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VORSTELIJK WONEN IN
HET SLOT VAN DIEPSTROETEN
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Het Slot van Diepstroeten:
een woongebouw dat tot de
verbeelding spreekt

S

tel je eens voor: een woonwijk aan de rand van een
provinciehoofdstad, die dankzij een koning ooit de
bijnaam Stad der Paleizen had gekregen. De wijk

lag wat je noemt geografisch en strategisch ideaal: langs de
doorgaande route naar het bruisende hart in het noorden van
de regio en het grootstedelijke gebied in het westen van het
land.

De wijk werd omringd door een weelderig landschap van oeroud bos, weids
heidelandschap, bloemrijke hooilanden en lage beekdalen. Wanneer je tijdens een
wandeling even pas op de plaats maakte bij een van de kronkelende beekjes, kon je
weidebeekjuffers boven het wateroppervlak zien dansen.

Midden in dit idyllische landschap ligt onze wijk: Woonpark Diepstroeten.
Inmiddels staan er verspreid tussen vijvers en groen zo’n 250 eengezinswoningen.
Als sluitstuk komt er nu een majestueus woongebouw met 23 appartementen: Het
Slot van Diepstroeten. Het torent straks als een ‘landmark’ boven de wijk uit.
Bezoekers kunnen Woonpark Diepstroeten daardoor straks al vanuit de verte zien
liggen. In het oog springt de samensmelting van bouwstijlen. De ene helft doet
denken aan een middeleeuwse verdedigingstoren, een donjon. De andere helft is
uitgevoerd naar een klassiek-modern ontwerp. Als ’s morgensvroeg de nevel boven
het landschap optrekt, beleef je vanaf je balkon een grandioze zonsopgang. Ja, dit is
een woonplek waar je als een vorst kunt leven.
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Woonpark Diepstroeten:
jong maar volgroeid

oonpark Diepstroeten is een bijzondere
woonwijk. De wijk en de woningen zijn
nieuw, toch krijg je het gevoel alsof je in een

authentiek Drents dorp woont. De bestaande, groene omgeving
en de rijke geschiedenis van het gebied, vormden de basis voor
het verhaal van Diepstroeten. Een verhaal dat leest als een
Drents sprookje (zie pagina 24-25). Van de vroege pioniers die
hier in de eerste boerderijwoningen kwamen wonen tot het
Slot. Diepstroeten is een plek waar mensen van generatie op
generatie nog lang en gelukkig kunnen wonen.

Al veel jonge starters, gezinnen, natuurliefhebbers en rustzoekers gingen je voor
op Woonpark Diepstroeten. Zij kozen voor een ruime eengezinswoning van De
Hoeven of een statige twee-onder-een-kapwoning in Parkzoom. Andere bewoners
bouwden hun eigen huis in ’t Holtstuk . Of ze maakten zich op voor de toekomst in
een comfortabele, levensloopgeschikte Kasteleinwoning aan de Kastanjebrink of in
Mooi Orvelte.
De wijk ligt aan de rand van Assen, omringd door het prachtige Drentsche Aalandschap. Dat maakt Woonpark Diepstroeten bij uitstek een fijne plek voor
liefhebbers van natuur en rust. Ook voor forenzen is het een ideale uitvalsbasis. Je
zit hier vlak bij de doorgaande routes en het station van Assen, maar thuis kom je
helemaal tot rust in je groene woonomgeving.
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Heerlijk wonen in het
Slot van Diepstroeten

D

roomde jij vroeger van wonen in een sprookjesbos, in een heus kasteel?
Op Woonpark Diepstroeten kan die droom nu werkelijkheid worden.
Je woont er straks heerlijk te midden van prachtige natuur.

Het Slot van Diepstroeten wordt een appartementsgebouw met een bijzondere uitstraling. Aan de ene kant
ziet het gebouw eruit als een stoer middeleeuws kasteel, aan de andere kant als een chic landhuis in klassieke
stijl. Hier komen 23 appartementen in verschillende typen, variërend van circa 80 tot 110 vierkante meter.
Het luxe penthouse van zo’n 160 vierkante meter is de kroon op het kasteel. En wat is een slot zonder
torenkamer? Een van de appartementen heeft dan ook een tweede verdieping met twee extra slaapkamers en
zolder in de toren.
De omgeving van het Slot is een paradijs voor natuurliefhebbers en rustzoekers. Alle appartementen hebben
grote balkons of een ruim terras met een grandioos uitzicht over het groene woonpark. Geniet hier van je
eerste kopje koffie bij het morgenrood of van een goede wijn terwijl de zon achter de bomen zakt. In plaats
van een tuin, ligt de Drentse natuur hier aan je voeten. En dat allemaal zonder dat je zelf een vinger hoeft uit
te steken naar tuinonderhoud.
Bij welk appartement droom jij weg?
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Interieur woonkamer type G
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oonpark Diepstroeten ligt aan de zuid-oostelijke
rand van Assen. In het Slot van Diepstroeten

