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Foto: bestaande woningen aan de Rumbastraat met uitzicht op het stadspark Zuidbroek

WONEN MET HET STADSPARK IN JE VOORTUIN

De 36 woningen Parkzicht, aan de Rumbastraat in de nieuwe wijk 

Zuidbroek in Apeldoorn, liggen misschien wel op het mooiste 

plekje in deze nieuwe wijk! Vanuit je voordeur loop je direct het 

stadspark Zuidbroek in. 

Hou je van rust, natuur en ben je graag buiten met je gezin? Dan is dit dé ideale plek voor 

jou om te wonen. Uniek, vanwege de locatie bij het park, maar ook in deze mooie nieuwe 

wijk. Alle voorzieningen liggen op fiets- en loopafstand van je woning.

Maar ook het centrum van Apeldoorn is op steenworp afstand! Kortom, alles wat je zoekt 

in een heerlijke gezinswoning vind je in Parkzicht Apeldoorn. Parkzicht, voor een heerlijk 

gezinsleven aan de rand van stadspark Zuidbroek in Apeldoorn!

In het plan komen de volgende type woningen:

• 28 middenwoningen

• 7 hoekwoningen

•  1 tuinkamer hoekwoning

Realiseer hier jouw woondroom! 

WAAR LIGT PARKZICHT?

PARKZicht
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EEN KONINKLIJKE STAD
MET VOOR IEDER WAT WILS
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Apeldoorn, stad op de Veluwe. Met veel 

groen en natuur. Maar ook een ‘Koninklijke 

stad’. Struinen door de paleistuinen van 

Het Loo en de Kroondomeinen. Cultuur 

snuiven in stadschouwburg Orpheus, mee 

doen aan sportieve evenementen zoals 

de Midzomermarathon of gewoon lekker 

shoppen en terrassen. Eigenlijk heeft 

Apeldoorn alles wat je in een woonplaats 

zoekt.

Naast heerlijk wonen en leven in Zuidbroek, biedt de 

stad Apeldoorn en omgeving voldoende vertier en 

ontspanning voor jong en oud. Denk aan uitstapjes naar 

de Apenheul, Julianatoren, Park De Hoge Veluwe, de 

gezellige horecapleinen in het centrum of een theater- of 

bioscoopbezoek. Apeldoorn biedt de fijne combinatie van 

cultuur, natuur en ontspanning.

Stadspark Zuidbroek

Het stadspark Zuidbroek werd gerealiseerd tussen 2012 en 

2014. Het is 1000 meter lang en op het breedste deel 300 

meter breed. Vroeger werd het terrein beschreven als de 

Apeldoornse Hooilanden. Bij het ontwerp van het park is 

er gekeken naar de geschiedenis van het beeklandschap 

en gestreefd om dit in oude glorie terug te brengen. Het 

resultaat is een heerlijk park voor iedereen. Een plek waar 

natuur en recreatie samenkomen. Zo spot je op deze plek 

misschien wel een lepelaar, kievieten, een blauwe reiger, 

bosrietzanger of een van de andere vele vogelsoorten die 

hier ook hun plek hebben gevonden.

WONEN OP EEN PLEK WAAR NATUUR

In 2006 startte de aanleg van de nieuwe wijk Zuidbroek, aan de oostzijde 

van Apeldoorn. De wijk ligt gunstig ten opzichte van de snelweg A50 en op 

fietsafstand van het gezellige centrum. Maar je hoeft eigenlijk de wijk niet uit, om 

alles te vinden wat je zoekt. De supermarkt, basisschool, wijkcentrum en sporthal 

bevinden zich op wandel- en fietsafstand van je woning. En steek je de weg over, 

dan sta je in het nieuw aangelegde stadspark Zuidbroek.

In 2003 kreeg het Masterplan Zuidbroek groen licht: een zeer duurzame wijk voor 3100 

woningen. Inmiddels is de wijk al voor een groot deel aangelegd en is dit een van de 

laatste nieuwbouwprojecten in de wijk. Dit is dus je kans om te wonen op deze heerlijke 

plek!

