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De bouwplannen moeten voldoen aan de regels 

van het uitwerkingsplan Eilandenrijk B.

Dit is afhankelijk van het kavelnummer. 

De uitwerkingsplannen zijn beschikbaar op 

www.ruimtelijkeplannen.nl.

OVERIGE DOCUMENTATIE

De procedure, inschrijfvoorwaarden,

kavelpaspoorten en prijzen zijn

in een losse bijlage te vinden op 

www.zeewoldenieuwbouw.nl/schelpenbuurt

Bestemmings- en uitwerkingsplan

In de wijk is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig. 

Dit betekent dat het regen-/drainagewater en het vuile 

water (water uit de sanitaire voorzieningen) gescheiden 

wordt afgevoerd. 

Elk gebouw/woning dient afzonderlijk op het openbare 

(riool)stelsel te worden aangesloten. 

Vanuit duurzaamheidsoogpunt en klimaatontwikkelin-

gen moet het regenwater vanaf het gebouw/woning 

(zowel voor- als achterkant) via de oppervlakte (een goot), 

op een openbare watergang, een -wadi of de ge- 

rioleerde openbare verharding worden geloosd. 

Vanuit duurzaamheidsoogpunt ligt het openbare riool 

zo ondiep mogelijk. Daarom moet de huisaansluiting 

op 0,75cm - vloerpeil uit het gebouw/woning komen 

en op eenzelfde diepte, alleen ten opzichte van het 

toekomstige maaiveld, op de erfgrens worden aan- 

geboden. Dit betekent in de meeste gevallen dat de 

riolering door de fundering van het gebouw/woning 

moet worden gebracht. Vanwege de zetting en rijping 

van de kleibodem is bij de fundering een polderexpansie- 

stuk noodzakelijk.

Omdat de bodem uit klei bestaat moet, voor een 

droge kruipruimte en dus voor het comfort van de 

bewoner, een drainage aan de buiten onderzijde van de 

fundering worden aangebracht conform de brochure 

"Drainage" zoals te vinden op 

www.waterloket-zeewolde.nl. Voor de afvoer van het 

drainagewater is per twee woningen een aansluiting 

op het openbare regenwaterriool nodig.

Op www.waterloket-zeewolde.nl kunt u meer informatie 

vinden over de waterhuishouding in Zeewolde, onder 

andere informatie over de aansluiting van uw gebouw 

op het openbare (riool)stelsel. Om een goede afstem-

ming te krijgen tussen het particuliere- en het openbare 

stelsel is afstemming en een aanvraag in de planfase, 

de ontwerpfase van het gebouw, nodig. Hiervoor kan 

contact worden opgenomen met de rioolbeheerder, het 

waterschap Zuiderzeeland (info: www.zuiderzeeland.nl).

RIOLERING

Met het bouwen van en wonen in een nieuwe woning op 

een kavel aan de Penhoren en De Schelp bent u voor- 

bereid op de toekomst. Bouwen met  aandacht voor een 

veranderend klimaat, voor de natuur, voor het gebruik 

van duurzame materialen en voor het opwekken en 

gebruik van duurzame energie. In de Schelpenbuurt wordt 

u uitgedaagd om zelf en met uw buurtgenoten de 

volgende stap te zetten richting een duurzame toekomst.

Voor het bouwen van een duurzame woning kunt u 

werken met de punten uit de Duurzame Top 11 voor de 

Polderwijk.  In deze Top 11 is aandacht voor energie- en 

waterbesparing, duurzame energieopwekking, biobased 

of C02 arme bouwmaterialen en het voorkomen van 

wateroverlast of hittestress. Maar ook voor biodiversiteit 

door het toepassen van gebouwgebonden voorzieningen 

en het inrichten van de tuin.

Meer informatie over het

duurzaamheidsbeleid vindt u op

www.zeewoldenieuwbouw.nl/duurzametop11

DUURZAAMHEID
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Kavels 1 t/m 23 
liggen aan de 
PENHOREN
en aan DE SCHELP*

* Penhoren en De Schelp zijn de namen van de aangrenzende straten. 

Deze tekening is ook te vinden op: www.zeewoldenieuwbouw.nl onder inrichtingsplan.
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Over Zeewolde
Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste 

gemeente van Nederland. Door de centrale ligging in het 

midden van Nederland bent u zo in de Randstad. Als u wilt 

wonen in een omgeving waar rust, ruimte, groen en water een 

centrale rol vervullen en waarbij aandacht is voor een veilige 

leefomgeving, dan past Zeewolde helemaal bij u. 