Gouden gebouw op
een daalders plekje

komen kiem en volgroeiing van het groene

Woonpark op majestueuze wijze samen. De markante woontoren
staat fier op wacht bij het begin van het Woonpark, alsof het
gebouw er altijd al heeft gestaan. Wie naar Diepstroeten toe reist,
ziet het Slot al in de verte boven de boomtoppen uittorenen.
Als laatste fase in het woonplan is het Slot ook de bekroning op al het werk dat
ontwikkelaars, ontwerpers en bewoners hier samen hebben verzet. Met de toevoeging
van de woontoren is de woonbeleving op Woonpark Diepstroeten straks compleet. Een

Klik om de stijl te bewerken

jonge woonwijk nadert met rasse schreden zijn volle wasdom en biedt een volwaardig
thuis aan alle generaties.
Woonpark Diepstroeten ligt tegen woonwijk Vredeveld aan. Voor je dagelijkse

17
Logo opdrachtgever
in diamodel

boodschappen, leuke winkels en anders voorzieningen zoals huisarts of apotheek, zit

Winkelcentrum
Vredeveld

je zo in het gezellige winkelcentrum van Vredeveld. Ook basisscholen en middelbare
scholen vind je hier. Het Drents Museum bezoeken, gezellig een kopje koffie drinken of
lekker uit eten? Op de fiets ben je zo in de binnenstad van Assen.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van tunnel De Maten, ook wel
Mandemaattunnel genoemd. Deze gaat naar verwachting half april 2020 open. Met de
komst van de Mandemaattunnel, inclusief fietstunnel, ben je straks vanuit Woonpark
Diepstroeten nog sneller in het stadshart van Assen. Wil je verder weg? Het NS-station
van Assen en de aansluiting op de A28 liggen ook vlak bij Diepstroeten.

17

Architect Bauke Tuinstra
(TWA Architecten) aan het woord

E

en Drents sprookje, zo zou je de
totstandkoming van Diepstroeten
kunnen noemen. Het verhaal

van stedenbouwkundige Luc Bos diende
als inspiratie voor de wijk en de woningen
die we hebben ontworpen,’ vertelt architect
Bauke Tuinstra van TWA Architecten. Nu
het verhaal met het Slot van Diepstroeten
vorstelijk wordt afgesloten, blikt Tuinstra
terug op zijn werk.

Het stedenbouwkundige verhaal van Diepstroeten krijgt
vorm en kleur in de architectuur van de verschillende
woningen. ‘Elk gebied op Woonpark Diepstroeten heeft
zijn eigen sfeer, passend bij de verschillende tijdsperioden
uit het verhaal. Daardoor zie je heel mooi dat de wijk
niet in een keer is neergezet, maar op natuurlijke wijze is
gegroeid.’

‘Zo heb je schilderachtige smalle straatjes met dorpse

‘Ter inspiratie hebben we gekeken naar bestaande

cottages, een landelijk gebied met boerderijwoningen

voorbeelden in binnen- en buitenland. In Nederland

en een brink en lanen met imposante huizen. Ook elke

heb je bijvoorbeeld de Drommedaris in Enkhuizen, een

woning heeft een eigen stijl door bijzondere toevoegingen

verdedigingstoren die later royale vensters heeft gekregen.

als raamluiken, gootklossen of een kruispatroon in het

Ook keken we naar de Schierstins in Veenwouden.

gevelmetselwerk. Door het toevoegen van een incidentele

Aan deze middeleeuwse torenstins is later een vorstelijk

topgevel of het toepassen van kappen met wolfseind

woonhuis gebouwd. In materiaal, kleur, bouwmassa en

ontstaat er nog meer diversiteit in het straatbeeld. De

karakter verwerkten we deze verhalen van elders in het

nieuwe bewoners hebben voor nog meer verscheidenheid

ontwerp van het appartementsgebouw. Min of meer

in de wijk gezorgd door soms te kiezen voor een uitbouw,

verborgen details, zoals dichtgemetselde schietgaten in de

extra ramen of andere opties.’

toren, versterken het historische beeld.’

Van verdedigingstoren naar appartementsgebouw

Het dorp Diepstroeten

‘Het Slot is letterlijk en figuurlijk het slotstuk van de wijk.

