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Polderwijk gevormd Samen werken
AAN EEN DUURZAME POLDERWIJK
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DRIJVENDE
KAVELS 1,2 & 3

DE WONING
Voor de projectmatige woningbouw in de Polderwijk is 

uitgegaan van de door de gemeente opgestelde duurza-

me Top 11. Daarin staan elf duurzame maatregelen om 

uit te voeren in of aan de woning met drie ambitieniveaus 

(basis/ambitieus/plus). 

 • De maatregelen zijn verdeeld over de thema’s:
 • Energietransitie
 • Kringlopen en grondstoffen
 • Groen/blauwe structuren
 • Mobiliteit
 • Duurzame sociale samenhang.

Deze duurzame Top 11 kan niet verplicht worden opge-

legd aan particuliere kavelkopers. We willen u echter 

wel uitdagen hier mede invulling aan te geven in uw 

woning. 

Net een stap verder dan gebruikelijk en ook een stap 

verder richting een duurzame toekomst en een kwalita-

tief goede woning. 

Kies bijvoorbeeld voor duurzame energie in de vorm van 

zonnepanelen of aansluiting op het warmtesysteem, 

houd rekening met toenemende hitte en extreme 

regenbuien, pas hergebruikte of bio-based materialen 

toe en heb aandacht voor natuur aan de woning en in 

de tuin. Ook voor úw woning zijn dit belangrijke 

aandachtspunten.

DE LEEFOMGEVING 
De Polderwijk ligt aan het water.  U kunt genieten van 

het uitzicht op en over het water maar ook van het 

openbaar groen in de buurt. Het openbaar groen biedt 

ruimte aan bloemen, planten, vogels en insecten en aan 

u als bewoner om van de rust en het groen te genieten. 

Door het openbaar groen goed in te richten en door de 

aanwezigheid van het water, beperken wij de effecten 

van de klimaatverandering in de openbare ruimte zoveel 

mogelijk. Als uw tuin en woning ook zijn ingericht voor 

de toekomst, dan sluit dat uitstekend op elkaar aan.

DE NIEUWE BEWONER 
Als we ons richten op de toekomst, dan is het belangrijk 

om rekening te houden met duurzaamheid. Een duur- 

zaam gebouwde woning is een goede eerste stap naar 

een betere toekomst voor de aarde. Als we onze leefstijl 

willen aanpassen, kunnen we dat zeker individueel 

doen. En het is nog leuker om het samen met de hele 

buurt te doen. Bijvoorbeeld door een deelauto te 

gebruiken met meerdere bewoners, gereedschap met 

elkaar te delen, gezamenlijke maaltijden te organiseren 

of misschien is er zelfs ruimte en enthousiasme voor 

een gezamenlijke moestuin of boomgaard in de open-

bare ruimte. Alles voor, door en met de eilandbewoners 

van de Polderwijk.

Zo wordt de Polderwijk een gezellige buurt waar duur- 

zaamheid belangrijk is en u elkaar kunt stimuleren bij 

het maken van een prettige en gezonde leefomgeving.

De Polderwijk is een wijk waar u als bewoner de mogelijkheid heeft om te bouwen aan een pret-
tige en stimulerende leefomgeving. Waar aandacht is voor het veranderende klimaat, voor de 
natuur en voor het opwekken en gebruiken van groene energie. U woont hier dan ook met een 
vooruitziende blik op de toekomst, net als uw nieuwe buurtgenoten.
Daarmee is de Polderwĳk een unieke woonlocatie. Iedereen doet wat, thuis en in de buurt. In 
deze wijk kunt u, als nieuwe bewoner, samen met uw wijkgenoten ook uw bijdrage leveren door 
een stap te zetten naar een duurzame(re) toekomst!

Zicht vanaf de kavels op de vaarroute en daarachter
de wijk Schelpenbuurt in ontwikkeling.

Drijvende kavels aan de Blauwe Diamant,
ten westen van de drie kavels.



