
Gemeente Zeewolde

In de nieuwste wijk van Zeewolde, de Molenbuurt, 
ontwikkelde De Realisatie het project Allure.  
De twaalf levensloopbestendige eengezinswoningen 
hebben alle een vrij uitzicht over het water met 
zongerichte voortuinen. “Dit project is echt een 
product van ontwikkelaar, architect en makelaar 
geworden”, aldus Thom Wortelboer, ontwikkelaar 
bij De Realisatie in Almere.

Allure in Polderwijk is 
product van ultieme 
samenwerking
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Nadat projectontwikkelaar De Realisatie de kavel 
in de Polderwijk toegewezen had gekregen door 
de gemeente Zeewolde, benaderde deze Mirjam 
Cok van DNA Makelaars in Almere. Wat zouden 
voor deze locatie de mogelijkheden zijn? In het 
oorspronkelijke plan hadden de woningen volgens 
de verkaveling van de gemeente namelijk tuinen 
gelegen op het noordoosten. Terwijl de zonnige 
zuidwestzijde juist prachtig aan het water 
gelegen is. Vlak naast de locatie bevindt zich 
bovendien een supermarkt. “We hebben onszelf 
toen de vraag gesteld wie op deze locatie zou 
willen wonen en in welke levensfase. Al snel 
kwamen we uit bij jonge senioren, maar ook 
starters”, vertelt Cok.

“In samenwerking met de architect – Bouwburo 
AGB – en Mirjam Cok hebben we ervoor gekozen 
om hier zeer flexibele woningen te ontwerpen 
met veel verschillende opties”, vult Thom Wortel-
boer van De Realisatie aan. “Vanuit de doelgroep 
hebben we eerst gekeken naar de plattegronden 
en de kavels. Van daaruit hebben we het ontwerp 
gemaakt. Daarmee is het echt een product van 
ontwikkelaar, architect en makelaar geworden”, 
aldus Wortelboer die erg tevreden is over de 
samenwerking met Cok. “Wij kijken naar bouw-
kundige zaken, Mirjam kijkt vanuit de consument 

en de eindgebruiker. Zij lette er gedurende 
het proces voortdurend op dat de plattegrond 
speelser en voor meer doeleinden geschikt bleef.”

Het uitgangspunt dat de gemeente gehanteerd 
had, was de woningen wat dichter op de dijk te 
zetten, vervolgt Wortelboer. “In overleg met 
Mirjam hebben we ervoor gekozen om de 
woningen juist wat verder van de dijk af te halen 
om aan de voorzijde een soort zuidligging te 
creëren aan het water. Dit biedt een enorme 
meerwaarde. De achtergevel en de achtertuintjes 
doen hiermee nu dienst als informele voordeuren.”

In Allure in Polderwijk waren tal van opties 
mogelijk. Zo kon het slaap- en badprogramma op 
meerdere manieren op de begane grond worden 
gerealiseerd. “Daarmee zijn deze woningen echt 
levensloopbestendig te maken en geschikt voor 
senioren. Anderzijds zijn de woningen ook heel 
geschikt voor starters. Je hebt hier twee ruime 
slaapkamers op de verdieping en een badkamer. 
In combinatie met een dakkapel in de schuine 
kap aan de achterzijde kan bovendien een extra 
slaapkamer gerealiseerd worden. En kies je voor 
een uitbouw op de begane grond, dan kun je die 
benutten als studeerkamer”, aldus Wortelboer.

Flexibele woningen
Veel opties
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Om optimaal te profiteren van de zonnige ligging 
aan het water, is een extra grote voortuin 
gecreëerd. Cok: “Aan de voorzijde bieden open-
slaande deuren toegang tot het terras dat wordt 
omheind door heggetjes. Hier, aan de kant van 
het water, bevindt zich tevens de voordeur. Aan 
de achterzijde van de woning is de tweede 
toegang en kunnen bewoners hun auto parkeren 
op een pleintje. Deze achterzijde biedt tevens de 
mogelijkheid om een vergunningsvrije aanbouw te 
maken. Van die mogelijkheid hebben dan ook 
enkele kopers gebruikgemaakt.”

Niet alleen qua woningindeling, maar ook wat 
betreft duurzaamheid is Allure in Polderwijk op 
de toekomst voorbereid. “Polderwijk in Zeewolde 

is al een gaslose wijk. De wijk is namelijk aange-
sloten op de stadsverwarming van de gemeente 
Zeewolde. Het duurzame warmtebedrijf Enna-
tuurlijk maakt hiervoor gebruik van biogas uit de 
omgeving. De woningen van het project Allure in 
Polderwijk beschikken daarnaast standaard over 
zonnepanelen”, aldus Cok. “Naar wens konden 
kopers het aantal zonnepanelen uitbreiden.” 

‘ Dit is een product van 
ontwikkelaar, architect 
en makelaar’

De ligging van de woningen is in meerdere 
opzichten ideaal. “Op loopafstand bevindt zich 
een grote supermarkt. Met name voor senioren 
is dat perfect. De wijk bevindt zich aan de rand 
van Zeewolde op loopafstand van de natuur, vlak 
bij een strand. De gemeente Zeewolde is hier 
bovendien bezig met de aanleg van een eiland 
in de vorm van een tulp. Dit biedt in de toekomst 
gelegenheid voor horeca, toerisme en watersport. 
Door de ligging aan de rand van Zeewolde zijn 
steden als Harderwijk en Almere bovendien snel 
bereikbaar”, besluit Wortelboer.

Duurzaamheid
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Thom Wortelboer 
(De Realisatie): “In 
samenwerking met de 
architect – Bouwburo 
AGB – en Mirjam 
hebben we ervoor 
gekozen om hier zeer 
flexibele woningen te 
ontwerpen met veel 
verschillende opties.”

“Om optimaal te 
profiteren van de 
zonnige ligging 
aan het water, is 
een extra grote 
voortuin gecreëerd”, 
aldus NVM-nieuw-
bouwspecialist 
Mirjam Cok.

Over het project Allure in Polderwijk

De twaalf eengezinswoningen in het project 
Allure in Polderwijk zijn eenvoudig levensloop-
bestendig te maken met een slaap- en badpro-
gramma op de begane grond. De kavelgrootte 
varieert van 138 m² tot 277 m². De woonopper-
vlakte bedraagt gemiddeld 113 m². De vanafprijs 
van de woningen bedroeg € 205.000. Tal van 
opties waren mogelijk om de woning geheel aan 
de woonwensen van de koper aan te passen. 

Alle woningen beschikken over een blijvend 
vrij uitzicht over het water en zijn voorzien van 
dubbele openslaande deuren aan de voor- en 
achterzijde. De Molenbuurt in Polderwijk ligt 
gunstig ten opzichte van zowel natuur als 
diverse voorzieningen. Harderwijk en Almere 
zijn bovendien snel bereikbaar. Het project 
is in september 2017 in verkoop gegaan. De 
woningen zijn begin oktober 2018 opgeleverd. 