‘Door de grote verscheidenheid aan woningen in de wijk
is Diepstroeten net een echt dorp. Door het al aanwezige

Het appartementencomplex staat op een belangrijke plek

groen met volwassen bomen voelt het alsof de woonwijk

in de wijk. In het verhaal van Diepstroeten was het Slot

hier altijd al is geweest. Op dit geheel en de samenhang

eerst een verdedigingstoren, ook wel een donjon. Deze

tussen landschap, stedenbouw en architectuur ben ik het

donjon werd later verbouwd tot woontoren en daarna weer

meest trots. Dat hebben we als ontwikkelaars, gemeente,

uitgebreid tot landhuis. Die gedroomde geschiedenis zie je

ontwerpers, bouwers en bewoners samen bereikt.’

terug in het ontwerp van het Slot.’
fotograaf Linus Harms
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Projectontwikkelaar Mark Lutjeboer :

‘Het Slot is de kers
op de taart’

H

oe ontwikkel je een nieuwe
woonbuurt in een bestaande,
groene omgeving? Over

deze vraag boog Mark Lutjeboer van
Van Wijnen zich, samen met Luc Bos
Stedenbouwkundige, architect Bauke
Tuinstra en de gemeente Assen. Deze
nauwe samenwerking resulteert in een
woonpark waar natuur, parkindeling en
woningen prachtig op elkaar aansluiten.
‘Een aantal jaren geleden hebben we de prachtige plek
Woonpark Diepstroeten van Vanboeijen gekocht,’
vertelt Mark. ‘In het begin was het een uitdaging om
naamsbekendheid te creëren voor een nieuwe woonwijk
in Assen. Inmiddels is dat wel anders. Mensen weten nu

hoe mooi de omgeving van Woonpark Diepstroeten is

van de woonwijk. Hij schreef een verhaal over een

en verhuizen zelfs al binnen de wijk. Dat laat zien hoe

Drents esdorp dat in de loop der jaren is ontstaan. Dit

populair Diepstroeten is.’

vormde de basis voor zijn ontwerp en voor die van de
architect. ‘Het stedenbouwkundigplan, de architectuur

Bestaand groen

en de groenaanlegging in de wijk zijn secuur op elkaar

‘Vooral het groene karakter maakt deze woonwijk
bijzonder’, zegt Mark. ‘Van de oude eiken aan de Hendrik
van Boeijenlaan tot de witte paardenkastanjes en het
karakteristieke doolhof. Hier woon je op een plek met veel
bestaand groen.

afgestemd,’ vertelt Mark enthousiast.

Het Slot

‘Het Slot maakt de woonwijk echt af,’ zegt Mark. ‘Het
imposante ontwerp en de centrale ligging van het
appartementengebouw zorgen ervoor dat het ontwerp

Normaal gesproken duurt het erg lang voor

mooi aansluit bij de rest van de wijk. Daarmee sluit

nieuwbouwwijken om bijvoorbeeld grote bomen te krijgen.

Van Wijnen de bouwwerkzaamheden van Woonpark

Het groene karakter ontbreekt. In Diepstroeten hoor je de

Diepstroeten af met een bijzondere fase. Het Slot is echt

vogels al fluiten.’

de kers op de taart.’

Samenhangende wijk

De mooie omgeving van Diepstroeten bood Luc Bos
geweldige inspiratie voor zijn stedenbouwkundig plan

20

21

Pronkridder

De Hoeven

ale appartementen
Roy

MOOI E
ORVELT

KASTANJE
BRINK

MOOI

Klerk, Griffier, Notaris

Parkzoom fase 1
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Klein

Scandinavië

V

anaf de voorbereidingen zijn wij als makelaar
betrokken geweest bij het plan voor Woonpark
Diepstroeten. Samen met projectontwikkelaar

Van Wijnen mochten wij als NVM Nieuwbouwspecialist

Krulzoom

de vraag uit de markt helpen vertalen naar een breed aanbod
van prachtige woningen. Van rijwoningen, twee-onder-eenkapwoningen en vrijstaande huizen tot het bouwen van je
eigen droomhuis op een vrije kavel.’

't Holtstuk
't Holtstuk

‘Het enthousiaste team van Lamberink Nieuwbouw-makelaars heeft de verkoop
van elke fase vervolgens creatief en professioneel aangepakt, met oog voor de
belangen van zowel de kopers als Van Wijnen. Naarmate er meer woningen

Kastanjebrink fase 2

werden verkocht en gebouwd nam ook de belangstelling uit de markt steeds meer
toe. Dat is geen wonder: Woonpark Diepstroeten is een ruime en parkachtig

Vrije kavels fase 1

opgezette wijk met heel veel woonvariatie. Iedereen voelt zich hier thuis in deze
prachtige, groene omgeving met stadse voorzieningen binnen handbereik.’