Over Zeewolde
Zeewolde is in 1984 in Flevoland ontstaan. 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. Door de centrale ligging in 
het midden van Nederland bent u zo in de Randstad of in andere 
delen van Nederland. 

De Polderwijk is de nieuwste wijk aan de noordkant 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 
groene wig ‘Kuierbaan’ en de Centrale Plas ‘Waterlinie’. Berg-
kwartier 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’ Centrale 
Plas en wordt door de toekomstige vaarverbinding naar de 
Hoge Vaart een waterrijk gebied. Het 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 zo gevaren worden naar het Wolderwijd, de randmeren 
of zelfs naar Friesland. 

In deze brochure vindt u alle informatie over 3 vrije kavels voor 
een drijvende woning. De vrije kavels bieden u de mogelijkheid 
om een drijvende woning te realiseren, naar eigen ontwerp, 
gelegen in de Blauwe Diamant met een ruime kavel. 
De 3 waterkavels komen aan de Helling aan de noordkant van 
de toekomstige Schelpenbuurt. De woningen in de Schelpen-
buurt zijn gedeeltelijk nog in aanbouw en een deel is recent 
opgeleverd aan de nieuwe bewoners. 

Meer informatie over de 3 vrije kavels kunt u lezen in deze 
brochure en op de website www.zeewoldenieuwbouw.nl.
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•  Inschrijfformulier (op de website)
•  Start verkoop kavels
•  Loting van de kavels
•  Koopovereenkomst tekenen
•  Principeverzoek voor een toets aan het 
 bestemmingsplan en welstand
 (bouw- en woningtoezicht) 
 www.zeewolde.nl/zoeken?q=principeverzoek
•  Omgevingsvergunning aanvraag (bouw- en 
 woningtoezicht)
•  Watervergunning waterschap 
 (waterschap Zuiderzeeland)
•  Start bouw drijvende woning.

Contact
Meer informatie over kavels kunt u vinden 
op de website van gemeente Zeewolde 
www.zeewoldenieuwbouw.nl.

Daarnaast kunt u telefonisch contact 
opnemen met gemeente Zeewolde: 
036 522 9522

STAPPENPLAN 
BOUWPROCES

ALGEMENE KOPERS 
INFORMATIE

HOE KOMT U IN AANMERKING 
VOOR EEN KAVEL?
•  U kunt zich inschrijven door het daarvoor bestemde  
 inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar  
 de gemeente. 
• Voor de inschrijving dient u € 1.000,- inschrijfgeld  
 te betalen. Uw inschrijving is compleet als het  
 inschrijfformulier en het inschrijfgeld op tijd zijn  
 ontvangen door de gemeente. Alleen dan wordt  
 uw inschrijving met de loting meegenomen. Het  
 inschrijfgeld wordt verrekend met de aankoopprijs  
 van de grond. Indien u niet wordt ingeloot, ontvangt  
 u het geld terug. 
• Het inschrijfformulier kunt u aanvragen bij de  
 gemeente of downloaden.

ALTIJD AL WILLEN WONEN IN
EEN DRIJVENDE WONING?

Kavel 1 Kavel 2 Kavel 3

VAC WONEN
•  VAC wonen Zeewolde is een zelfstandige en   
 onafhankelijke adviescommissie.
• VAC wonen toetst en adviseert over de plannen voor   
 woningbouw en woonomgeving op praktische bruik-
 baarheid vanuit de visie van de woonconsument.
• De toetsing van het bouwplan door VAC wonen is vrijwillig  
 voor deze kavels voor particulier opdrachtgeversschap.
• Contactgegevens: vaczeewolde@hotmail.com

1 2 3Prijslijst
Kavel  Oppervlak (m2)  Kavelprijs incl. BTW

  1  660 m2  € 167.480,00
  2  660 m2  € 162,180,00
  3  660 m2  € 178.080,00
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OMGEVING & LIGGING VAN DE 3 VRIJE KAVELS AAN DE HELLING
De 3 vrije kavels liggen aan de vaarroute de Blauwe Diamant in het Waterkwartier.

