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Fase 3 | Groen wonen, stads genieten, 10 parkwoningen

Parkwoningen 
Hardenberg 
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Parkwoningen
Slotgraven: 
groen wonen  
in hartje stad
Een weelderige tuin voor de deur vol groen. Vogels die uit volle borst zingen.  

Heerlijk zitten op het koele gras of een ontspannen ommetje maken tussen de bomen. 

En dat alles zonder dat je zelf tijd kwijt bent aan tuinonderhoud. Dat is toch pas echt 

genieten? 

 

In Slotgraven, op loopafstand van het centrum van Hardenberg, verrijzen op de hoek van de Karel 

Doormanlaan en de Witte de Withstraat 10 luxueuze parkwoningen. Deze comfortabele woningen 

bieden het beste van twee werelden: de ruimte van een herenhuis en het gemak van een penthouse. 

De woningen liggen aan een lommerrijk park met veel bomen, wandelpaden en plek voor ontspanning. 

Hier kom je tot rust na een drukke dag. 
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De architect  
aan het woord
Te gast in het park!  

Kort gezegd was dit de opgave, op één van de allermooiste locaties in Hardenberg. 

De locatie Slotgraven is gesitueerd aan de Bruchterweg, de Witte de Withstraat en  

de Karel Doormanlaan. De locatie bevindt zich in de directe omgeving van het qua 

vormgeving en materialisatie zeer uitgesproken gemeentehuis.

De Parkwoningen staan midden in het nieuw te ontwikkelen park. In een fraaie 

parkachtige setting zijn de nieuwe parkwoningen hier te gast en zoeken zij de 

verbinding met het park. Hierbij past een zekere ingetogenheid, waarbij er geen 

sprake is van concurrentie maar van elkaar versterken. 

Er is gekozen voor een ontwerp met een zekere rust en helderheid. Uitgesproken 

in zijn materialisering en detaillering, waardoor er sprake is van eigenzinnige en 

expressieve woningen zonder “schreeuwerig” te zijn. 

Henk Scholten

Dennis Hofstee

AAS Architecten
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Overal  
dichtbij
Slotgraven verrijst in het centrum van Hardenberg, bij de Witte de 

Withstraat, de Bruchterweg en de Karel Doormanlaan. Op deze plek 

kabbelde vroeger een beek die uitmondde in de Vecht. Later stonden 

hier het voormalige gemeentehuis, de bibliotheek en een basisschool. 

Straks woon je er in een parkachtige omgeving. 

 

Stoere parkwoningen

De Slotwachter staat in een parkachtige omgeving en vormt de entree van het centrum 

van Hardenberg. Naast de appartementen komen in het park twintig geschakelde 

parkwoningen. De vier halfvrijstaande woningen en zes rijwoningen achter de Karel 

Doormanlaan zijn gebouwd, ten zuidoosten van het park. Dit zijn stuk voor stuk stoere 

stadswoningen.

 

Vlak bij voorzieningen

Slotgraven is centraal gelegen. Boodschappen doen? De dichtstbijzijnde supermarkt 

bevindt zich aan de overkant van de straat. Winkelen? De winkelstraten liggen op drie 

minuten loopafstand. Ga je graag een avond uit? Je loopt in ongeveer zeven minuten 

naar Theater de Voorveghter. Heb je schoolgaande kinderen? Op zo’n vijf minuten 

lopen vind je niet alleen een basisschool, maar ook twee middelbare scholen. En werk je 

buiten Hardenberg? Je rijdt met de auto binnen twee minuten de N343 op. Vanaf daar 

ben je in ongeveer een half uur in Emmen, Hoogeveen of Zwolle.



5

Slotgraven:  
groen en vernieuwend
Slotgraven biedt straks meer ruimte aan groen dan aan woningen. De bomen die er nu staan, blijven behouden. 

Daarnaast is er straks ruimte voor nieuwe bomen en een glooiend graslandschap. De hoger gelegen grond langs het 

voormalige water is de ondergrond van de parkwoningen. Bijzonder: parkeren gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht. 

