eerlijke producten. 

Bij Wijnbar VinVin, de eerste trendy 
wijnbar in Utrecht, kun je van meer dan 
20 verschillende soorten wijnen proeven. 
Bij een goed glas wijn hoort uiteraard 
een versnapering, vandaar dat VinVin 
opwachting maakt met een uitgelezen 
selectie fingerfood gerechten. Iedere vrijdag 
draaien de huis dj’s heerlijke funky soul. 
Ook is er regelmatig live muziek. Verder 
houdt VinVin iedere eerste zondag van 
de maand een open proeverij. 

Aan de Voorstraat ligt Plato Utrecht, de 
platenzaak die van oudsher is gespecialiseerd 
in pop, jazz, blues/soul, maar ondertussen 
ook een afdeling klassiek en films heeft. Plato 
Utrecht heeft standaard een brede collectie 
cd en vinyl op voorraad. Je kunt er altijd terecht 
voor tips, advies, koptelefoons, draaitafels 
en andere toebehoren. Verder vinden bij 
Plato Utrecht regelmatig zogenaamde gratis 
toegankelijke instores plaats, bandjes die live 
hun plaat komen promoten.

Barbeton

Op loopafstand van de Dom in Utrecht ligt Barbeton, een café met 
een opvallend mooie en strakke industriële inrichting. In het midden 
van de zaak staat een grote bar/counter van beton, terwijl op één van 
de grote wanden een cartooneske plattegrond van ‘me stadsie’ staat 
afgebeeld. 

Er zijn tafeltjes in alle soorten en maten: table for two, banken en 
sofa’s. Gewoon lekker aanschuiven aan de grote (lees)tafel of de bar, 
dat kan natuurlijk ook! De met glazen schuifdeuren afgeschermde 
vergaderruimte leent zich uitstekend voor het houden van meetings. 
Bij Barbeton wordt de koffie met de hand gezet en de sappen vers 
geperst. De taarten, broodjes, salades en soepen zijn altijd dagvers.U



De herontwikkeling van de oude Lubrofabriek 
maakt onderdeel uit van fase IIb. Daarmee komt 
een stukje geschiedenis tot leven. We nemen u 
graag even mee terug in de tijd. 

Toen er eind 18e eeuw een eind kwam aan de 
regelgeving dat je alleen tegen inlevering van 
eigen meel een brood kon laten maken door de 
bakker, groeide de broodconsumptie en kwamen 
er industriële bakkers. De Lubro broodfabriek 
op Zijdebalen - op de hoek van de Zeedijk en de 
Zijdebalenstraat - werd in 1949 gebouwd.

Architect H.F. Meertens ontwierp het gebouw 
dat later werd voorzien van een beeldhouwwerk 
'het bakkertje' van Jo Uiterwaal. In 2004 sloot 
de bakkerij definitief haar deuren en verloor 
het pand haar oorspronkelijke functie. De 
Lubro is een fraai stuk industrieel erfgoed 
uit de wederopbouwperiode. Het voormalige 
kantoorgebouw met karakteristieke raampartijen, 
alsook de voormalige productiehal met bijzonder 
gebogen dakspanten geven de oude fabriek nog 
altijd een markante uitstraling. 

De Utrechtse Luxe Brood- en Banketbakkerij (Lubro) 
werd in 1919 opgericht. Al snel waren er winkels door 
de hele stad en werd Lubro een begrip in Utrecht.

44 Zijdebalen fase IIb45

LUC

< Het Muzieklokaal 

Nieuw en leuk! Lunch of diner? Ga naar Luc aan de Voor Clarenburg 8. Een sfeervolle 
horecagelegenheid waar u op zondagochtend de lekkerste appeltaart kunt eten. 
’s Avonds kies je iets lekkers van de menukaart en op zondag is het ‘eten wat de 
pot schaft’. Ook bij mooi weer is Luc een aanrader, want er is een zonnig terras met 
uitzicht op iedereen die voorbij wandelt.

Een bezoek aan het eerste klassieke 
proeflokaal van Nederland is een beleving 
op zich. Onder het genot van lekker eten en 
drinken geniet u van klassieke muziek.  
Wellicht in een andere context dan u  
gewend bent. Wennen is het echter niet.  
Het Muzieklokaal voelt direct bij binnenkomst 
vertrouwd en ontspannen.

Live Today

In een prachtig monumentaal pand 
aan de Minreboederstraat 6 vindt 
u Live Today. Live Today inspireert. 
Rondlopen is al een feestje, want bij 
Live Today bestaat het assortiment 
uit unieke meubels en stijlvolle 
woonaccessoires. De perfecte 
plek om dat ene leuke cadeautje 
te vinden. Je kan hier ook terecht 
voor interieuradvies. Ze zijn van alle 
markten thuis!

Puschkin >

Op de hoek van de Ridderschaps- 
en Wittevrouwenstraat zit 

Puschkin. Een nieuwe hotspot in 
Utrecht. Gezellig en ontspannen 

en bij mooi weer is er een heerlijk 
terras. Ontbijtje op z’n Duits met 

écht lekkere koffie. Of neem je 
eigen eten mee op vrijdagavond 

en geniet van de Duitse bieren en 
wijnen van Puschkin.

Lubro
fabriekLubro fabriek jaren '60



De Lubro zal daarom een tweede leven 
krijgen en worden geïntegreerd in de 
plannen van blok 4. Op dit moment 
wordt hard gewerkt aan de plannen 
voor een nieuwe invulling. Een mix 
van (creatieve) bedrijvigheid en een 
mooie horecafunctie (restaurant), 
voorzien van een heerlijk terras in de 
Zijdebalenstraat zal de fabriek tot een 
aantrekkelijke centrale plek in Zijdebalen 
maken. In de voormalige productiehal 
in de Zijdebalenstraat komen zes 
ruime industriële herenhuizen. Deze 
herenhuizen worden op een later moment 
in verkoop gebracht.

Op het terras 
genieten van deze 

historische plek
Lubro 
fabriek is 
gelegen aan 
de Vecht

Lubro fabriek
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Industriële bakkers aan het werk



WU ziet De Westertoren 
bouwnummer: 4.055 | 4.056 | 4.059 | 4.060
 4.061 | 4.064 | 4.065 | 4.066
 4.069 | 4.070 | 4.073 | 4.074
 4.077 | 4.078 | 4.079 | 4.080
 4.081

Elke dag 
genieten 
van een 
schitterend 
uitzicht
Deze zorgvuldig ontworpen ‘landmark’, met veel detail in het metselwerk, 
een hardstenen plint, grote raampartijen met hardhouten kozijnen, stalen 
hekwerken met fraaie glasvulling en markante gefelste zadeldaken, 
maken De Westertoren tot absolute eye-catcher van fase IIb. 