LOCATIE VAN DE 3 VRIJE KAVELS 
Wonen op het water op een unieke plek, aan de vaar- 

route de Blauwe Diamant. De kavels voor de drijvende 

woningen komen aan de Helling, gelegen aan de noord- 

kant van de in aanbouw zijnde woonbuurt Schelpen- 

buurt in de Polderwijk. 

KAVELS 

De 3 kavels liggen in een verbreding van de vaarroute 

de Blauwe Diamant. Vergelijkbaar met de bestaande 

drijvende woningen aan de Beloop en de Helling. 

De kavels worden via een fietsstraat op de Helling 

ontsloten.

Voor de kavels van de drijvende woningen aan de 

Beloop en de Helling wordt gestreefd naar een rustig 

beeld wat past bij de rand van het dorp Zeewolde. Voor 

de kavels zijn de vorm en beleving van de hoofdwater- 

gang van de Blauwe Diamant (verbinding tussen 

Wolderwijd en de Hoge Vaart) uitgangspunt. De kavels 

en  de ligplaatsen voor de drijvende woningen liggen in 

een verbreding van de vaarroute buiten het bevaarbare 

profiel van de Blauwe Diamant in aparte ‘woon’-havens. 

Door deze positie blijft het profiel van de Blauwe 

Diamant vrij van bebouwing. 

Door de clustering van de kavels langs de vaarroute in 

verschillende ‘woon’-havens blijven het zicht op en 

beleefbaarheid van het buitengebied behouden.

OMGEVING

De Helling behoudt de huidige functie voor de ontsluiting 

van het buitengebied. De bebouwing in de Schelpen- 

buurt bestaat uit diverse woningtypen. De bebouwing 

grenzend aan de kavels aan de overzijde van de vaar- 

route bestaat uit zes half vrijstaande woningen. Deze 

woningen grenzen met de achtertuinen aan het water. 

Aan de westzijde worden in de naastgelegen woonhaven 

10 woningen gerealiseerd in het project ‘Waterlofts’. 

Voor meer informatie over woningbouwprojecten in de 

omgeving zie: zeewoldenieuwbouw.nl

BLAUWE DIAMANT
De vaarroute Blauwe Diamant is ongeveer 10 kilometer 

lang en is ter hoogte van de Groenewoudsetocht en de 

Baardmeestocht aangesloten op de Hoge Vaart. Het 

brede wateroppervlak geeft een ruimtelijk gevoel. De 

gehele route is te bevaren door motorboten. Vanuit  

Schelpenbuurt, Eilandenbuurt, Havenkwartier en vanaf 

de drie kavels voor drijvende woningen kunnen boten 

met staande mast, via de sluis, het Wolderwijd berei-

ken. De vaste bruggen in de Blauwe Diamant hebben 

een maximale doorvaarthoogte van 3,50 meter.

DE DRIJVENDE WONINGEN
Gezien de ligging aan de dorpsrand en de vorm van 

de kavels, is uitgangspunt dat de drijvende woningen 

een heldere hoofdvorm van een rechthoek of een 

samenstelling van meerdere hoekhoekige vormen krijgen 

in 1 tot maximaal 1,5 bouwlaag. De afdekking kan plat 

zijn, een kap een flauwe helling hebben of kan een lichte 

ronding zijn die de rechthoekige hoofdvorm versterken. 

Bij elke drijvende woning wordt kleinschalige oever- 

bebouwing toegestaan (30 m² per kavel met een goot-

hoogte van max. 3 meter en een bouwhoogte van max. 

4 meter.). 

OEVERBEBOUWING
De oeverbebouwing dient als bijgebouw voor opslag, 

berging en stalling bij de woning. In de oeverbebouwing 

worden de nutsaansluitingen voor de kavels gereali- 

seerd. De bebouwing moet in samenhang (detaillering, 

kleur en materiaalgebruik) met de woning worden 

vormgegeven (rechthoekige hoofdvorm met een platte 

afdekking, flauwe kap of lichte ronding).