De Polderwijk is de nieuwste ontwikkeling aan de noordwest-

kant van Zeewolde. Hier kunt u genieten van alle ruimte te 

midden van water en groen. De wijk bestaat uit vier deelgebieden 

met elk zijn eigen woonsfeer en een diversiteit aan woningtypen. 

Parkkwartier is een parkachtig woongebied met groene uitlopers 

naar de Kuierbaan en de Waterlinie. Bergkwartier vormt een 

verhoogd gebied zodat op het niveau van de Zeewolderdijk 

gewoond kan worden met een mooi uitzicht over het Wolderwijd. 

Waterkwartier ligt aan de Waterlinie en wordt door de toekom-

stige vaarverbinding naar de Hoge Vaart een waterrijk gebied. 

Havenkwartier krijgt de uitstraling van een Zuiderzeehaven 

waarbij er de mogelijkheid is om bij de woning een sloep of boot 

aan te leggen. Vanuit de woning kan in de toekomst zo gevaren 

worden naar het Wolderwijd, de randmeren of zelfs naar Friesland.

De kavels zijn opgenomen in het uitwerkingsplan 

Eilandenrijk.  Vanaf donderdag 27 mei 2021 is het  uit- 

werkingsplan in werking en kunnen omgevingsvergun-

ningen voor de bouw van de woningen worden verleend. 

In het uitwerkingsplan wordt op de kavels een bouwvlak 

voor het hoofdgebouw opgenomen. Binnen het bouw-

vlak hoofdgebouw moet het hoofdgebouw gerealiseerd 

worden. Het bouwvlak hoofdgebouw kan volledig 

bebouwd worden met de aangegeven maximale goot- 

en bouwhoogte. Afhankelijk van de ligging en vorm van 

de kavels heeft de kavel buiten het bouwvlak hoofd- 

gebouw de bestemming ‘tuin’ of ‘wonen’. Bijgebouwen 

kunnen op het achtererf bij de woning in de bestemming 

‘Wonen’ vergunningsvrij gerealiseerd worden. Op de 

bestemming ‘Tuin’ kunnen geen vergunningsvrije bouw-

werken gerealiseerd worden. Op een hoeksituatie is het 

bouwen van bijgebouwen vergunningsplichtig. 

De kavel 1 t/m 12 hebben aan de achterzijde de ‘Groen’ 

bestemming. Binnen de bestemming is de kavelsloot 

inclusief het talud gelegen. De sloot moet in stand 

worden gehouden. Het regenwater van de verhardingen 

op de kavel en de woning kunnen naar de kavelsloot 

worden afgevoerd. 

Erfafscheidingen moeten voldoen aan het erfafscheidin-

genbeleid van de gemeente Zeewolde, voor zover de erf- 

afscheiding omgevingsvergunningplichtig is. 

Of de erfafscheiding omgevingsvergunningplichtig is, is 

afhankelijk van de locatie en het type erfafscheiding. 

Kijk voor meer informatie op:

www.zeewolde.nl/erfafscheiding

Voor de woningen in Eilandenrijk-noord wordt gestreefd 
naar een eigentijds architectuurbeeld. Kenmerkend voor 
de architectuur is een traditionele basis van één of twee 
bouwlagen met een kap, maar met een eigentijdse 
uitstraling, het gebruik van aardse tinten met witte 
accenten en het gebruik van natuurlijke materialen. Bij 
de architectuur is er vooral aandacht voor de individuele 
expressie van de woning met een hoogwaardig en 
levendig materiaalgebruik. Het ontwerp van de woningen 
wordt getoetst door de welstandscommissie.

BESTEMMING

Per kavel kan één inrit op de aanliggende woonstraat  

worden gerealiseerd. Per kavel moeten 2 parkeerplaatsen 

op eigen terrein worden gerealiseerd. De minimale 

afmetingen van de oprit is 5 x 5 meter voor 2 parkeer-

plaatsen naast elkaar of 2,5 x 10 meter voor 2 parkeer-

plaatsen achter elkaar. De parkeerplaatsen moeten in 

stand worden gehouden.

Op de kavel 19 en 20 aan het eind van de insteek-

straat moeten rekening worden gehouden met 

ruimte voor het keren van de auto’s op eigen terrein. 

(zie indicatie op kavelpaspoort)

INRIT EN PARKEREN

In de Schelpenbuurt moet u als kavelkoper zelf voorzie-

ningen treffen om uw woning duurzaam, zonder aardgas, 

te verwarmen. Het overgrote deel van de Polderwijk 

wordt ontwikkeld met een warmtenet van Ennatuurlijk. 