De Westertoren bestaat uit 16 hoogwaardig afgewerkte 
koopappartementen en een fraai penthouse op de bovenste verdieping. 
‘Uitzicht’ is het sleutelwoord. Een ongekende kwaliteit van deze 
appartementen.  
De woonoppervlakte van de appartementen loopt uiteen van circa 81 tot 
159 m². Het penthouse is circa 174 m² groot en de lift biedt toegang tot 
in de woning. Daarnaast bezit het penthouse een entresol van ca. 29 m2. 
Alle appartementen hebben minimaal één parkeerplaats in de verdiepte 
parkeergarage. Bij het penthouse horen twee parkeerplaatsen.

De
Westertoren

48 49Zijdebalen fase IIb
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Type D1

Zijdebalen fase IIb5150

Zet de openslaande deuren open en laat de 
zomer maar binnenkomen.



Type D1
Bouwnummer 4.055 Bouwnummer 4.059 en 4.064

m2

106
slaapkmrs.
3

verdieping verdieping
1e 2e

Souterrain Souterrain

Verdieping 1 Verdieping 1

Verdieping 3 Verdieping 3

Verdieping 7 Verdieping 7

Verdieping 5 Verdieping 5

Begane grond Begane grond

Verdieping 4 Verdieping 4

Verdieping 6 Verdieping 6

Verdieping 2 Verdieping 2

Type D1 begane grond m2

81
slaapkmrs.
2

verdieping
BG

Begane grond
Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058

woonkamer

keuken

berg-
ing

hal

slaapkamer 1 slaap-
kamer 2

terras

< 
91

97
 >

< 
73

67
 >

< 
56

06
 >

< 
44

36
 >

< 
36

60
 >

< 4850 >

< 2650 >

< 2700 > < 2050 >

< 5672 >

WM/
DR

1e verdieping
Bouwnummers 4.059, 4.060,
4.062 & 4.061

woonkamer

keuken

berging

hal

slaapkamer 1

slaapkamer 3

slaapkamer 2

balkon

< 
87

97
 >

< 
48

66
 >

< 
62

75
 >

< 
15

00
 >

< 4850 >

< 2650 > < 2100 > < 2995 >

< 4600 >

WM/
DR

Dit prachtige appartement bewijst dat praktisch, licht en 

stijlvol heel goed samengaan. En wat zal het genieten zijn  

op het grote terras met zuidelijke oriëntatie.

• woonoppervlakte 81 m2

• gesitueerd op de begane grond

• 3-kamerappartement

• zonnig terras van 20 m2 op het zuiden

• ruime living met 2 keer openslaande deuren naar het 

terras

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• badkamer met dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Een appartement met drie slaapkamers, grote living  

met open keuken en heerlijk balkon op het zuiden.  

Is dit wat u zoekt?

• woonoppervlakte 106 m2

• gesitueerd op de 1e en 2e verdieping

• 4-kamerappartement

• goed bereikbaar balkon van 7 m2 op het zuiden

• ruime living met grote raampartijen

• 3 slaapkamers 

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• badkamer met ligbad, dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw
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Type D2

54 55 fase IIbZijdebalen

Als al het goede samenkomt, 
wordt wonen puur genieten.



woonkamer

keuken

berg-
ing

berging

hal loggia

< 
30

60
 >

< 
69

13
 >

< 
33

08
 >

< 
12

89
3 

>

< 
58

53
 >

< 7580 >

< 5410 >

< 
36

50
 >

< 2600 >

< 6812 >

< 2680 >

Kelder Begane grond
Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058 Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058

< 7580 >

hal

hal

berging
woonkamer/keuken

slaapkamer 1

opstap ca.150mm

slaapkamer 2

WM/
DR

< 
30

60
 >

< 
69

13
 >

< 
31

53
 >

< 
33

08
 >

< 
12

89
3 

>

< 
58

53
 >

< 7580 >

< 5410 >

< 
36

50
 >

< 2600 >

< 6812 >

< 2680 >

woonkamer

keuken

berg-
ing

berging

hal loggia

< 
30

60
 >

< 
69

13
 >

< 
33

08
 >

< 
12

89
3 

>

< 
58

53
 >

< 7580 >

< 5410 >

< 
36

50
 >

< 2600 >

< 6812 >

< 2680 >

Kelder Begane grond
Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058 Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058

< 7580 >

hal

hal

berging
woonkamer/keuken

slaapkamer 1

opstap ca.150mm

slaapkamer 2

WM/
DR

< 
30

60
 >

< 
69

13
 >

< 
31

53
 >

< 
33

08
 >

< 
12

89
3 

>

< 
58

53
 >

< 7580 >

< 5410 >

< 
36

50
 >

< 2600 >

< 6812 >

< 2680 >

W
Wonen in 

Zijdebalen, 
droomt u er ook 

van?

Hier leeft u 
heerlijk 

rustig met 
levendigheid 
om de hoek.

Dit schitterende appartement in twee 

woonlagen heeft een heerlijk beschutte loggia 

en de twee riante slaapkamers hebben ieder de 

beschikking over een eigen badkamer.

• woonoppervlakte 159 m2

• gesitueerd op de begane grond met 

souterrain

• 3-kamerappartement

• ruime loggia van 15 m2 op het westen

• voldoende bergruimte, vooral in de 

bijbehorende externe berging in de kelder

• riante slaapkamer met toegang tot luxe 

eigen badkamer in het souterrain

• tweede badkamer en slaapkamer op de 

begane grond

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Bouwnummer 4.056

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

Type D2 souterrain m2

159
slaapkmrs.
2

verdieping
-1/BG

Begane grond

Souterrain
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Bouwnummer 4.061 en 4.066

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

Type D3 m2

118
slaapkmrs.
3

verdieping verdieping
1e 2eType D2

Bouwnummer 4.060 en 4.065

m2

92
slaapkmrs.
2

verdieping verdieping
1e 2e

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

1e verdieping
Bouwnummers 4.059, 4.060,
4.062 & 4.061

woonkamer

keuken

berging

hal

mk

slaapkamer 1

slaapkamer 3

slaapkamer 2

loggia< 
65

95
 >

< 
22

75
 >

< 
32

45
 >

< 
34

50
 >

< 
29

00
 >

< 5116 >

< 2480 >
< 4850 >

< 6328 >

< 5127 >

< 3600 >

< 2600 >

WM/
DR

Licht, zicht en heel veel leefruimte die door de praktische 

indeling optimaal tot hun recht komen. En dan is dit 

appartement ook nog eens bijzonder luxe afgewerkt.