KLEUR- EN MATERIAALGEBRUIK
De boventoon van het kleur- en materiaalgebruik dient 

te bestaan uit natuurlijke materialen en kleuren, grijs- 

tinten, wit en zwart.

INRICHTING KAVEL (LAND)
Voor de inrichting van het perceel op de wal moet reke- 

ning gehouden worden met erfafscheidingen in vorm 

van beplanting en hagen, geen gebouwde erfafschei-

dingen hoger dan 1 meter. Voor het parkeren moeten 

minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden 

gerealiseerd. De minimale afmetingen voor 2 parkeer-

plaatsen voor 2 auto’s naast elkaar is 5 x 5 meter.

UITWERKINGSPLAN EILANDENRIJK B. 

Voor het realiseren van de drijvende woningen is het 

bestemmingsplan ‘Polderwijk Noord’ uitgewerkt in het 

uitwerkingsplan ‘Zeewolde-Eilandenrijk B’ (partiële her- 

ziening).

www.ruimtelijkeplannen.nl 

OMGEVINGS- EN WATERVERGUNNING 
Voor het bouwen van de drijvende woning en de oever-

bebouwing moet een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd bij de gemeente. 

Naast de omgevingsvergunning moet een watervergun-

ning worden aangevraagd bij het waterschap Zuider-

zeeland. 

Op de website www.zuiderzeeland.nl is de informatie 

beschikbaar.

NUTSAANSLUITINGEN
Voor de nutsaansluitingen dient een vorstvrije meter- 

kast geïntegreerd in de oeverbebouwing te worden 

gerealiseerd. De nutsbedrijven sluiten aan in de meter- 

kast. De verbinding van de woonark met de meterkast 

is voor rekening van de kaveleigenaar. In het ontwerp 

en de fasering van de werkzaamheden moet aandacht 

zijn voor de nutsaansluitingen. Verder informatie en 

beschikbaarheid op: www.mijnaansluiting.nl

UW WONING DUURZAAM
VERWARMEN
In de drijvende woning moet u als kavelkoper zelf 

voorzieningen treffen om uw woning, zonder aardgas 

of warmtenet, duurzaam te verwarmen.

RIOLERING
Voor de aansluiting op de riolering dient het vuilwater 

op de erfgrens aan de zijde van de Ossenkampweg te 

worden aangesloten op het gemeentelijke vuilwater 

riool. Het regenwater (van het dakvlakken en verhar-

dingen) kan worden afgevoerd op het oppervlakte water. 

www.waterloket-zeewolde.nl

 

ONDERWATERBESCHOEIING
De kavels zijn voorzien van een onderwaterbeschoeiing. 

De beschoeiing is onderdeel van de kavel en dient in 

stand te blijven en onderhouden te worden.

LOOPBRUG
Tussen de wal en de drijvende woning moet een ver- 

binding in de vorm van een loopbrug worden gerea- 

liseerd. De breedte van de loopbrug bedraagt per 

drijvende woning ten hoogste 2 meter.

STEIGERS/ VLONDERS
Het water buiten de aangegeven bouwvlakken voor de 

drijvende woningen, steigers en loopbrug dient vrij te 

blijven van gebouwde constructies (bv. steigers, vlonders). 

AANLEGVOORZIENINGEN 
EN MEERPALEN
Aanlegvoorzieningen en meerpalen (maximaal 2 per kavel) 

moeten binnen de aangegeven vlakken gerealiseerd 

worden.

BRUGGEN BLAUWE DIAMANT
De vaste bruggen hebben een maximale doorvaart- 

hoogte van 3,50 meter. De sluizen in Havenkwartier 

kunnen met een staande mast gepasseerd worden waar- 

door het Wolderwijd met een staande mast bereikbaar is.