Trots op prachtige wijk
waar iedereen zich
thuis voelt

‘Als kroon op het project mogen wij het appartementen-complex Het Slot van
Diepstroeten in verkoop brengen. Lamberink Nieuwbouwmakelaars is samen
met Van Wijnen en de bewoners supertrots op dit prachtige woongebouw, het
visitekaartje van Woonpark Diepstroeten.’
Arjan Lamberink
Directeur Nieuwbouw, Lamberink Makelaars & Adviseurs
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Een denkbeeldige geschiedenis van het ontstaan van het Woonpark

Het verhaal van Diepstroeten

H

et ontwerp van Diepstroeten

als woonbuurt is geïnspireerd
op de natuurlijke groei van

Drentse esdorpen in de omgeving, met
hun fraaie buurtschappen en kenmerkende
landschap. In zijn Verhaal van Diepstroeten
maakt stedenbouwkundige Luc Bos een
voorstelling van wat de geschiedenis van het
Woonpark had kunnen zijn. Hoe de mens
en de natuur ervoor zorgden dat een leeg
veengebied kon opbloeien tot een prachtig
groen park om in te wonen. Deze fictieve
geschiedenis is de grondslag voor het
ontwerp en ontwikkeling van Woonpark
Diepstroeten.

Diepstroeterloopje

tot landbouwgebied en lieten schapen grazen. Op de

van slechts enkele boerderijen. Het groene landschap

bomen gebruikten ze om hun huizen te bouwen en later

Assen begon in de Middeleeuwen als kleine nederzetting
bleek een vruchtbare bron van inkomsten en groei. Assen
groeide uit tot zelfstandige gemeente, omringd door
verschillende kleinere esdorpen. Een van die esdorpen had

lege heidevelden plantten ze bossen voor de houtkap. De
voor de handel.

Boer Ten Brink

Diepstroeten kunnen zijn.

De nederzetting groeide uit tot een buurtschap met

Park Diepstroeten was ooit veengebied met open

af en ging op een open plek in het bos wonen, aan het

vijftien boerenfamilies. Een van de boeren zonderde zich

heidevelden en hier en daar bossen. Dwars door het gebied
slingerde het Diepstroeterloopje, een aftakking van het
Anreeperdiep, die uitmondde in een natuurlijke vijver. Ten
oosten liep het Ossenbroekenloopje, tegenwoordig ook wel

Kerkepad. De eigenzinnige boer Ten Brink bouwde hier
een bijzondere woonboerderij die veel bekijks trok van zijn
buren.

Veensloot genoemd.

Bijzondere bomen

De eerste boeren

boeren populieren en berken uit het bos. Bijzonder mooie

Voor het bouwen van hun boerderijen gebruikten de

Pionierende boerenfamilies vestigden zich in de
Middeleeuwen op de vruchtbare grond langs het
Diepstroeterloopje. De nederzetting met eenvoudige
boerderijen was het begin van het langgerekte esdorp
Diepstroeten. De boeren ploegden het veengebied om
24

bomen lieten ze staan. Zo zijn op de kruising van het
Kerkepad en het vroegere Diepstroeterloopje nog steeds
twaalf witte paardenkastanjes te vinden. En ook de meeste
zomereiken staan er nog, uit de tuin van de uitkijktoren
(donjon) die toen werd gebouwd.

Buurthuis en Kerkepad

Boswachtershuisje en buitenplaats

Internationale bewoners

in het bos. Het Diepstroeterloopje slibde dicht en andere

Diepstroeten. Het hart van het gebied begon steeds

meer in een heus dorp dat leeft van de houtproductie.

families gingen zich vestigen aan de langgerekte en

meer op een echt dorp te lijken. In het bos vestigde zich

Tussen Assen en Zwolle komt een spoorlijn voor de

lommerrijke brink die zo ontstond. Aan de kop van de

een boswachter om de houtkap in de gaten te houden.

houthandel en ook via de weg is Diepstroeten steeds

brink kwam een buurthuis dat gebruikt werd als kerkje,

Sommige families werd het te druk. Zij kozen ervoor om

beter bereikbaar. De houthandel trekt zelfs een Zweedse

raadhuis, ziekenhuis en dorpshuis. Bij de kruising van het

hun huis te bouwen op een open veldje omringd door

handelaar aan die zich hier vestigt en een paar typische

Kerkepad gingen ook mensen wonen, om een ronde brink.

houtwallen, in het zuidoosten van Diepstroeten. Dit werd

Zweedse huizen bouwt. Ook een Engelse familie vindt op

een woongemeenschap met huizen in een geheel eigen

Diepstroeten een thuis in een Engelse cottage.

Al snel woonde boer Ten Brink echter niet meer alleen

Plaggenhutten en paarden

Steeds meer families vonden een thuis in het groene

stijl.