• woonoppervlakte 92 m2

• gesitueerd op de 1e en 2e verdieping

• 3-kamer appartement

• heerlijke logia van 8 m2 op het zuidwesten

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• bijzonder ruime entree hal

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, vaatwasser, 

koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het 

gebouw

Dit riante appartement heeft het allemaal: drie slaapkamers, 

een optimale indeling, prachtige raampartijen en praktische 

opbergruimte. 

• woonoppervlakte 118 m2

• gesitueerd op de 1e en 2e verdieping

• 3-kamer appartement

• heerlijke logia van 8 m2 op het noordwesten

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• bijzonder ruime entree hal

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, vaatwasser, 

koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het 

gebouw

1e verdieping
Bouwnummers 4.059, 4.060,
4.062 & 4.061

WM/
DR

woonkamer

keuken

berging

hal

slaapkamer 1

slaap-
kamer 2

loggia

< 
46

00
 >

< 
35

00
 >

< 
69

13
 >

< 
29

00
 >

< 2995 > < 2350 > < 5130 >

< 2600 >
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Type D5

60 61Zijdebalen fase IIb

Zonnig leven op één van de 
mooiste plekjes in Utrecht.



Type D5 dakterras
Bouwnummer 4.074, 4.078 en 4.080Bouwnummer 4.070

m2

83
slaapkmrs.
2

verdieping
3e

SouterrainSouterrain

Verdieping 1Verdieping 1

Verdieping 3Verdieping 3

Verdieping 7Verdieping 7

Verdieping 5Verdieping 5

Begane grondBegane grond

Verdieping 4Verdieping 4

Verdieping 6Verdieping 6

Verdieping 2Verdieping 2

Type D5 m2

83
slaapkmrs.
2

verdieping verdieping verdieping
4e 5e 6e

3e verdieping
Bouwnummers 4.069, 4.070, 4.071 & 4.072

woonkamer

keuken

ber-
ging

hal

slaapkamer 1

slaapkamer 2

dakterras

< 
64

51
 >

< 
25

38
 >

< 
25

84
 >

< 
43

65
 >

< 
17

02
8 

>

< 4850 >

< 2995 >

< 6433 >

< 2200 >

< 2680 >

< 2680 >

< 10865 >

< 
63

72
 >

WM/
DR

6e Verdieping
Bouwnummers 4.079 & 4.080

woonkamer

keuken

berg-
ing

hal

slaapkamer 1

balkon

< 
64

51
 >

< 
25

84
 >

< 
43

65
 >

< 
43

00
 >

< 4850 >

< 2995 >

< 6433 >

< 1800 >

< 2680 >

< 2680 >

slaapkamer 2

< 
63

72
 >

WM/
DR

Op de 3e verdieping prijkt straks dit unieke appartement 

met spectaculair dakterras. Door de grote hoeveelheid 

openslaande deuren worden binnen en buiten als  

vanzelf één.

• woonoppervlakte 83 m2

• gesitueerd op de 3e verdieping

• 3-kamerappartement

• riant dakterras van 62 m2 op het zuidwesten

• ruime living met 3 keer openslaande deuren naar het 

dakterras

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• badkamer met douche en dubbele wastafel 

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Bent u straks de trotse bezitter van dit mooie  

appartement dat elke dag weer wordt gesierd door 

een prachtige lichtinval, dankzij de grote hoeveelheid 

verdiepingshoge ramen?

• woonoppervlakte 83 m2

• gesitueerd op de 4e, 5e en 6e verdieping

• 3-kamerappartement

• goed bereikbaar balkon van 8 m2 op het zuidwesten

• ruime living met grote raampartijen

• half open leefkeuken

• 2 slaapkamers 

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• badkamer met dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

GÉÉN raam 
bij bnr. 4.074,
verdieping 4
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Type D6
64 65Zijdebalen fase IIb

Vrij leven in alle rust met de binnenstad in het zicht.



Type D6 dakterras
Bouwnummer 4.073, 4.077 en 4.079Bouwnummer 4.069

m2

81
slaapkmrs.
2

verdieping verdieping verdieping verdieping
3e 4e 5e 6e

SouterrainSouterrain

Verdieping 1Verdieping 1

Verdieping 3Verdieping 3

Verdieping 7Verdieping 7

Verdieping 5Verdieping 5

Begane grondBegane grond

Verdieping 4Verdieping 4

Verdieping 6Verdieping 6

Verdieping 2Verdieping 2

Type D6 m2

81
slaapkmrs.
2

3e verdieping
Bouwnummers 4.069, 4.070, 4.071 & 4.072

keuken berg-
ing

hal

slaapkamer 1

balkon

dakterras

< 
15

00
 >

< 
49

69
 >

< 
13

76
0 

>

< 
29

33
 >

< 
25

38
 >

< 
63

72
 >

< 
48

63
 >

< 2100 >

< 8170 >

< 2995 >

< 4850 >

< 2650 >

< 4600 >

woonkamer

slaap-
kamer 2

WM/
DR

Bent u die levensgenieter die graag lekker buiten 

zit, maar geen omkijken wil hebben naar het 

tuinonderhoud? Maak kennis met dit unieke 

appartement met groot dakterras én balkon!

• woonoppervlakte 81 m2

• gesitueerd op de 3e verdieping

• 3-kamerappartement

• balkon op het zuiden van 7 m2 en een riant dakterras 

van 22 m2 aan de andere zijde

• ruime living met 2 keer openslaande deuren naar het 

balkon

• openslaande deuren naar dakterras vanuit de 

slaapkamers

• keuken scheidt de living en eetkamer

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met douche en dubbele wastafel 

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Kom binnen en geniet van dit mooie appartement dat 

door de verdiepingshoge ramen nog ruimer lijkt. Op 

het zuidelijk georiënteerde balkon zit u al in het vroege 

voorjaar heerlijk in de zon.

• woonoppervlakte 81 m2

• gesitueerd op de 4e, 5e en 6e verdieping

• 3-kamerappartement

• goed bereikbaar balkon van 7 m2 op het zuiden

• ruime living met grote raampartijen (vooral op de 

bovenste twee verdiepingen

• keuken scheidt de woonkamer en eetkamer

• 2 slaapkamers 

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

6e Verdieping
Bouwnummers 4.079 & 4.080
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Penthouse D7
68 69Zijdebalen fase IIb

Eindeloos genieten van groots 
leven met een fenomenaal

 uitzicht.