Randvoorwaarden
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het midden van Nederland bent u zo in de Randstad of in andere 
delen van Nederland. 

De Polderwijk is de nieuwste wijk aan de noordkant 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 
groene wig ‘Kuierbaan’ en de Centrale Plas ‘Waterlinie’. Berg-
kwartier 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’ Centrale 
Plas en wordt door de toekomstige vaarverbinding naar de 
Hoge Vaart een waterrijk gebied. Het 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 zo gevaren worden naar het Wolderwijd, de randmeren 
of zelfs naar Friesland. 

In deze brochure vindt u alle informatie over 3 vrije kavels voor 
een drijvende woning. De vrije kavels bieden u de mogelijkheid 
om een drijvende woning te realiseren, naar eigen ontwerp, 
gelegen in de Blauwe Diamant met een ruime kavel. 
De 3 waterkavels komen aan de Helling aan de noordkant van 
de toekomstige Schelpenbuurt. De woningen in de Schelpen-
buurt zijn gedeeltelijk nog in aanbouw en een deel is recent 
opgeleverd aan de nieuwe bewoners. 

Meer informatie over de 3 vrije kavels kunt u lezen in deze 
brochure en op de website www.zeewoldenieuwbouw.nl.
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•  Inschrijfformulier (op de website)
•  Start verkoop kavels
•  Loting van de kavels
•  Koopovereenkomst tekenen
•  Principeverzoek voor een toets aan het 
 bestemmingsplan en welstand
 (bouw- en woningtoezicht) 
 www.zeewolde.nl/zoeken?q=principeverzoek
•  Omgevingsvergunning aanvraag (bouw- en 
 woningtoezicht)
•  Watervergunning waterschap 
 (waterschap Zuiderzeeland)
•  Start bouw drijvende woning.

Contact
Meer informatie over kavels kunt u vinden 
op de website van gemeente Zeewolde 
www.zeewoldenieuwbouw.nl.

Daarnaast kunt u telefonisch contact 
opnemen met gemeente Zeewolde: 
036 522 9522

STAPPENPLAN 
BOUWPROCES

ALGEMENE KOPERS 
INFORMATIE

HOE KOMT U IN AANMERKING 
VOOR EEN KAVEL?
•  U kunt zich inschrijven door het daarvoor bestemde  
 inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar  
 de gemeente. 
• Voor de inschrijving dient u € 1.000,- inschrijfgeld  
 te betalen. Uw inschrijving is compleet als het  
 inschrijfformulier en het inschrijfgeld op tijd zijn  
 ontvangen door de gemeente. Alleen dan wordt  
 uw inschrijving met de loting meegenomen. Het  
 inschrijfgeld wordt verrekend met de aankoopprijs  
 van de grond. Indien u niet wordt ingeloot, ontvangt  
 u het geld terug. 
• Het inschrijfformulier kunt u aanvragen bij de  
 gemeente of downloaden.

ALTIJD AL WILLEN WONEN IN
EEN DRIJVENDE WONING?

Kavel 1 Kavel 2 Kavel 3

VAC WONEN
•  VAC wonen Zeewolde is een zelfstandige en   
 onafhankelijke adviescommissie.
• VAC wonen toetst en adviseert over de plannen voor   
 woningbouw en woonomgeving op praktische bruik-
 baarheid vanuit de visie van de woonconsument.
• De toetsing van het bouwplan door VAC wonen is vrijwillig  
 voor deze kavels voor particulier opdrachtgeversschap.
• Contactgegevens: vaczeewolde@hotmail.com

1 2 3Prijslijst
Kavel  Oppervlak (m2)  Kavelprijs incl. BTW

  1  660 m2  € 167.480,00
  2  660 m2  € 162,180,00
  3  660 m2  € 178.080,00
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Polderwijk gevormd Samen werken
AAN EEN DUURZAME POLDERWIJK

1 2 3

DRIJVENDE
KAVELS 1,2 & 3

DE WONING
Voor de projectmatige woningbouw in de Polderwijk is 

uitgegaan van de door de gemeente opgestelde duurza-

me Top 11. Daarin staan elf duurzame maatregelen om 

uit te voeren in of aan de woning met drie ambitieniveaus 

(basis/ambitieus/plus). 