Wonen in Parkzicht betekent leven en wonen op een heerlijke plek in een schitterende 

woning. De parkwoningen bieden veel ruimte (164 m2) met het stadspark Zuidbroek als 

voortuin. Al eerder werden 28 parkwoningen gerealiseerd aan de Rumbastraat, dus je 

kunt al een kijkje nemen hoe jouw toekomstige woning eruit komt te zien.

en recreatie samenkomen

       DE WONINGEN ZIJN ZEER ENERGIEZUINIG

                                 EN DAARMEE ABSOLUUT KLAAR VOOR DE TOEKOMST!
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Een impressie hoe jouw woning eruit zou kunnen zien!

UNIEK SPLITLEVEL ONTWERP 

met extra hoog plafond in de woonka
mer
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Bouwnummers 36
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In het plan Parkzicht komen vier 

woningblokken met in totaal 36 woningen.

De parkwoningen hebben een uniek 

ontwerp en zijn bovendien zéér ruim, met 

een woonoppervlak van 164 m2.

Er is de mogelijkheid voor 2 badkamers en 6 slaap- en of 

werkkamers in de woning. De begane grond heeft een 

uniek karakter, door de grote ramen voor en achter en een 

speelse splitlevel indeling. De keuken aan de voorzijde 

ligt hoger dan de woonkamer, waardoor je tuin echt een 

verlengstuk kan worden van woonkamer.

De woningen zijn gelegen op kavels van 140 tot 275 m2. 

Maar een enorm grote tuin is helemaal niet nodig, met 

het stadspark Zuidbroek als je voortuin! Want vanuit je 

voordeur loop je direct het stadspark in. Hou je van rust, 

natuur en ben je graag buiten met je gezin? Dan is dit dé 

ideale plek voor jou om te wonen.

De volgende woningen zijn beschikbaar in het plan:

• 28 middenwoningen

• 7 hoekwoningen

• 1 hoekwoning met tuinkamer

Bouwnummers 2 t/m 10 - 13 t/m 18 -  21 t/m 26 - 29 t/m 35 Bouwnummers 1 - 11 - 12 - 19 - 20 - 27 - 28

EEN SPEELS ONTWERP 

en zeer ruime woningen
Diverse opties om jouw droomhuis te realiseren!
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36 PARKWONINGEN
In het plan Parkzicht komen vier woningblokken met in totaal 36 

woningen, waarvan 28 middenwoningen, 7 hoekwoningen en 1 tuinkamer 

hoekwoning. De parkwoningen hebben een uniek ontwerp en zijn 

bovendien zéér ruim, met een woonoppervlak van 164 m2 (tuinkamer 

hoekwoning heeft 186 m2 woonoppervlak). De woningen zijn gelegen 

op kavels van 140 tot 275 m2. Maar een enorm grote tuin is helemaal niet 

nodig, met het stadspark Zuidbroek als je voortuin!

KENMERKEN VAN DE WONINGEN

• Uniek ruim en speels ontwerp

• Zeer ruim woonoppervlak van 164 tot 186 m2

• 3 slaapkamers

• 1 badkamer

• Geheel vrij indeelbare 2e verdieping met ruimte voor 3 slaapkamers en een 

2e badkamer

• Split level indeling op begane grond

• Hoge verdiepingshoogte (3m10) in woonkamer

• Luifel boven en trap naar de voordeur

• Grote en kozijnen voor en achter

• Standaard luxe sanitair (wastafel, douche, zwevend toilet)

• Aansluiting op stadsverwarming

• Lage energielasten mogelijk

36 PARKWONINGEN OP EEN PRACHTIGE PLEK!
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Unieke woningen met het stadspark Zuidbroek in de voortuin

VERHOOGDE KEUKEN

met uitzicht op het stadspark!
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GEVELS

Impressie van gevelaanzichten van hoek-, midden en tuinkamer woningen. 

De getoonde gevels zijn van bouwnummers 28 t/m 36. 