Bouwnummer 4.081

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

Penthouse D7 m2

173
slaapkmrs.
3

verdieping
7e

7e Verdieping
Bouwnummer 4.081 6e Verdieping

Bouwnummers 4.079 & 4.080

woonkamer
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berging

hal

lift

hal
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< 
10

89
8 

>

< 
57

48
 >

< 
32

00
 >

< 
47

91
 >

< 
35

20
 >

< 
26

00
 >

< 
43

00
 >

< 5748 >

< 2521 >

< 5784 > < 5684 >

< 1800 >

1500-lijn

1500-lijn1500-lijn

1500-lijn

15
00

-li
jn

15
00

-li
jn

< 5748 >

mk

WM/
DR

inloop-
kast

Onder de hoge nok van de Westertoren gaat dit bijzonder  

fraaie penthouse schuil. Naast een heerlijk balkon op het 

westen kunt u in het vroege voorjaar ook al genieten van  

de zon in de zuidelijk georiënteerde loggia. De schuin 

weglopende hoge kap geeft dit penthouse op diverse  

plaatsen een extra ruimtelijke sfeer. 

Qua indeling en afwerking is er alles aan gedaan om dit tot een 

heerlijke, luxe woonplek te maken. Een unieke beleving.  

En stelt u zich eens voor hoe schitterend het uitzicht zal zijn.

• woonoppervlakte 173 m2

• entresol van 29 m2

• gesitueerd op de 7e verdieping

• loggia van maar liefst 13 m2 op het zuiden

• balkon van 8 m2 met schuifpui op het westen 

• toegang tot uw penthouse met de lift of via de entree  

op de 6e verdieping

• 3 slaapkamers, waarbij de hoofdslaapkamer voorzien is van 

badkamer-en-suite en inloopkast

• 2 complete badkamers

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• inclusief 2 parkeerplaatsen in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• badkamers voorzien van tegelwerk en Villeroy & Boch 

sanitair

• keukencheque ter waarde van € 10.000,- te besteden bij 

Eigenhuis Keukens

• penthouse is voorzien van vloerverwarming 

• wanden sausklaar afgewerkt

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het gebouw

7e Verdieping
Bouwnummer 4.081
8e Verdieping
Bouwnummer 4.081, bijbehorende entresolverdieping

15
00

-li
jn entresol

entresol

entresol

vide

vide

vide

vide

Onder  
de hoge  
nok van de 
Westertoren

Entresol | 8e verdieping
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De groene verrassing 
van woonblok 4
Achter de schitterende samenstelling van fraai 
gedetailleerde gevels in woonblok 4 gaat een 
oase van rust schuil. Hier treft u de grootste 
binnentuin van Zijdebalen. 

Het hoogwaardige en groene ontwerp van 
de gemeenschappelijk binnentuin komt van 
Marjolein Riemer van het bekende bureau 
‘Mulleners architecten’. Kosten nog moeite zijn 
gespaard om deze bijzondere ruimte tot een 

aangename verblijfsplek te maken die voor elk 
wat wils biedt. Kijk en ontspan, ontmoet en speel, 
praat en geniet.

Hier zit u straks heerlijk in de zon en maakt 
u een praatje met de buren. Ondertussen 
krijgen kinderen de ruimte om veilig te spelen 
en vriendjes te maken. De binnentuin is het 
verlengstuk van uw luxe appartement in 
Zijdebalen.

We laten de geschiedenis herleven in Zijdebalen. 
En dat doen we niet alleen met verwijzingen 
in de architectuur. Ook de toegangspoort 
met smeedijzeren hek, die de entree van de 
voormalige buitenplaats Zijdebalen sierde, 
vindt zijn weg terug in de hoogwaardige 
nieuwbouwwijk. Daartoe worden de binnentuinen 
van de woonblokken 2 en 4 verfraaid met een 
ambachtelijk vervaardigde toegangspoort.

Zijdebalen maakt onderdeel uit van de 
historische Bemuurde Weerd. Kunstsmederij Axel 
en Wout van der Horst tot voor kort ook. Bijna 
drie eeuwen was daar een smederij gevestigd. 
Met gereedschappen die hun grootvader en 
overgrootvader al gebruikten, smeden vader en 
zoon Van der Horst nu hun eigen toegangspoort 
voor Zijdebalen anno nu.

Axel van der Horst:  “De Poorten van Zijdebalen 
zijn een eigen ontwerp. Ze zijn in overleg met 
Hurks en Van Wijnen tot stand gekomen. Voor 
de poort van blok 2 heb ik me onder meer laten 
inspireren door tekeningen van Jan de Beijer 
(1703 – 1780) van het landgoed Zijdebalen. Dat 
zie je terug in de triomfboog en de voorname 
pilaren in het hek.” 

Alex vertelt dat de eerste schetsen al stammen 
uit 2014. “We hadden de opdracht nog niet eens, 

maar ik vond het zo’n mooi werk dat ik er vast 
aan begon. Het is een hele klus, maar we zijn er 
blij mee. Het is een prachtig referentieproject 
voor ons en ook nog eens bestemd voor onze 
eigen stad!” Het resultaat van de entreepoort 
naar Zijdebalen blok 2 mag er al zijn: 3,3 meter 
hoog en 4 meer breed torent het massief stalen 
hekwerk majestueus boven de twee smeden uit. 

En ondertussen werkt Smederij van der Horst aan 
het prachtige ontwerp van de ruim 3,5 meter hoge 
toegangspoort die de entree van de binnentuin 
van bouwblok 4 straks siert. Axel: “Voor dit 
ontwerp heb ik me mede laten inspireren door 
de ingetogen en industriële architectuur van de 
naastgelegen Lubro. Het ellipsvormige vaste 
bovendeel is een referentie aan het kenmerkende 
toog dak van dit pand. Anderzijds vormen de over 
elkaar gelegen cirkels in de bovenlijst van het 
hek - in smeedtermen heet dit ‘geteld geld’ – weer 
een referentie aan de rijkdom van de 17e -eeuwse 
buitenplaats.  Het logo van Zijdebalen heb ik ook 
in het ontwerp verwerkt.”

De poorten van Zijdebalen vormen daarmee 
een uniek staaltje ambachtelijk vakmanschap, 
uitgevoerd in massief ijzer, gesmeed en gevormd 
in het vuur en met klinknagels samengeklonken. 
Precies zoals dat in de achttiende eeuw al 
gebeurde. 

De poort 
van

Zijdebalen
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Proef de 
historie van 
Zijdebalen
in dit moderne 
pakhuis
De architectuur van dit moderne pakhuis is robuust uitgevoerd met 
bruingrijs (cerite) gemêleerd metselwerk met karakteristieke, verticale 
penanten en horizontale rollagen van staand metselwerk. De horizontale 
betonnen banden in de gevel, in combinatie met de zwartgrijze (frans) 
balkonhekwerken geven het pand een onmiskenbaar stoere uitstraling. 