 

Slim en duurzaam

In het parkachtige Slotgraven is het aangenaam rustig. Bewoners kunnen de ruimte tussen de woningen gebruiken als gezamenlijke 

stadstuin. De slimme parkeeroplossing, de duurzame bouwwijze en de bijzondere woningtypen: je kunt Slotgraven gerust vernieuwend 

noemen. 

5
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Slotgraven en 
de toekomst
Slotgraven telt verschillende fases. De slotwachter en de parkwoningen 

zijn het parkachtige gedeelte van Slotgraven. Aan de overkant van de 

Karel Doormanlaan bevindt zich het meer traditionele deel van de nieuwe 

woonbuurt. Het traditionele gedeelte van Slotgraven bestaat uit stoere 

halfvrijstaande- en rijwoningen.  

Het plan Slotgraven kreeg vorm met de bouw van appartementencomplex de 

Slotwachter. De appartementen zijn allemaal verkocht en worden inmiddels al 

enige tijd bewoond. 

Na de Slotwachter zijn ook de eerste 10 parkwoningen verkocht. In de zomer van 

2022 starten we met de bouw van deze woningen.

Met de 10 parkwoningen op de hoek van de Karel Doormanlaan en de Witte de 

Withstraat werken we naar de realisatie van de laatste fase van het plan Slotgraven.

Op de hoogte blijven?
Als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws  

rondom Slotgraven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief  

op: www.slotgraven.nl 

Wil je Slotgaven ook via Facebook volgen? 

Dat kan: @slotgravenhardenberg.
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Half overdekt 
parkeren op 
eigen terrein
Bijzonder en doordacht is ook de half overdekte parkeeroplossing onder de parkwoningen.  

Elke woning heeft op de begane grond, zoveel mogelijk uit het zicht, een eigen parkeergelegenheid 

onder het huis waardoor de groenbeleving zoveel mogelijk intact blijft. Bij elke woning in fase 3 krijg  

je twee parkeerplaatsen toegewezen voor je eigen woning.

7*Standpunt op deze visual geeft fase 2 weer. Parkeeroplossing in fase 3 is vergelijkbaar.
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Royaal wonen 
in parkachtige 
omgeving
Slotgraven brengt het oorspronkelijke, natuurlijke landschap terug naar de stad.  

Het groene hof vormt het hart van de woonbuurt. Door het fraaie ontwerp en de 

indeling van de parkwoningen kun je volop genieten van de omgeving. Zo heeft  

de woonkamer op de eerste verdieping extra grote raampartijen voor veel licht in  

de woning.

Groen wonen, duurzaam wonen.

In Slotgraven woon je niet alleen groen, maar ook heel duurzaam. De woningen zijn 

zeer goed geïsoleerd en daardoor milieubewust ontworpen. Een waterpomp en warmte-

terugwininstallatie verwarmen en ventileren het huis op een milieuvriendelijke manier. 

Zonnepanelen op het dak wekken daarnaast energie op die je kunt benutten in het huis. 

Standaard zijn de woningen uitgerust met vloerverwarming. Zo hoef je je geen zorgen 

te maken over je energieverbruik.
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Overzicht 
bouwnummers
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Op de begane grond bevinden zich standaard

de keuken en berging met zicht op het groene

hart. Vanuit de keuken stap je naar buiten op

het privéterras dat naadloos overgaat in het

park. Het park is in eigendom van Gemeente

Hardenberg die ook zal zorgen voor het

onderhoud.

De eerste verdieping is één ruime open

woonkamer. Deze is naar eigen wens in te

delen. Dit betekent veel ruimte en optimaal

woongenot. Voor wie dat liever heeft, is het

ook mogelijk de keuken op de eerste verdieping

te situeren. Op de tweede verdieping bevinden

zich de badkamer en drie slaapkamers. Ook is

hier ruimte voor de wasmachine en droger.