Dat is een duurzame collectieve warmtevoorziening. 

Het kan zijn dat een aansluiting op dit warmtenet voor u 

tot de mogelijkheden behoort. Voor nadere informatie, 

zie www.ennatuurlijk.nl

UW WONING DUURZAAM VERWARMD

Beschermingszones

De kavels 1 en 2 en 13 t/m 17 liggen (deels) in 

beschermingszone 2 van de Zeewolderdijk. In het 

uitwerkingsplan is meer informatie beschikbaar over de 

beschermingszones. (www.ruimtelijkeplannen.nl)

 

Op deze kavels moet voor het bouwen van de woning 

naast een omgevingsvergunning ook een watervergunning 

worden aangevraagd bij het waterschap Zuiderzeeland.

ARCHITECTONISCHE UITWERKING

Uitvoering Kavels

4    ZEEWOLDE NIEUWBOUW 6    ZEEWOLDE NIEUWBOUW ZEEWOLDE NIEUWBOUW    3 

ZEEWOLDERDIJK EN WATERVERGUNNING

Beschermingszone 2
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De Schelpenbuurt maakt onderdeel uit van het Water-

kwartier. Het wonen in de Schelpenbuurt betekent 

wonen aan of vlak bij het water en de natuur. 

De Schelpenbuurt ligt ten noorden van de hoofdvaar-

route die de Blauwe Diamant verbindt met het Haven- 

kwartier en het Wolderwijd. De oevers van de watergan-

gen worden deels gevormd door privétuinen en overtui-

nen bij de vrije kavels. Voor de kavels zonder eigen 

water of overtuinen zijn er openbare oevers van de 

watergangen. Zo is het water toegankelijk en beleef-

baar. Wonen aan of vlak bij het water maakt het moge-

lijk om met een eigen boot vanuit je tuin of overtuin via 

de sluizen in Havenkwartier het Wolderwijd op te varen 

en via de randmeren en het IJsselmeer de rest van de 

wereld per boot te bezoeken. De vaarroute vanuit 

Eilandenrijk naar het Wolderwijd bevat afgezien van de 

twee sluizen geen belemmeringen zoals bruggen. 

De Schelpenbuurt grenst aan het agrarische buiten- 

gebied. In het bestemmingsplan hebben de aangren-

zende percelen de bestemming ‘Agrarisch’. 

In het lopende traject van de omgevingsvisie worden de 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen na afronding  van 

de woningbouw in de Polderwijk afgewogen. 

STEDENBOUWKUNDIGE OPZET 
De vaarroute en de watergangen zijn bepalend voor 

de stedenbouwkundige opzet van de Schelpenbuurt. 

De woningen en kavels aan het water zijn over het 

water bereikbaar voor boten met een staande mast. 

De Schelpenbuurt bestaat uit 2 eilanden met project-

matige woningbouw. En de randzone met aan de 

‘Penhoren’ en ‘De Schelp’ de 23 kavels voor particu-

liere opdrachtgevers. In het ontwikkelveld aan de west- 

zijde van de entree langs de dijk worden projectmatige 

woningen gerealiseerd in de randzone.

De Schelpenbuurt wordt via de woonstraat ‘De Schelp’ 

ontsloten voor auto-, fietsverkeer en voetgangers op 

de Zeewolderdijk. De route voor fietsers en voetgangers 

gaat door het Havenkwartier naar de overige delen 

van Zeewolde.

De openbare ruimte bestaat voor een groot deel uit 

water. Voor het ontmoeten, bewegen en spelen worden 

op diverse plaatsen aan de waterrand voorzieningen 

gerealiseerd. Het inrichtingsplan is beschikbaar op:

www.zeewoldenieuwbouw.nl

4    ZEEWOLDE NIEUWBOUW 

KAVELS 1 T/M 12 

Deze kavels vormen de rand van de wijk en liggen  

aan een doodlopende woonstraat. De woonstraat 

eindigt bij kavel 12 op een openbaar plein met een 

keervoorziening. 

Op de kavels kunnen vrijstaande woningen worden 

gerealiseerd in één laag en een kap met een goot en 

bouwhoogte van 4 en 10 meter.