In het Westerpakhuis komen 10 mooie koopappartementen variërend 
in omvang van 78 tot 125 m². Alle appartementen worden hoogwaardig 
afgewerkt en krijgen minimaal één parkeerplaats in de verdiepte 
parkeergarage.

Het
Westerpakhuis

U ziet Het Westerpakhuis 
bouwnummer: 4.057 | 4.058 | 4.062
 4.063 | 4.067 | 4.068
 4.071 | 4.072 | 4.075
 4.076
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Type F6
Bouwnummer 4.057 Bouwnummer 4.062 en 4.067

m2

78
slaapkmr.
1

verdieping verdieping
1e 2e

Souterrain Souterrain

Verdieping 1 Verdieping 1

Verdieping 3 Verdieping 3

Verdieping 7 Verdieping 7

Verdieping 5 Verdieping 5

Begane grond Begane grond

Verdieping 4 Verdieping 4

Verdieping 6 Verdieping 6

Verdieping 2 Verdieping 2

Type F6 souterrain m2

106
slaapkmrs.
2

verdieping
-1/BG

Kelder Begane grond
Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058 Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058
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Kelder Begane grond
Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058 Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058

woonkamer

keuken

berging

berging

pompput
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1e verdieping
Bouwnummers 4.059, 4.060,
4.062 & 4.061

woonkamer

keuken

berging

hal

galerij

slaapkamer 1

balkon
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 >
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 >
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 >
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 >
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In Het Westerpakhuis treft u dit ruime appartement in twee 

woonlagen aan. De ramen, de ruimte en de praktische 

indeling verleiden en heeft u het heerlijke terras op het 

oosten al gezien?

• woonoppervlakte 106 m2

• gesitueerd op de begane grond met souterrain

• 3-kamerappartement

• heerlijk terras van 44 m2 op het oosten

• ruime living met open keuken

• 2 paar openslaande deuren met Frans balkon

• slaap- en badkamer in het souterrain

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met dubbele wastafel, ligbad en douche op 

de begane grond

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Zijdebalen biedt voor elk wat wils. Ook als u op zoek 

bent naar een tweekamerappartement met heerlijk 

balkon op het zuidwesten slaagt u hier.

• woonoppervlakte 78 m2

• gesitueerd op de 1e en 2e verdieping

• 2-kamerappartement

• balkon van 8 m2 op het zuidwesten

• ruime living met open keuken

• 2 paar openslaande deuren met Frans balkon

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Begane grondSouterrain
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Type F6 dakterras kap
Bouwnummer 4.071 Bouwnummer 4.075

m2

81
slaapkmr.
1

verdiepingverdieping
4e3e

Souterrain Souterrain

Verdieping 1 Verdieping 1

Verdieping 3 Verdieping 3

Verdieping 7 Verdieping 7

Verdieping 5 Verdieping 5

Begane grond Begane grond

Verdieping 4 Verdieping 4

Verdieping 6 Verdieping 6

Verdieping 2 Verdieping 2

Type F6 dakterras m2

113
slaapkmrs.
3

3e verdieping
Bouwnummers 4.069, 4.070, 4.071 & 4.072
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4e Verdieping
Bouwnummers 4.073, 4.074, 4.075 & 4.076
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Dit zeer riante appartement op de 3e verdieping staat garant 

voor enorm veel woongenot door de zee aan leefruimte, de 

grote ramen, het riante dakterras én het balkon.

• woonoppervlakte 113 m2

• gesitueerd op de 3e verdieping

• 4-kamer appartement

• riant dakterras van 28 m2 en extra balkon van 8 m2  

op het westen

• ruime living met open keuken 

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, vaatwasser, 

koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het 

gebouw

Vrij uitkijken over Utrecht. Genieten van de zon op het grote 

terras. Sfeervol door het deels schuine dak. Wat kan een 

mens zich nog meer wensen.

• woonoppervlakte 81 m2

• gesitueerd op de 4e verdieping

• 2-kamer appartement

• riant dakterras van 22 m2 bereikbaar via de openslaande 

deuren in de keuken op het noordwesten

• ruime living met deels rechtopgaande knieschotten 

onder de kap

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, vaatwasser, 

koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het 

gebouw
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Type F7
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Riant leven in een prachtig verlicht appartement.



Type F7
Bouwnummer 4.058 Bouwnummer 4.063, 4.068 en 4.072

m2

98
slaapkmrs.
2

verdieping verdieping verdieping
1e 2e 3e

Souterrain Souterrain

Verdieping 1 Verdieping 1

Verdieping 3 Verdieping 3

Verdieping 7 Verdieping 7

Verdieping 5 Verdieping 5

Begane grond Begane grond

Verdieping 4 Verdieping 4

Verdieping 6 Verdieping 6

Verdieping 2 Verdieping 2

Type F7 souterrain m2

125
slaapkmrs.
3

verdieping
-1/BG

Kelder Begane grond
Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058 Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058
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pompput

hal

slaapkamer 2

slaapkamer 1

slaapkamer 3

terras

< 
34

31
 >

< 
56

72
 >

< 
46

01
 >

< 
67

57
 >

< 
30

98
 >

< 
42

07
 >

< 5550 >< 5350 >

< 2583 >

< 7550 >

< 3030 >

< 8270 >

< 3000 >

mk WM/
DR

Kelder Begane grond
Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058 Bouwnummers 4.056, 4.057 & 4.058
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1e verdieping
Bouwnummers 4.059, 4.060,
4.062 & 4.061

woonkamer

keuken

berging

hal

slaapkamer 2

slaapkamer 1

balkon
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Dit grote appartement in twee woonlagen heeft het 

allemaal. Ruimte, prachtige lichtinval en daardoor veel 

sfeer én een fantastisch terras op het oosten.

• woonoppervlakte 125 m2

• gesitueerd op de begane grond met souterrain

• 4-kamerappartement

• heerlijke terras van 47 m2 op het oosten, bereikbaar 

vanuit de slaapkamer

• ruime living met open keuken

• 2 paar openslaande deuren met Frans balkon

• slaap- en badkamer in het souterrain

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met dubbele wastafel, ligbad en douche op 

de begane grond

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Aan de Westerdijk treft u dit mooie appartement aan 

met riante living waar het deels inpandige balkon aan 

grenst. Hier zit u heerlijk beschut, terwijl u geniet van 

de zon en mooi uitkijkt.