VOORGEVEL

ZIJGEVEL LINKS

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKER ZIJGEVEL RECHTER ZIJGEVEL
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Een dagelijkse wandeling door het stadspark Zuidbroek brengt je op mooie plekjes

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKER ZIJGEVEL RECHTER ZIJGEVEL

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKER ZIJGEVEL RECHTER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

ZIJGEVEL RECHTS
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2E VERDIEPING TYPE A1
Bouwnummer: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 en 35

570
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0

zolder / 2e 
verdieping

i
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2E VERDIEPING

KENMERKEN

• Uniek ruim en speels ontwerp

• Zeer ruim woonoppervlak van 164 tot 186 m2

• 3 slaapkamers

• 1 badkamer

• Geheel vrij indeelbare 2e verdieping met ruimte voor 3 

slaapkamers en een 2e badkamer

• Split level indeling op begane grond

• Hoge verdiepingshoogte (3m10) in woonkamer

• Luifel boven en trap naar de voordeur

• Grote en kozijnen voor en achter

• Standaard luxe sanitair (wastafel, douche, zwevend toilet)

• Aansluiting op stadsverwarming

• Lage energielasten mogelijk

Plattegronden van de bouwnummers 13 t/m 18 - 29 t/m 35. Bouwnummers 2 t/m 10 - 21 t/m 26 zijn gespiegeld.

BEGANE GROND 1E VERDIEPING

PLATTEGRONDEN MIDDENWONING

BEGANE GROND TYPE A1
Bouwnummer: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 en 35

570

400
730

111

171

150

353

498

92

135

woonkamer

keuken

entreehal

toilet

ca. 50+ 
maaiveld

50 - 
peil

peil = 
0

1E VERDIEPING TYPE A1
Bouwnummer: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 en 35

350

517

210

403

350

403

298

193

116

310

265

227

18
1

h

badkamer

overloop

slaapkamer 
1

slaapkamer 
3

slaapkamer 
2
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PLATTEGRONDEN HOEKWONING

2E VERDIEPING TYPE B2
Bouwnummer: 12 
en 28

570

90
8

93
0

zolder / 2e 
verdieping

i

Plattegronden van de bouwnummers 12 - 19* & 28. Bouwnummers 1 & 20* - 11 & 27 zijn gespiegeld

BEGANE GROND TYPE B2
Bouwnummer: 12 
en 28

570

400
730

111

171

150

353

498

92

135

woonkamer

keuken

entreehal

ca. 50+ 
maaiveld

50 - 
peil

mk

peil = 
0

1E VERDIEPING TYPE B2
Bouwnummer: 12 
en 28

350

517

210

403

350

403

298

193

116

310

265

227

18
1

slaapkamer 
1

badkamer

overloop

slaapkamer 
3

slaapkamer 
2

* Andere entree trap

KENMERKEN

• Uniek ruim en speels ontwerp

• Zeer ruim woonoppervlak van 164 tot 186 m2

• 3 slaapkamers

• 1 badkamer

• Geheel vrij indeelbare 2e verdieping met ruimte voor 3 

slaapkamers en een 2e badkamer

• Split level indeling op begane grond

• Hoge verdiepingshoogte (3m10) in woonkamer

• Luifel boven en trap naar de voordeur

• Grote en kozijnen voor en achter

• Standaard luxe sanitair (wastafel, douche, zwevend toilet)

• Aansluiting op stadsverwarming

• Lage energielasten mogelijk

2E VERDIEPINGBEGANE GROND 1E VERDIEPING
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PLATTEGRONDEN TUINKAMER HOEKWONING
Plattegronden van de bouwnummer 36

2E VERDIEPING TYPE B3
Bouwnummer: 
36

570

90
8

93
0

zolder / 2e 
verdieping

i

BEGANE GROND TYPE B3
Bouwnummer: 
36

570

400

111

49
8

92

135

15
0

171

73
0

353

715

367

604

woonkamer

keuken

entreehal

toilet

ca. 50+ 
maaiveld

50 - 
peil

peil = 
0

1E VERDIEPING TYPE B3
Bouwnummer: 
36

350

517

210

403

350

403

298

193

116

310

265

227

18
1

g h

h

mv

badkamer

overloop

slaapkamer 
1

slaapkamer 
3

slaapkamer 
2

KENMERKEN

• Uniek ruim en speels ontwerp

• Zeer ruim woonoppervlak van 164 tot 186 m2

• 3 slaapkamers

• 1 badkamer

• Geheel vrij indeelbare 2e verdieping met ruimte voor 3 

slaapkamers en een 2e badkamer

• Split level indeling op begane grond

• Hoge verdiepingshoogte (3m10) in woonkamer

• Luifel boven en trap naar de voordeur

• Grote en kozijnen voor en achter

• Standaard luxe sanitair (wastafel, douche, zwevend toilet)

• Aansluiting op stadsverwarming

• Lage energielasten mogelijk

2E VERDIEPINGBEGANE GROND 1E VERDIEPING
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PLATTEGRONDEN MIDDENWONING - SFEER IMPRESSIE
Plattegronden van de bouwnummers 13 t/m 18 - 29 t/m 35. Bouwnummers 2 t/m 10 - 21 t/m 26 zijn gespiegeld.