De kavelsloot en de beschoeiing maken deel uit van 

de kavels en moeten in stand worden gehouden. De 

kavelsloot heeft een functie voor de waterhouding 

van de aangrenzende kavels. De kavels hebben aan 

de achterzijde een strook van 3 meter breed met de 

bestemming ‘Groen’. Dit deel van de kavel moet 

onbebouwd blijven en de inrichting van de tuin moet 

hierop worden afgestemd.

Kavel 1 t/m 6 hebben een bouwstrook van 12 meter 

diep. Het hoofdgebouw van de woning moet in de 

bouwstrook gerealiseerd worden met minimaal 3 meter 

afstand tot de zijperceelsgrenzen (zie kavelpaspoorten).

De kavels 7 t/m 12 hebben een bouwstrook van 20 

meter diep. Het hoofdgebouw van de woning moet in de 

bouwstrook gerealiseerd worden met minimaal 3 meter 

afstand tot de zijperceelsgrenzen (zie kavelpaspoorten).

De overtuinen aan de vaarroute maken onderdeel uit 

van de kavels 7 t/m 11. De overtuinen bestaan uit het 

talud van de vaarroute en voor een deel water. Door de 

overtuinen is het mogelijk om een boot op eigen terrein 

aan te leggen. Op de waterrand is een onderwater- 

beschoeiing aangebracht. Het water en de onderwater- 

beschoeiing moeten in stand gehouden en onderhouden 

worden door de kaveleigenaren. De overige voorzieningen 

voor het aanmeren moeten door de kopers worden 

gerealiseerd. Zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor moge-

lijkheden. Bouwwerken moeten worden afgestemd met 

het waterschap Zuiderzeeland.

Kavel 12

Aan het einde van de doorlopende woonstraat ‘Penhoren’ 

ligt kavel 12 met aan de zijde van de Blauwe Diamant een 

deel privé water met een mogelijkheid voor een aanleg-

plaats voor een boot. De woonstraat wordt beëindigd met 

een plein om het water bereikbaar te maken. Dit plein is 

ook een keervoorziening voor het autoverkeer.

KAVELS 13 T/M 23 

Deze 11 kavels zijn gelegen tussen de woonstraten 

‘Penhoren’ en ‘De Schelp’ en het water van de Blauwe 

Diamant. De oever is grotendeels openbaar en tussen de 

kavels 16,19, 20 en 23 ligt het voetpad ‘Slakkengang’. 

Langs de oever worden overtuinen voor de kavels 16, 19, 

20 en 23 uitgegeven voor het aanleggen van een boot.

Op deze kavels kunnen vrijstaande woningen worden 

gerealiseerd binnen het bouwvlak op de kavels met een 

goot- en bouwhoogte van maximaal 7 en 10 meter 

(2 lagen en een kap) (zie kavelpaspoorten).
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OMGEVING & LIGGING VAN DE KAVELS IN DE SCHELPENBUURT
De 23 kavels liggen in de Schelpenbuurt in het Waterkwartier.
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13 t/m 23.
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Over Zeewolde
Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste 

gemeente van Nederland. Door de centrale ligging in het 

midden van Nederland bent u zo in de Randstad. Als u wilt 

wonen in een omgeving waar rust, ruimte, groen en water een 

centrale rol vervullen en waarbij aandacht is voor een veilige 

leefomgeving, dan past Zeewolde helemaal bij u. 

De Polderwijk is de nieuwste ontwikkeling aan de noordwest-

kant van Zeewolde. Hier kunt u genieten van alle ruimte te 

midden van water en groen. De wijk bestaat uit vier deelgebieden 

met elk zijn eigen woonsfeer en een diversiteit aan woningtypen. 

Parkkwartier is een parkachtig woongebied met groene uitlopers 

naar de Kuierbaan en de Waterlinie. Bergkwartier vormt een 

verhoogd gebied zodat op het niveau van de Zeewolderdijk 

gewoond kan worden met een mooi uitzicht over het Wolderwijd. 

Waterkwartier ligt aan de Waterlinie en wordt door de toekom-

stige vaarverbinding naar de Hoge Vaart een waterrijk gebied. 

Havenkwartier krijgt de uitstraling van een Zuiderzeehaven 

waarbij er de mogelijkheid is om bij de woning een sloep of boot 

aan te leggen. Vanuit de woning kan in de toekomst zo gevaren 

worden naar het Wolderwijd, de randmeren of zelfs naar Friesland.

De kavels zijn opgenomen in het uitwerkingsplan 

Eilandenrijk.  Vanaf donderdag 27 mei 2021 is het  uit- 

werkingsplan in werking en kunnen omgevingsvergun-

ningen voor de bouw van de woningen worden verleend. 