• woonoppervlakte 98 m2

• gesitueerd op de 1e, 2e en 3e verdieping 

• 3-kamerappartement

• balkon van 8 m2 op het zuidwesten

• ruime living met open keuken

• 2 paar openslaande deuren met Frans balkon

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met ligbad, douche en dubbele wastafel

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Begane grondSouterrain
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Bouwnummer 4.076

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

Type F7 kap m2

92
slaapkmrs.
2

verdieping
4e

4e Verdieping
Bouwnummers 4.073, 4.074, 4.075 & 4.076

woonkamer
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Onder de deels schuine kap van de Westerpakhuis komt 

dit luxe appartement met heel veel sfeer. Zet alle deuren 

open en laat het zachte zomerbriesje straks door het 

appartement heen waaien. 

• woonoppervlakte 92 m2

• gesitueerd op de 4e verdieping

• 3-kamerappartement

• logia van 7 m2 op het oosten, bereikbaar vanuit de 

keuken en slaapkamer

• ruime living met rechtopgaande knieschotten  

onder de kap

• 2 slaapkamers

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw
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Heerlijk 
wonen in een 
stoer pand 
aan de nieuwe 
gracht 
'Industrieel chique', dat is de stijl van De Fabriqueur. De strakke 
vormgeving met geelbruin, licht gemêleerd metselwerk met naar 
voren komende verticale ribben, horizontale betonnen gevelbanden in 
combinatie met grote raampartijen en robuuste zwartgrijze (frans)balkon 
hekwerken, geven dit pand een stoere, maar tegelijk statige uitstraling. 
Je voelt de sfeer van de 17e eeuwse 'fabriqueurs van zijde spinnen' weer 
tot leven komen. 

De Fabriqueur heeft een unieke ligging aan de kade van de nieuwe gracht 
met de voetgangerszone in de Zijdebalenstraat. Met een ervaring van 
exclusiviteit, vanwege de beperkte omvang van het pand. In dit gebouw 
komen 11 ruime hoogwaardig afgewerkte koopappartementen waarvan 
één penthouse. Het woonoppervlak van de appartementen varieert van 
114 tot 137 m². Op de bovenste verdieping ligt een fantastisch penthouse 
van circa 251 m² met lift toegang tot in de woning. Alle appartementen 
hebben één parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage.  
Bij het penthouse behoren twee parkeerplaatsen. 

Bijzonder is ook dat de toegang tot de luxe en hoge portiekentree is 
voorzien van een elektrische schuifdeur.

De
Fabriqueur U ziet De Fabriqueur 

bouwnummer: 4.111 | 4.112 | 4.113 | 4.114
 4.115 | 4.116 | 4.117 | 4.118
 4.119 | 4.120 | 4.121
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Type L1
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Geniet van je eigen gracht. Wat wil je meer?



Bouwnummer 4.111 Bouwnummer 4.112

verdieping verdieping
BG BG

Souterrain Souterrain

Verdieping 1 Verdieping 1

Verdieping 3 Verdieping 3

Verdieping 7 Verdieping 7

Verdieping 5 Verdieping 5

Begane grond Begane grond

Verdieping 4 Verdieping 4

Verdieping 6 Verdieping 6

Verdieping 2 Verdieping 2

Type L1 begane grond Type L1 begane grond/spm2 m2

114 114
slaapkmrs. slaapkmrs.
2 2

Begane grond
Bouwnummers 4.111 & 4.112

woonkamer

keuken

berging

hal

terras

slaapkamer 2

slaapkamer 1

loggia

< 
45

86
 >

< 
14

70
 >

< 
15

90
0 

>

< 
40

00
 >

< 
45

00
 >

< 3319 >

< 2400 >

< 3917 >

< 5050 >

< 3950 >
< 3500 >

< 8680 >
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Begane grond
Bouwnummers 4.111 & 4.112

woonkamer

keuken

berging

hal

terras

slaapkamer 2

slaapkamer 1

loggia

< 
45

86
 >

< 
14

70
 >

< 
15

90
0 

>

< 
40

00
 >

< 
45

00
 >

< 3319 >

< 2400 >

< 3917 >

< 5050 >

< 3950 > < 3500 >

< 8680 >
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Geniet in de loggia van het zicht op de gracht of ga lekker 

op het terras zitten dat aan de binnentuin grenst. Leuk 

ook dat de keuken het zitgedeelte en eetkamer van elkaar 

scheidt.

• woonoppervlakte 114 m2

• gesitueerd op de begane grond

• 3-kamerappartement

• heerlijke terras van 38 m2 en loggia van 5 m2 op het 

zuiden

• ruime living met hoge raampartijen

• eetkamer met openslaande deuren naar het terras

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met ligbad, dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het 

gebouw

Wat een heerlijk appartement is dit. Ruim, licht en 

voorzien van maar liefst twee buitenruimtes die beide 

een prachtig uitzicht bieden. 

• woonoppervlakte 114 m2

• gesitueerd op de begane grond

• 3-kamerappartement

• heerlijke terras van 39 m2 en loggia van 5 m2 op het 

zuiden

• ruime living met hoge raampartijen

• eetkamer met openslaande deuren naar het terras

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met ligbad, dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven,  

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het 

gebouw
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Type L1/sp
Bouwnummer 4.113, 4.115, 4.117 en 4.119 Bouwnummer 4.114, 4.116 en 4.118

m2

136
slaapkmrs.
3

verdiepingverdieping verdiepingverdieping verdiepingverdieping verdieping
1e1e 2e2e 3e3e 4e

Souterrain Souterrain

Verdieping 1 Verdieping 1

Verdieping 3 Verdieping 3

Verdieping 7 Verdieping 7

Verdieping 5 Verdieping 5

Begane grond Begane grond

Verdieping 4 Verdieping 4

Verdieping 6 Verdieping 6

Verdieping 2 Verdieping 2

Type L1 m2

136
slaapkmrs.
3

1e Verdieping
Bouwnummers 4.113 & 4.114

woonkamer

keuken

berging

berging

hal

slaapkamer 3slaapkamer 2

slaapkamer 1

balkon

< 
74

70
 >

< 
60

16
 >

< 
49

60
 >

< 
31

50
 >

< 
62

30
 >

< 
50

60
 >

< 
50

60
 >

< 3917 >

< 3249 >

< 7550 >

< 2950 >

< 3000 > < 2175 > < 2175 >
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1e Verdieping
Bouwnummers 4.113 & 4.114

woonkamer
keuken

berging

berging

hal

slaap-
kamer 3

slaapkamer 2

slaapkamer 1

balkon

< 
74

70
 >

< 
60

16
 >

< 
49

60
 >

< 
31

50
 >

< 
62

30
 >< 

50
60

 >< 
50

60
 >

< 3917 >

< 3249 >

< 7550 >

< 2950 >

< 3000 >< 2175 >< 2175 >
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DR

Dit zeer riante appartement heeft maar 

liefst drie grote slaapkamers.  