De nieuwe bewoners lieten zich inspireren door

Van boerennederzetting verandert Diepstroeten steeds

Van Boeijen en Mien Ruys

de plaggenhutten die hier al stonden. Ze bouwden

Ook steeds meer welgestelde burgers uit Assen zochten

eenvoudige huizen met lage, rieten daken. Andere families

aan de groene parkrand van Diepstroeten een plek voor

Diepstroeten een heilzame plek voor een zorgcentrum.

keken af bij boer Ten Brink, die voor zijn groeiende familie

hun buitenplaats. Om de villa van de landmeester ontstond

Hij bouwt het complex op de plek van het afgebrande bos.

een stadse arbeiderswoning aan de bestaande boerderij had

een hofje met luxe woonhuizen en eenvoudigere woningen

Aan de befaamde tuinarchitecte Mien Ruys vraagt hij om

gebouwd.

voor het personeel.

een park te ontwerpen bij het zorgcentrum. Alle bewoners

Ook de twee welgestelde families Ruiter en Grunsven
vestigden zich op Diepstroeten met hun paardenbedrijf.

Wederopbouw na bosbrand

Maar dan, na een lange periode van droogte, slaat het

Dokter Hendrik van Boeijen uit Assen ziet in

van Diepstroeten kunnen ervan genieten.

Park Diepstroeten: een prachtige groene plek

Ze bouwden luxe vrijstaande huizen met een paardenbak

noodlot toe. Een felle bosbrand teistert het noorden van

aan de voorzijde.

Diepstroeten. Het buurthuis gaat verloren en ook de

landschapstuinen. De waterplaatsen voor vee veranderen

donjon brandt uit. Tien zomereiken en een deel van de

in idyllische vijvers. Op de plek van de paardenbakken

De toren van de donjon kreeg een markante uitbouw met

haag in de tuin van de donjon ontsnappen aan het vuur.

wordt een spannend labyrint aangelegd. Het esdorp

het uiterlijk van een Drentse boerderij. Hier gingen de

De bewoners knappen de donjon wel weer op, maar

is omgetoverd tot Park Diepstroeten. Een prachtige

torenwachters met hun gezinnen wonen. De donjon was

maken er een woontoren van.

groene plek tussen Assen en het Nationaal Landschap de

van heinde en verre te zien, zo konden de Diepstroeters

De in onbruik geraakte essen transformeren in prachtige

Drentsche Aa.

altijd de weg naar huis vinden.
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De koning te rijk in
Woonpark Diepstroeten

H

et Slot van Diepstroeten speelt een sleutelrol in het Verhaal van
Diepstroeten. Eerst als verdedigingstoren en herkenningspunt voor de
hele omgeving, later als luxe woongebouw. De gedroomde geschiedenis

van de donjon komt treffend tot leven in de architectuur van het Slot.

26

Wonen in een Middeleeuwse donjon…

Kijk je vanuit het zuiden naar het Slot, dan zie je de oude
Middeleeuwse uitkijktoren met bovenop een piron, een
ornament dat pronkt op de nok van het dak. Je verwacht elk
moment een wachter te ontwaren die zijn ronde loopt over de
kantelen. De balkons met brede palen en smalle spijlen doen
denken aan een houten uitkijktoren. Robuuste luiken flankeren
de slaapkamerramen op de eerste en derde verdieping. In de
donkerrode bakstenen muren kun je zelfs nog dichtgemetselde
schietgaten ontdekken, die het beeld oproepen van onstuimigere
tijden.

Gelukkig is het nu vredig en kalm op Diepstroeten. Vanuit je woonkamer of slaapkamer

tijd vaak hebben. Het voordeel van balkons die recht boven elkaar zitten, is dat je meer

kijk je tot in de verte uit over het frisse groen van het Woonpark. Met een balkon op het

(auditieve) privacy hebt.

zuiden gericht kun je hier lang genieten van het zonnetje. Tevreden kun je vaststellen, het
De dakkapellen op de hoeken van het woongebouw zijn versierd met een boogvormig

is goed toeven op Diepstroeten.

fronton en zijvleugels waardoor de dakkapel de vorm heeft van een klok. De dakkapellen

…of in een 19e-eeuws landhuis

daartussenin hebben juist een strak, driehoekig fronton. Bij zo’n majestueus woongebouw

Loop je een rondje om het Slot dan maak je in korte tijd een reis door de eeuwen. Aan de

hoort natuurlijk ook een grootse entree. Voor de entree van Het Slot vind je een ware

andere kant zie je opeens een landhuis verschijnen. Met muren van lichtgele baksteen en

kasteeltuin naar een verfijnd beplantingsontwerp. Zo staan naast de entree twee statige,

een contrasterende grijze steen op de hoeken en rond de raampartijen, past het landhuis

pyramidevormige coniferen. Verder wisselen planten en bloemen elkaar af in geometrische

in de stijl van een 19e-eeuws landgoed. De recht boven elkaar geplaatste balkons aan

patronen. Een stijlvol gevelornament dat boven de hoge, brede toegang prijkt, maakt het

weerszijden van de noordwestgevel doen denken aan de zuilen die veel villa’s uit die

plaatje helemaal af. Zie jij jezelf hier al resideren?
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Slot van Diepstroeten:
eigentijds wonen met
tijdloze klasse