In het uitwerkingsplan wordt op de kavels een bouwvlak 

voor het hoofdgebouw opgenomen. Binnen het bouw-

vlak hoofdgebouw moet het hoofdgebouw gerealiseerd 

worden. Het bouwvlak hoofdgebouw kan volledig 

bebouwd worden met de aangegeven maximale goot- 

en bouwhoogte. Afhankelijk van de ligging en vorm van 

de kavels heeft de kavel buiten het bouwvlak hoofd- 

gebouw de bestemming ‘tuin’ of ‘wonen’. Bijgebouwen 

kunnen op het achtererf bij de woning in de bestemming 

‘Wonen’ vergunningsvrij gerealiseerd worden. Op de 

bestemming ‘Tuin’ kunnen geen vergunningsvrije bouw-

werken gerealiseerd worden. Op een hoeksituatie is het 

bouwen van bijgebouwen vergunningsplichtig. 

De kavel 1 t/m 12 hebben aan de achterzijde de ‘Groen’ 

bestemming. Binnen de bestemming is de kavelsloot 

inclusief het talud gelegen. De sloot moet in stand 

worden gehouden. Het regenwater van de verhardingen 

op de kavel en de woning kunnen naar de kavelsloot 

worden afgevoerd. 

Erfafscheidingen moeten voldoen aan het erfafscheidin-

genbeleid van de gemeente Zeewolde, voor zover de erf- 

afscheiding omgevingsvergunningplichtig is. 

Of de erfafscheiding omgevingsvergunningplichtig is, is 

afhankelijk van de locatie en het type erfafscheiding. 

Kijk voor meer informatie op:

www.zeewolde.nl/erfafscheiding

Voor de woningen in Eilandenrijk-noord wordt gestreefd 
naar een eigentijds architectuurbeeld. Kenmerkend voor 
de architectuur is een traditionele basis van één of twee 
bouwlagen met een kap, maar met een eigentijdse 
uitstraling, het gebruik van aardse tinten met witte 
accenten en het gebruik van natuurlijke materialen. Bij 
de architectuur is er vooral aandacht voor de individuele 
expressie van de woning met een hoogwaardig en 
levendig materiaalgebruik. Het ontwerp van de woningen 
wordt getoetst door de welstandscommissie.

BESTEMMING

Per kavel kan één inrit op de aanliggende woonstraat  

worden gerealiseerd. Per kavel moeten 2 parkeerplaatsen 

op eigen terrein worden gerealiseerd. De minimale 

afmetingen van de oprit is 5 x 5 meter voor 2 parkeer-

plaatsen naast elkaar of 2,5 x 10 meter voor 2 parkeer-

plaatsen achter elkaar. De parkeerplaatsen moeten in 

stand worden gehouden.

Op de kavel 19 en 20 aan het eind van de insteek-

straat moeten rekening worden gehouden met 

ruimte voor het keren van de auto’s op eigen terrein. 

(zie indicatie op kavelpaspoort)

INRIT EN PARKEREN

In de Schelpenbuurt moet u als kavelkoper zelf voorzie-

ningen treffen om uw woning duurzaam, zonder aardgas, 

te verwarmen. Het overgrote deel van de Polderwijk 

wordt ontwikkeld met een warmtenet van Ennatuurlijk. 

Dat is een duurzame collectieve warmtevoorziening. 

Het kan zijn dat een aansluiting op dit warmtenet voor u 

tot de mogelijkheden behoort. Voor nadere informatie, 

zie www.ennatuurlijk.nl

UW WONING DUURZAAM VERWARMD

Beschermingszones

De kavels 1 en 2 en 13 t/m 17 liggen (deels) in 

beschermingszone 2 van de Zeewolderdijk. In het 

uitwerkingsplan is meer informatie beschikbaar over de 

beschermingszones. (www.ruimtelijkeplannen.nl)

 

Op deze kavels moet voor het bouwen van de woning 

naast een omgevingsvergunning ook een watervergunning 

worden aangevraagd bij het waterschap Zuiderzeeland.

ARCHITECTONISCHE UITWERKING

Uitvoering Kavels
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ZEEWOLDERDIJK EN WATERVERGUNNING

Beschermingszone 2
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De bouwplannen moeten voldoen aan de regels 

van het uitwerkingsplan Eilandenrijk B.

Dit is afhankelijk van het kavelnummer. 

De uitwerkingsplannen zijn beschikbaar op 

www.ruimtelijkeplannen.nl.