Indeling
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Voorbeeld indeling op basis van bouwnummer 32
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12 Let op: De hal op de eerste verdieping is optioneel. Deze krijgt u niet standaard in uw woning.
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Voorbeeld indeling op basis van bouwnummer 37

Plattegronden
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Overzichts- 
plattegronden

14

Begane grond
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1e verdieping 2e verdieping
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Koperstraject
showrooms
Uw woning is standaard voorzien van een complete badkamer en toiletruimte. 

Ter Steege Bouw Vastgoed heeft hiervoor samen met Raab Karcher 

Vriezenveen een basispakket met sanitair en tegelwerk samengesteld. 

Villeroy en Boch

Villeroy en Boch biedt een sterke en mooie collectie op het gebied van wonen en baden. 

De inrichting van uw appartement kan met deze producten heel stijlvol en compleet zijn, 

én ook betaalbaar.

Compleet opgeleverd inclusief wastafelmeubel

Uw badkamer en toilet worden afgewerkt met sanitair en tegelwerk van Villeroy en Boch.

Het sanitair en tegelwerk is te bezichtigen in de showroom van Raab Karcher. Uiteraard kunt 

u hier ook terecht voor het wijzigen dan wel uitbreiden van het basis pakket.

Kies uw eigen keuken

De keuken is niet standaard inbegrepen, echter u kunt gebruik maken van de uitgebreide 

showroom van Raab Karcher in Vriezenveen.
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Svedex binnendeuren

Bij wonen op een toplocatie hoort ook een afwerking op topniveau. Svedex is hiervoor het juiste product. In samenwerking 

met Svedex bieden wij u het Svedex deur+ concept aan: de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende stijlen en 

uitvoeringen in binnendeuren, kozijnen, beglazing en garnituur ten opzichte van de standaardkeuze voor uw project. 

In het assortiment van Svedex deur+ vindt u de juiste producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen. 

Via uw kopersbegeleidster ontvangt u een Log in waarmee u de vele mogelijkheden kunt ontdekken van Svedex! 

Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg

Ter Steege Bouw Vastgoed is onderdeel van de Ter Steege Groep. Een familie van 25 zelfstandige bedrijven in vastgoed, 

bouw, handel en industrie. Net als een gebouw heeft een organisatie een stevig fundament nodig. Voor ons zijn dat onze 

waarden betrouwbaar, betrokken en bekwaam. Niet zomaar drie woorden. Ze vertellen wie wij zijn en hoe wij ons werk 

al ruim honderd jaar doen. Wij komen onze afspraken na. We maken keuzes met respect voor iedereen die wij in ons werk 

tegenkomen en overtreffen graag hun verwachtingen. Wij geloven in langdurige relaties en investeren daar ook in.  

Onze opdrachtgever, klanten en omgeving waarderen onze open en eerlijke communicatie. Vanuit deze waarden geven 

wij al vier generaties betekenis aan onze rol in de maatschappij. 

Wij helpen u bij het maken van uw keuzes.

Het bouwen van een woningbouwproject vereist een consequente organisatie en voorbereiding. Materialen en ook 

werkzaamheden van onderaannemers moeten al in een vroeg stadium worden vastgelegd, om uw woning zo spoedig 

mogelijk op te kunnen leveren. Tijdens de gehele voorbereidings- en bouwperiode zult u door onze kopersbegeleidster 

worden geassisteerd. Uw vragen en of opmerkingen kunt u altijd aan haar voorleggen. 
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Voorbehoud verkoopdocumentatie
De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.  

Voor de juiste informatie verwijzen wij naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving.

Verkoop en informatie

Lamberink Nieuwbouwmakelaars 

Lage Doelen 10

7772 BL  Hardenberg

T: 0523 - 27 01 74

E: nieuwbouw@lamberink.nl

Ontwikkeling en realisatie

Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg

Lage Inkweg 3

7772 BA Hardenberg

T: 0523 - 26 21 66

Ontwerp

AAS Groningen

Boterdiep 63

9712 LK Groningen

T: 050 - 312 37 37

SLOT 
GRAVEN
Hardenberg