H

et Slot van Diepstroeten ziet eruit alsof het er al eeuwen staat,
maar van binnen voldoen de appartementen aan de modernste
eisen van gemak en comfort. Zo zijn de appartementen

voorzien van vloerverwarming en kunststof kozijnen met HR++ dubbelglas.
Elk appartement krijgt zijn eigen warmte-terug-wininstallatie en een water-water-warmtepomp.
Dit houdt in dat er een bron onder het woongebouw komt waarin water rondgepompt wordt. In de
winter zit je behaaglijk warm en in de zomer lekker koel, zonder dat later een flinke energierekening
op de mat valt.
De wanden worden behangklaar opgeleverd. Je kunt dan direct zelf aan de slag met behanglijm of je
maakt het je gemakkelijk en kiest een van de afwerkingspakketten voor vloer- en wandafwerking van
Van Wijnen.
De badkamer wordt standaard ingericht met luxe sanitair van Villeroy & Boch en stijlvolle kranen
van Hans Grohe. Baden in nog meer luxe? Kies dan uit de verschillende luxe tegelpakketten en
sanitairopties. De keuken kies je helemaal zelf of je kiest een keuken uit het Total Home-assortiment
van Van Wijnen.
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Welk appartement past
bij jouw woonwensen?

W

oonpark Diepstroeten is een levendige woonbuurt
voor alle generaties. Door de grote variatie aan
woningen vinden bewoners met uiteenlopende

leefstijlen en woonwensen hier een heerlijk thuis. Al vele jonge
starters, gezinnen, rustzoekers en natuurliefhebbers hebben zich in

fietsen) op de begane grond onder het

En waar krijg je nu de kans om in een

gebouw. Ook heeft elk appartement een

prinselijke torenkamer te vertoeven met

eigen parkeerplaats voor het woongebouw,

de gemakken van de 21ste eeuw? Het

het penthouse beschikt over twee

Slot van Diepstroeten heeft een heus

parkeerplaatsen.

torenappartement van ruim 155 vierkante

Penthouse of torenkamer

het groene park van Diepstroeten geworteld.

meter. Op de eerste woonlaag van het
appartement vind je een slaapkamer,

Op de vierde verdieping van het Slot

een badkamer met apart toilet en een

hebben de appartementen een schuine kap

woonkeuken met balkon op het zuiden. De

Het Slot van Diepstroeten voegt een

acht verschillende typen. De reguliere

met elegante dakkapellen. Maak hier een

prinselijke sfeer van het appartement vind

nieuwe woonbeleving aan het Woonpark

appartementen hebben elk twee

gezellig zitje of een leeshoek voor het raam

je ook terug op de tweede woonlaag van

toe. Zoek jij een thuis waar je volop geniet

slaapkamers en een badkamer met

en je hebt een fenomenaal uitzicht over

het appartement: de toren. Hier zijn twee

van de Drentse rust en natuur en waar

douche. De appartementen variëren in

het hele park. Wil je nog meer van het

vrij in te delen ruimtes. Een speelkamer

je toch stadse voorzieningen bij de hand

woonoppervlakte van circa 80 tot 110

uitzicht genieten? In het penthouse met

voor de kinderen die hun favoriete

hebt? Dan is een appartement in het Slot

vierkante meter. Elk appartement heeft

een woonoppervlakte van maar liefst 162

sprookjes naspelen, een eigen atelier of een

van Diepstroeten iets voor jou. Net als op

een groot balkon van ruim 10 vierkante

vierkante meter heb je twee balkons. Met

hobbyruimte: het kan allemaal. Of slaap als

het Woonpark, biedt het woongebouw een

meter en op de begane grond een royaal

een balkon op het noordwesten en een

een vorst en creëer hier twee slaapkamers.

brede keuze aan woonmogelijkheden aan,

terras van 30 vierkante meter waar je

op het zuiden geniet je hier volop van het

In de nok vind je nog bergruimte voor

passend bij verschillende woonwensen.

heerlijk kunt genieten van de parkachtige

eerste tot het laatste zonnestraaltje van de

bijvoorbeeld de ski’s en de kerstballen.

omgeving rondom het Slot.

dag. Het penthouse heeft bovendien drie

Nieuwe woonbeleving op Woonpark

Alle appartementen hebben een inpandige

slaapkamers, waarvan een met een ruime

Diepstroeten. In totaal komen in het Slot

berging. Je fietsen stal je veilig en droog in

inloopgarderobe, en een ruime badkamer

van Diepstroeten 23 appartementen, in

je eigen fietskluis (ruim genoeg voor twee

met apart toilet.
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Interieur keuken type G

41

G

Vierde verdieping

Type
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Interieur slaapkamer type G
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Interieur torenkamer type H
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Hoe vorstelijk wil je wonen?