OVERIGE DOCUMENTATIE

De procedure, inschrijfvoorwaarden,

kavelpaspoorten en prijzen zijn

in een losse bijlage te vinden op 

www.zeewoldenieuwbouw.nl/schelpenbuurt

Bestemmings- en uitwerkingsplan

In de wijk is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig. 

Dit betekent dat het regen-/drainagewater en het vuile 

water (water uit de sanitaire voorzieningen) gescheiden 

wordt afgevoerd. 

Elk gebouw/woning dient afzonderlijk op het openbare 

(riool)stelsel te worden aangesloten. 

Vanuit duurzaamheidsoogpunt en klimaatontwikkelin-

gen moet het regenwater vanaf het gebouw/woning 

(zowel voor- als achterkant) via de oppervlakte (een goot), 

op een openbare watergang, een -wadi of de ge- 

rioleerde openbare verharding worden geloosd. 

Vanuit duurzaamheidsoogpunt ligt het openbare riool 

zo ondiep mogelijk. Daarom moet de huisaansluiting 

op 0,75cm - vloerpeil uit het gebouw/woning komen 

en op eenzelfde diepte, alleen ten opzichte van het 

toekomstige maaiveld, op de erfgrens worden aan- 

geboden. Dit betekent in de meeste gevallen dat de 

riolering door de fundering van het gebouw/woning 

moet worden gebracht. Vanwege de zetting en rijping 

van de kleibodem is bij de fundering een polderexpansie- 

stuk noodzakelijk.

Omdat de bodem uit klei bestaat moet, voor een 

droge kruipruimte en dus voor het comfort van de 

bewoner, een drainage aan de buiten onderzijde van de 

fundering worden aangebracht conform de brochure 

"Drainage" zoals te vinden op 

www.waterloket-zeewolde.nl. Voor de afvoer van het 

drainagewater is per twee woningen een aansluiting 

op het openbare regenwaterriool nodig.

Op www.waterloket-zeewolde.nl kunt u meer informatie 

vinden over de waterhuishouding in Zeewolde, onder 

andere informatie over de aansluiting van uw gebouw 

op het openbare (riool)stelsel. Om een goede afstem-

ming te krijgen tussen het particuliere- en het openbare 

stelsel is afstemming en een aanvraag in de planfase, 

de ontwerpfase van het gebouw, nodig. Hiervoor kan 

contact worden opgenomen met de rioolbeheerder, het 

waterschap Zuiderzeeland (info: www.zuiderzeeland.nl).

RIOLERING

Met het bouwen van en wonen in een nieuwe woning op 

een kavel aan de Penhoren en De Schelp bent u voor- 

bereid op de toekomst. Bouwen met  aandacht voor een 

veranderend klimaat, voor de natuur, voor het gebruik 

van duurzame materialen en voor het opwekken en 

gebruik van duurzame energie. In de Schelpenbuurt wordt 

u uitgedaagd om zelf en met uw buurtgenoten de 

volgende stap te zetten richting een duurzame toekomst.

Voor het bouwen van een duurzame woning kunt u 

werken met de punten uit de Duurzame Top 11 voor de 

Polderwijk.  In deze Top 11 is aandacht voor energie- en 

waterbesparing, duurzame energieopwekking, biobased 

of C02 arme bouwmaterialen en het voorkomen van 

wateroverlast of hittestress. Maar ook voor biodiversiteit 

door het toepassen van gebouwgebonden voorzieningen 

en het inrichten van de tuin.

Meer informatie over het

duurzaamheidsbeleid vindt u op

www.zeewoldenieuwbouw.nl/duurzametop11

DUURZAAMHEID
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Kavels 1 t/m 23 
liggen aan de 
PENHOREN
en aan DE SCHELP*

* Penhoren en De Schelp zijn de namen van de aangrenzende straten. 

Deze tekening is ook te vinden op: www.zeewoldenieuwbouw.nl onder inrichtingsplan.
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nieuwbouw@zeewolde.nl
www.zeewoldenieuwbouw.nl/schelpenbuurt
036 5229522

info@zeewolde.nl
www.zeewolde.nl
036 5229522

SCHELPENBUURT
Penhoren en De Schelp
Kavels 1 t/m 23

PENHOREN

DE SCHELP
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DE SCHELP


	website schelpenbuurt: 
	website schelpenbuurt 3: 
	website schelpenbuurt 4: 
	website gemeente: 
	website schelpenbuurt 2: 
	mail nieuwbouw zeewolde: 
	mail nieuwbouw zeewolde 2: 