De living wordt opgesierd door een  

prachtige raampartij die u uitzicht  

biedt op de gracht.

• woonoppervlakte 136 m2

• gesitueerd op de 1e, 2e, 3e  

en 4e verdieping

• 4-kamerappartement

• deels inpandig balkon van 10 m2  

op het zuidoosten

• 3 slaapkamers

• voldoende bergruimte, vooral in de 

bijbehorende externe berging in de 

kelder

• badkamer met ligbad, dubbele wastafel 

en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de 

verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van 

tegelwerk en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van 

combi-oven, vaatwasser, koelkast en 

inductiekookplaat

• appartement voorzien van 

vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de 

binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw

Straks zit u hier op je eigen het balkon dat op het 

zuiden aan de gracht van Zijdebalen ligt. En binnen… 

daar is het net zo fijn door het riante woonoppervlakte 

en de praktische indeling.

• woonoppervlakte 136 m2

• gesitueerd op de 1e, 2e en 3e verdieping

• 4-kamerappartement

• deels inpandig balkon van 10 m2 op het zuidoosten

• 3 slaapkamers

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met ligbad, dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, 

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw
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Type L2
Bouwnummer 4.120

m2

137
slaapkmrs.
4

verdieping
4e

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

4e verdieping
Bouwnummers 4.119 & 4.120

woonkamer

keuken

berging berging

hal

slaapkamer 3

slaapkamer 2

slaapkamer 1

slaap-
kamer 4

balkon

< 
72

20
 >

< 
49

60
 >

< 
31

50
 >

< 
33

26
 >

< 
49

34
 >

< 
49

34
 >< 
44

34
 >

< 3917 >

< 3249 >

< 4980 >

< 10750 >

< 1870 >

< 2950 >

< 3000 >< 2175 >

< 2175 >
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Op zoek naar iets unieks? Maak kennis met dit riante 

appartement op de 4e woonlaag dat maar liefst  

4 slaapkamers heeft! Vanaf het balkon kijkt u 

trouwens heerlijk vrij uit, ook op de gracht. 

• woonoppervlakte 137 m2

• gesitueerd op de 4e verdieping

• 5-kamerappartement

• deels inpandig balkon van 10 m2 op het zuidoosten

• 4 slaapkamers

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende 

externe berging in de kelder

• badkamer met ligbad, dubbele wastafel en douche

• inclusief 1 parkeerplaats in de verdiepte 

parkeergarage

Afwerking:

• complete badkamer voorzien van tegelwerk  

en Villeroy & Boch sanitair

• complete keuken voorzien van combi-oven, 

vaatwasser, koelkast en inductiekookplaat

• appartement voorzien van vloerverwarming

• geen bovenlicht boven de  

binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV)  

op het dak van het gebouw
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Penthouse L
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Woondromen gevangen in schitterend design.



Bouwnummer 4.121

verdieping
5e

Souterrain

Verdieping 1

Verdieping 3

Verdieping 7

Verdieping 5

Begane grond

Verdieping 4

Verdieping 6

Verdieping 2

Penthouse L m2

251
slaapkmrs.
4

5e verdieping
Bouwnummer 4.121

woonkamer

keuken

berging

berging

hal

lift

slaapkamer 1

slaapkamer 2

slaapkamer 3

slaapkamer 4

dakterras 
dakterras 

dakterras 

dakterras 

< 
42
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 >< 
42
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 >

< 
42
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 >
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 >
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62
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 >
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 >
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 >
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 >

< 
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 >

< 
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 >

< 
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 >

< 3561 >

< 4815 >< 4815 >

< 3375 >

< 3375 >

< 14801 >

< 4076 > < 4080 >< 6100 >

< 6238 >

< 3261 >< 3261 >

< 2522 >< 2522 >
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inloopkast

Wordt dit 
penthouse 
uw thuis?
Op de bovenste woonlaag van De Fabriqueur komt dit 

schitterende penthouse van 251 m² groot. Parkeer de auto, 

neem de lift omhoog en stap uit in het hart van uw huis. 

Waar u ook bent, overal bent u verbonden met één van de 

dakterrassen die een adembenemend uitzicht bieden.

Combineer dit beeld met de grote leefruimte en overal 

verdiepingshoge ramen en het beeld begint zich vast al te 

vormen. Het zal u aan niets ontbreken. Dit is ultiem luxe 

wonen op ongekend niveau. 

• woonoppervlakte 251 m2

• gesitueerd op de 5e verdieping

• 2 dakterrassen van 14 m2 aan de voorzijde en 2 

dakterrassen van 11 m2 aan de achterzijde

• zeer ruime living met keuken die voorzien kan worden van 

een kookeiland

• toegang tot uw penthouse met de lift

• 4 slaapkamers waarvan 1 master bedroom met inloopkast, 

toegang tot eigen badkamer en één van de dakterrassen

• 2e badkamer met ligbad, dubbele wastafel en douche

• 2 separate toiletten

• voldoende bergruimte, vooral in de bijbehorende externe 

berging in de kelder

• inclusief 2 parkeerplaatsen in de verdiepte parkeergarage

Afwerking:

• badkamers voorzien van tegelwerk en Villeroy & Boch 

sanitair

• keukencheque ter waarde van € 10.000,- te besteden bij 

Eigenhuis Keukens

• penthouse is voorzien van vloerverwarming

• wanden sausklaar afgewerkt

• geen bovenlicht boven de binnendeuren

• voorzien van zonnepanelen (PV) op het dak van het 

gebouw
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Luxe keuken
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Een nieuw huis kopen 

betekent dat u het 

precies kunt inrichten 

zoals u dat wilt. 

Heel fijn. Zeker als 

het de keuken betreft. 

Maak woondromen 

waar. Wij geven u 

een goede start.

Bij de aankoop van de appartementen 
is een mooie, speciaal voor dit project 

samengestelde keuken, ter waarde van 
 € 5.575,- incl. btw, inbegrepen in de  

vrij op naam prijs van de woning. 
Deze keuken kunt u optioneel nog 

aanpassen en uitbreiden naar eigen 
smaak. Indien u kiest voor een casco 

oplevering, ontvangt u een retourbedrag 
van € 3.700,- incl. btw, na aankoop van de 

woning in het latere koperskeuzetraject 
onder begeleiding van uw kopersadviseur. 