M

et een appartement in het Slot van Diepstroeten ben je verzekerd van volop
gemak en een verfijnde afwerking. Wil je nog meer luxe en comfort? Van Wijnen
biedt veel mogelijkheden om jouw appartement volledig aan je woonwensen

aan te passen. Kies bijvoorbeeld voor een inloopkast op maat. Zo heb je alle ruimte voor je
garderobe en kun je je ontspannen aankleden voor je werk of een gezellig diner.

48

De appartementen worden standaard behangklaar opgeleverd. Wil je meteen

energie. Dat bespaart je niet alleen tijd in onderhoud maar scheelt ook in de

kunnen verhuizen op de dag dat je de sleutel krijgt? Kies dan voor een van de

energiekosten.

afbouwpakketten voor vloer- en wandafwerking. Of geef de binnendeuren van jouw

Op zo’n prachtige plek wil je natuurlijk zo veel mogelijk genieten van het uitzicht.

appartement een elegante uitstraling met de binnendeuren van Skygate. Deze deuren

Maar schijnt de zon toch net iets te fel, dan kun je kiezen voor screens. Zo kun je

hebben een stoer stalen frame en panelen van glas. Ze maken het interieur van je

je appartement verduisteren wanneer je maar wilt. Voor de koude dagen beschikt

nieuwe appartement helemaal af.

het appartement over vloerverwarming. Met een druk op de knop regel je de
temperatuur in het hele appartement. Wil je de slaapkamer liever wat koeler dan

Ook in de badkamer kun je volop finesse creëren door te kiezen uit verschillende

de woonkamer? Maak dan gebruik van het systeem waarbij je de temperatuur voor

inrichtingsstijlen. Je kunt kiezen uit verschillende sanitairpakketten van Villeroy

verschillende ruimtes afzonderlijk kunt regelen.

& Boch, in combinatie met kranen van Hansgrohe en tegelwerkpakketten van
Villeroy & Boch. En met een waterontharder smaakt straks de thee en koffie niet

Heb je een elektrische auto? Dan kun je een elektrische laadpaal aanschaffen voor je

alleen lekkerder, door minder kalkaanslag heb je ook minder schoonmaakmiddelen

eigen parkeerplaats. Zo rijd je altijd opgeladen van A naar B.

nodig. Bovendien gaan je elektrische apparaten langer mee en verbruiken ze minder
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Voordelen van een
Van Wijnen
nieuwbouwappartement
50

W

ie een nieuwbouwappartement koopt, profiteert van veel voordelen. En niet alleen
financieel. Een appartement van Van Wijnen biedt nog een aantal extra voordelen.

Nauwelijks onderhoud

Energiezuinig

niet druk hoeft te maken. Omdat alles nog nieuw is, heb je de eerste

spiksplinternieuwe appartement is goed geïsoleerd en daarmee

jaren geen of nauwelijks onderhoud. Dit scheelt geld, overlast en tijd.

energiezuinig. Dat scheelt elke maand weer onnodige stookkosten.

Het mooie van een nieuwbouwwoning is dat je je als koper voorlopig

Nieuwbouw is vaak voorzien van energielabel A. Jouw

En het geeft een hoop wooncomfort. De vloerverwarming zorgt er
in combinatie met de warmtepomp voor dat de temperatuur in de
woning altijd stabiel en aangenaam is.

Minder kosten

Je bespaart vele euro’s als je voor nieuwbouw kiest. Nieuwbouw wordt
vrij op naam geleverd. Daarnaast spaar je eventuele makelaars- en
taxatiekosten uit. Bovendien kom je niet voor onaangename verrassingen

Gasloos wonen

te staan zoals oud leidingwerk, houtrot of andere ellende.

Je appartement wordt onderhoudsvriendelijk en duurzaam.
Zonder gasaansluiting. Daarmee voldoet je appartement
aan de laatste standaarden en is je woning klaar voor de

Veilig

toekomst. Dit heeft ook financiële voordelen. Zo krijg je
extra hypotheekrentekorting en kun je gebruikmaken van het

Nieuwbouwwoningen zijn gebouwd volgens de modernste

Energiebespaarbudget. Hiermee kun je zes procent extra lenen,

veiligheidseisen. Je toekomstige woning is daarom uitgerust met

onafhankelijk van jouw inkomen.

kwalitatief uitstekend hang- en sluitwerk en standaard voorzien van
rookmelders. Dit zorgt voor een veilig gevoel.
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Meerwerk financieren
vanuit je hypotheeklening

J

e hebt gekozen voor een Van Wijnen-appartement.