2E VERDIEPINGBEGANE GROND 1E VERDIEPING
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PLATTEGRONDEN HOEKWONING - SFEER IMPRESSIE
Plattegronden van de bouwnummers 12 - 19 & 28*. Bouwnummers 1 & 20 - 11 & 27* zijn gespiegeld

* Andere entree trap

2E VERDIEPINGBEGANE GROND 1E VERDIEPING
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COMPLEET 
UITGERUSTE 
BADKAMER

In deze woning is gekozen voor een hoog 

afwerkingsniveau toilet en badkamer. De 

badkamer is een heerlijke plek om even te 

ontspannen en samen met onze partner 

Filippo zorgen wij ervoor dat dat deze 

droom uitkomt in jouw nieuwe woning!

Buiten de standaard sortering is er uiteraard een uit gebreide 

collectie om jouw persoonlijke wensen in te vullen. De foto’s 

geven een impressie van de mogelijkheden.

Het sanitair is van het merk Villeroy en Boch. Er is gekozen 

voor vrijhangende toiletten. De kranen zijn van het 

merk Grohe, waarbij de douche wordt voorzien van een 

thermostatische mengkraan, draingoot en wastafelmeubel 

van het merk Sole.

De badkamer en het toilet worden voorzien van luxe 

 tegels. Voor de wand is er een keuze uit 25 x 50 cm in 

glans of mat wit. Voor de vloer is er een keuze uit 3 kleuren 

in de maat 45 x 45 cm.

Voor alle informatie over de badkamer verwijzen we naar 

de separate keuken- en badkamerbrochure van Filippo. 

KIES DE KEUKEN 
DIE BIJ UW 
WONING PAST

WATER

EEN NATUURLIJK ELEMENT  

VOOR EEN EIGEN  

WELLNESSBELEVING

De keuken is de plek waar je je helemaal 

thuis wilt voelen. Wij realiseren ons dit als 

geen ander en spelen optimaal in op uw 

persoonlijke wensen. De keuken heeft in 

deze woning een prominente plek, aan de 

voorzijde van de woning met uitzicht over 

het stadspark. Het is daarom extra belangrijk 

dat je de keuken kiest die bij jou past.

Sfeer, kleur, materiaal, indeling, keukenapparatuur en 

accessoires... leg jouw favoriete afbeeldingen bij elkaar. Wat 

vind je mooi en hoe ga je de keuken gebruiken?  U kunt 

hiervoor onder andere terecht in de projectshowroom 

van Filippo. Daar kunnen ze jou adviseren over alle 

mogelijkheden.

Standaard is deze woning niet voorzien van een keuken.
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UW PERSOONLIJKE WONINGDOSSIER

In dit project maken wij gebruik van een 

digitaal woningdossier, homeDNA (www.

homedna.nl). In het digitale portaal is alle 

informatie en communicatie rondom uw 

nieuwe woning inzichtelijk georganiseerd. 

U vindt hier bijvoorbeeld technische te-

keningen, omschrijvingen en algemene 

kopersinformatie en de aanvullende meer- 

en minderwerk opties. Alle informatie is hier 

overzichtelijk en op ieder gewenst moment 

te raadplegen via je persoonlijke woning-

dossier van homeDNA. de inloggegevens 

van de makelaar voor de verdere oriëntatie 

van jouw wensen.

MATERIALENSTAAT

Daarnaast communiceert u via homeDNA met onze 

kopersbegeleiders. Ook na oplevering van uw woning 

kunt u homeDNA blijven gebruiken om de informatie over 

uw woning te raadplegen en om bijvoorbeeld een service 

verzoek door te geven aan Nikkels. Alle communicatie en 

gegevens blijven zichtbaar in het systeem. 

Als aanvulling op het online woningdossier kunt u gebruik 

maken van de Mijn Huis App van homeDNA. Na de 

definitieve toewijzing van een woning ontvang je per 

e-mail de inloggegevens van je persoonlijke 

woningdossier.