Koopt u een penthouse, dan ontvangt 
u een koperscheque van € 10.000,- 
incl. btw. Deze koperscheque is 
uitsluitend inwisselbaar bij de 
projectkeukenleverancier Eigen Huis 
Keukengroep te Houten. Indien u kiest 
voor een casco oplevering, ontvangt u 
een bedrag van € 6.000,- incl. btw. retour, 
na aankoop van uw woning in het latere 
koperskeuzetraject onder begeleiding van 
uw kopersadviseur. 

Eigenhuis Keukens is geselecteerd als 
keukenleverancier voor Zijdebalen.  
Het is een uitverkiezing waar de 
keukenspecialist met recht trots op is. 
Eigenhuis Keukens levert al ruim  
15 jaar keukens op projectbasis.  
Eventuele wijzigingen in het 
installatiewerk, het inmeten en plaatsen 
van de nieuwe keuken, worden ruim 
op tijd met de nieuwe bewoners 
gecoördineerd. Alles wordt door 
medewerkers van Eigenhuis Keukens 
tot in de puntjes geregeld. In de Multi 
Brand store van Eigenhuis Keukens 
kunnen bewoners kiezen uit de meest 
uiteenlopende topmerken als Poggenpohl, 
SieMatic, Salvani en IQ keukens met 
bijbehorende inbouwapparatuur; voor 
ieder budget en alles onder één dak. 
Bij de projectadviseurs van Eigenhuis 
Keukens kunnen bewoners altijd terecht 
voor vragen over het project en de 
mogelijkheden die een keukenruimte 
biedt.

Showroom
Bedrijventerrein ‘Het Rondeel’

Ringveste 15 Houten

Eigenhuis 
Keukens



De badkamers van 

de appartementen 

worden bijzonder 

luxe afgewerkt met 

mooie, grote tegels 

en sanitair uit de 

Subway 2.0 collectie 

van Villeroy & Boch, 

het topmerk dat 

sinds jaar en dag 

bekend staat om 

zijn vertrouwde 

kwaliteit en 

doordacht design op 

sanitair gebied.

De meeste appartementen zijn 
voorzien van een dubbele wastafel. 
In de douche wordt een vloergoot 
aangebracht. Daarbij worden de meeste 
appartementen voorzien van één ligbad. 
Het toilet zal worden voorzien van een 
wandcloset. De hoogwaardige kranen 
uit de Grohe Costa L serie maken 
het geheel af. In de plattegronden 
en technische omschrijving staat de 
gehele afwerking per woning in detail 
uitgewerkt. 

Natuurlijk krijgt u, na aankoop van de 
woning, van ons alle ruimte om ook 
de badkamer aan te passen naar uw 
eigen wensen in het koperskeuzetraject 
met uw kopersbegeleider. Vraag de 
makelaar naar de mogelijkheden.

Baden in luxe
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Villeroy &
Boch sanitair



Koop- aannemingsovereenkomst
U sluit een koop-/ aannemingsovereenkomst af met C.V. 
Zijdebalen. Hierna bent u als koper verplicht om de koopprijs 
en de aanneemsom te betalen. C.V. Zijdebalen levert 
vervolgens de grond en heeft de verplichting uw woning 
te bouwen. Deze verplichtingen over en weer vervallen 
alleen als er opschortende voorwaarden uit de koop-/ 
aannemingsovereenkomst worden ingeroepen.

Parkeerplaats
De parkeerplaatsen in de verdiepte parkeergarage 
zijn allemaal juridisch gesplitst. In de koop-/
aannemingsovereenkomst zal separaat worden opgenomen 
welke parkeerplaats bij uw nieuwe woning hoort. De drie 
penthouses krijgen elk twee parkeerplaatsen toegewezen. 
De overige appartementen hebben in de basis één 
parkeerplaats.

Grond in eigendom
De grond waarop uw woning is gebouwd is volle eigendom.

Appartementsrecht
Een appartementsrecht is uw aandeel in een gebouw 
dat eigendom is van de Verenging van Eigenaren (VvE). 
Dit is vastgelegd in een splitsingsakte, die de basis vormt 
voor de oprichting van de VvE. 

Vereniging van Eigenaren (VvE)
Iedere koper/eigenaar wordt automatisch lid van de 
VvE. Circa 3 maanden voor het einde van de bouw en de 
oplevering van de appartementen komt de vereniging voor 
het eerst bijeen. De vereniging vergadert vervolgens minimaal 
één keer per jaar over onder meer het beheer van het gebouw. 
Lees meer over de functie en werking van een VvE op www.
eigenhuis.nl/vve.

Service en SWK-garantie
Zijdebalen wordt ontwikkeld door de ontwikkelingscombinatie 
C.V. Zijdebalen (samenwerking tussen Van Wijnen en Hurks).  
De bouwcombinatie Hurks/Van Wijnen Zijdebalen v.o.f. draagt 
zorg voor de bouw. Van Wijnen en Hurks hebben beide ruime 
ervaring op het gebied van ontwikkeling, realisatie, onderhoud 
en beheer van woningbouw. Daarbij staat kwaliteitsdenken 
centraal. Het constante streven naar kwaliteit is onder andere 
terug te zien in de zorgvuldige afwerking, de duurzame 
materialen en de persoonlijke begeleiding tijdens  
het aankoop- en bouwproces. Om u extra zekerheid te geven, 
is C.V. Zijdebalen via een derdenovereenkomst aangesloten bij 
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Kijk wat deze 
SWK-garantie voor u betekent op www.swk.nl.

Technische omschrijving / afwerking
Deze brochure geeft u een goede eerste indruk van de 
verschillende woningen. Voor de volledige afwerking van 
uw woning is er een technische omschrijving opgemaakt. 
Deze technische omschrijving en overige relevante stukken 
zijn op de projectsite van Zijdebalen te downloaden. 
 
Ga hiervoor naar www.zijdebalen.nl.
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Bij het kopen van een eigen woning komt veel kijken. Hierbij alvast 

de eerste punten op een rij. De makelaar helpt u graag verder.

Ontwikkeling 
& realisatie

Architecten

Venster Architekten
Mulleners + Mulleners architecten
Rijnboutt 

Verkoopinformatie

Punt Makelaars
030 273 74 64
nieuwbouw@puntmakelaars.nl

Verkoopmanager Zijdebalen
030 273 74 64
info@zijdebalen.nl

Aan de inhoud van deze brochure is 

de grootst mogelijke zorg besteed. 

Alle informatie in deze brochure is 

nadrukkelijk onder voorbehoud, hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

De getoonde keukenopstellingen in de 

plattegronden zijn een suggestie van 

de architect en kunnen afwijken van 

de in basis voorziene keukenopstelling 

welk is weergegeven op de verkoop-

contracttekening.

© 2017 – Hurks en Van Wijnen

Goed om te weten
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