 • De maatregelen zijn verdeeld over de thema’s:
 • Energietransitie
 • Kringlopen en grondstoffen
 • Groen/blauwe structuren
 • Mobiliteit
 • Duurzame sociale samenhang.

Deze duurzame Top 11 kan niet verplicht worden opge-

legd aan particuliere kavelkopers. We willen u echter 

wel uitdagen hier mede invulling aan te geven in uw 

woning. 

Net een stap verder dan gebruikelijk en ook een stap 

verder richting een duurzame toekomst en een kwalita-

tief goede woning. 

Kies bijvoorbeeld voor duurzame energie in de vorm van 

zonnepanelen of aansluiting op het warmtesysteem, 

houd rekening met toenemende hitte en extreme 

regenbuien, pas hergebruikte of bio-based materialen 

toe en heb aandacht voor natuur aan de woning en in 

de tuin. Ook voor úw woning zijn dit belangrijke 

aandachtspunten.

DE LEEFOMGEVING 
De Polderwijk ligt aan het water.  U kunt genieten van 

het uitzicht op en over het water maar ook van het 

openbaar groen in de buurt. Het openbaar groen biedt 

ruimte aan bloemen, planten, vogels en insecten en aan 

u als bewoner om van de rust en het groen te genieten. 

Door het openbaar groen goed in te richten en door de 

aanwezigheid van het water, beperken wij de effecten 

van de klimaatverandering in de openbare ruimte zoveel 

mogelijk. Als uw tuin en woning ook zijn ingericht voor 

de toekomst, dan sluit dat uitstekend op elkaar aan.

DE NIEUWE BEWONER 
Als we ons richten op de toekomst, dan is het belangrijk 

om rekening te houden met duurzaamheid. Een duur- 

zaam gebouwde woning is een goede eerste stap naar 

een betere toekomst voor de aarde. Als we onze leefstijl 

willen aanpassen, kunnen we dat zeker individueel 

doen. En het is nog leuker om het samen met de hele 

buurt te doen. Bijvoorbeeld door een deelauto te 

gebruiken met meerdere bewoners, gereedschap met 

elkaar te delen, gezamenlijke maaltijden te organiseren 

of misschien is er zelfs ruimte en enthousiasme voor 

een gezamenlijke moestuin of boomgaard in de open-

bare ruimte. Alles voor, door en met de eilandbewoners 

van de Polderwijk.

Zo wordt de Polderwijk een gezellige buurt waar duur- 

zaamheid belangrijk is en u elkaar kunt stimuleren bij 

het maken van een prettige en gezonde leefomgeving.

De Polderwijk is een wijk waar u als bewoner de mogelijkheid heeft om te bouwen aan een pret-
tige en stimulerende leefomgeving. Waar aandacht is voor het veranderende klimaat, voor de 
natuur en voor het opwekken en gebruiken van groene energie. U woont hier dan ook met een 
vooruitziende blik op de toekomst, net als uw nieuwe buurtgenoten.
Daarmee is de Polderwĳk een unieke woonlocatie. Iedereen doet wat, thuis en in de buurt. In 
deze wijk kunt u, als nieuwe bewoner, samen met uw wijkgenoten ook uw bijdrage leveren door 
een stap te zetten naar een duurzame(re) toekomst!

Zicht vanaf de kavels op de vaarroute en daarachter
de wijk Schelpenbuurt in ontwikkeling.

Drijvende kavels aan de Blauwe Diamant,
ten westen van de drie kavels.



nieuwbouw@zeewolde.nl
www.zeewoldenieuwbouw.nl
036 5229522

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

3 KAVELS VOOR
DRIJVENDE WONINGEN
Helling
Kavels 1 t/m 3
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