OMSCHRIJVING MATERIAAL 

Metselwerk  baksteen

Metselwerk uitbouw erkers baksteen, voorzien van sauswerk

Voegwerk doorstrijkmortel antraciet  

Kozijnen hardhout  

Draaidelen deuren hardhout

Draaidelen ramen hardhout

Panelen geëmailleerde beglazing

Voordeur geïsoleerde houten deur

Dakranden aluminium donkergrijs

Dakbedekking bitumen met ballast

 

Deze sfeerbrochure is met de grootste zorg samengesteld 

aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het 

samenstellen van deze brochure bekend waren. 

Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van 

eventuele wijzigingen in de kleur- en materialenstraat en 

wijzigingendie onder andere voortkomen uit eisen en 

wensen van overheden en/of nutsbedrijven.Hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste 

informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken 

behorende verkooptekeningen en technische 

omschrijving.

10 juli 2020
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INSCHRIJVEN    www.parkzicht-zuidbroek.nl/inschrijven

Wilt u meer informatie of de verkoop tekeningen inzien? Deze staan allemaal online beschikbaar, kijk op  

www.parkzicht-zuidbroek.nl/woningen. Schrijf je vervolgens in op het bouwnummer van je keuze.

10 VOORDELEN  
VAN EEN  
NIEUWBOUWHUIS

1 NIEUW IS PUUR EN VAN UZELF

 Nieuw is een gevoel van fris, puur en mooi. Nieuw is echt helemaal van jouzelf. 

 Onbeschreven en onaangetast. Een nieuw huis heeft geen geschiedenis. Die ga je daar 

schrijven.

2 NIEUW IS ZORGELOZER

 Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen. Immers, je hebt nergens omkijken naar. 

Alles is nieuw en alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onder houds  kosten heb je 

de eerste jaren bijna niet.

3 NIEUW IS ENERGIEZUINIGER

 Een nieuwbouwhuis heeft op z’n minst energielabel A. Daarmee is het al gauw veel 

energiezuiniger dan een huis dat pakweg 25 jaar geleden is gebouwd.

4  NIEUW IS VOORDELIGER

 Koop je een nieuw huis, dan heb je een aantal  financiële meevallers. Je hoeft 

bijvoorbeeld bij de koop geen overdrachts belasting te betalen. En de energiekosten van 

jouw nieuwe, duurzame huis liggen beduidend lager.

5 NIEUW IS STILLER

 Dankzij de modernste isolatie kun je in een nieuw huis de stilte horen. Daardoor kun je 

er beter tot rust komen.

6  NIEUW IS DUURZAMER

 Nieuwe huizen worden tegenwoordig gebouwd met duurzame, milieuvriende lijke 

materialen en technieken. Boven dien zijn nieuwe huizen veel energiezuiniger. Het 

predicaat ‘groen’ is hier op zijn plaats. 

7 NIEUW IS VEILIGER

 Nieuwe huizen zijn standaard uitgerust met een  professioneel rookalarm en met het 

modernste,  inbraakwerende hang- en sluitwerk. Inbraakalarm is ook eenvoudig te 

realiseren.

8 NIEUW IS AANGENAMER

 Oude huizen kunnen best koud zijn in de winter en juist heel warm in de zomer. Nieuwe 

huizen daarentegen kenmerken zich door een aangename temperatuur, het hele jaar 

door. Dankzij een goede isolatie.

9  NIEUW IS EEN PRETTIGER OMGEVING

 Bij de bouw van nieuwe huizen gaat alle aandacht ook uit naar de inrichting van het 

gebied waarin ze staan. Er wordt een omgeving gecreëerd waar bewoners zich welkom 

voelen. Een omgeving die leeft en een goede ontsluiting heeft.

10  NIEUW IS PERSOONLIJKER

 Als je een huis laat bouwen, kun je jouw droomwoning  realiseren. Je kiest je eigen 

badkamer, keuken en inrichting. Het wordt helemaal zoals jij het wilt.

De meeste mensen die iets kopen, kopen het liefst iets wat nieuw 

is. Een nieuw huis kopen heeft in elk geval veel voordelen. We zet-

ten de belangrijkste voordelen voor jou op een rij. 
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VERKOOPINFORMATIE

ONTWIKKELING EN REALISATIE

PARKZicht

055 577 7107
info@nieuwbouwcentrumapeldoorn.nl