Wil je bijvoorbeeld niet eerst nog hoeven behangen of schilderen voor je in je
appartement kunt trekken? Van Wijnen kan je appartement met volledig afgewerkte

Bij Van Wijnen staan kwaliteit en woongenot voorop.

vloeren en wanden opleveren. Droomde je altijd al van een inloopkast voor je

Dat betekent dat onze woningen compleet en van

garderobe of lijkt zonnewering en een waterontharder je ideaal? Het is allemaal

alle gemakken voorzien worden opgeleverd. Maar je hebt

mogelijk. Uitbreidingen en aanpassingen die niet onder de standaardoplevering
van een nieuwbouwwoning vallen, noemen we ‘meerwerk’. Je betaalt dan ook

natuurlijk ook nog eigen wensen. Van Wijnen biedt veel

een meerprijs. Wist je dat je deze extra kosten vaak kunt meefinancieren in de

uitbouwmogelijkheden om je huis naar eigen smaak en

hypotheeklening? Sommige kopers kiezen toch maar niet voor luxe sanitair of andere

voorkeuren in te delen. Interessant om goed over na te

deuren. Ze staren zich blind op de kostprijs. Maar bereken je de maandlasten (rente
en aflossing) op basis van een hypotheeklening, dan ziet het kostenplaatje er ineens

denken, want het levert meer woonplezier op.

heel anders uit.
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Stel, voor het door jou gekozen appartement kost

Goed om te weten: het meefinancieren van meerwerk

Droom jij ook van een luxe keuken of een

een volledig afgewerkte keuken en badkamer met

is alleen mogelijk bij nieuwbouwwoningen. Bij een

masterbedroom met een op maat gemaakte inloopkast?

luxe sanitair en apparatuur enkele duizenden euro’s

nieuwbouwbouwwoning die al is opgeleverd is het

Laat dan je hypotheekadviseur uitrekenen wat dit

extra. In totaal is dat bedrag misschien even slikken,

meefinancieren van meerwerk lastiger. Dan is het

meerwerk voor jouw maandlasten zal betekenen.

maar gefinancierd vanuit je hypotheeklening kun je

afhankelijk van de waarde van de woning of dit

uitkomen op een behapbaar maandbedrag. Voor het

mogelijk is. Dat is meteen een belangrijk argument om

bedrag van bijvoorbeeld een etentje buiten de deur heb

de keuze voor een meerwerk niet uit te stellen tot later.

je dan nog jarenlang plezier van meer plek om zelf te

Meerwerk door een andere aannemer laten uitvoeren

koken en de luxe van een eigen spa in huis.

lijkt soms goedkoper, maar dan kun je de kosten niet

Voor een woning mag je momenteel in principe 100

financieren vanuit je hypotheeklening.

procent van de taxatiewaarde lenen. Voor meerwerk
mag je echter 20 procent bij de woningwaarde optellen,
waardoor je dus meer kunt lenen voor het meerwerk
van je nieuwbouwwoning.
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De woonconsulent
van Van Wijnen
helpt je verder

Een nieuwbouwwoning kopen kan best spannend zijn. Je nieuwe
woning bestaat namelijk alleen nog op papier. Toch moet je al
belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over hoe je de keuken
wilt opstellen, en waar je de stopcontacten geplaatst wilt hebben.
Dan is het fijn dat je een vaste contactpersoon hebt om al je
woonwensen mee te bespreken: de woonconsulent.

Het is zover

De gesprekken met de makelaar, financieel adviseur en notaris
zijn afgerond. Dan is het tijd om echt na te gaan denken over
de inrichting en afwerking van je nieuwe woning. Hoe wil je de

B

verschillende ruimtes gaan gebruiken? En wat heb je daar allemaal

ij Van Wijnen heb je altijd een vast

voor nodig? Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, moet je veel

aanspreekpunt voor alle vragen rond de

beslissingen nemen. Om je hierbij te helpen, stelt Van Wijnen een
woonconsulent beschikbaar. De woonconsulent denkt mee, geeft

afwerking en tot aan de oplevering van

advies en helpt je met technische zaken vanaf de koop tot na de

je woning: de woonconsulent. Zo sta je er na de

oplevering.

aankoop van je nieuwe huis niet alleen voor.

Shoppen in de Woonwinkel

Allereerst nodigt de woonconsulent je uit om langs te komen in de
Woonwinkel van Van Wijnen in Lelystad. Tijdens het bezoek aan
de Woonwinkel kun je rondkijken en ideeën opdoen voor je nieuwe
woning. Ook laat de woonconsulent je graag het standaard sanitair
en tegelwerk zien. Is dit toch niet helemaal naar je smaak? Dan
bekijk je hier ook de alternatieve opties. Een nieuwbouwwoning
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heeft namelijk aantrekkelijke voordelen: je kunt bijvoorbeeld
meedenken over de indeling van je woning en zelf het sanitair voor
in de badkamer uitzoeken. Zo voldoet je woning volledig aan jouw
woonwensen. De woonconsulent staat natuurlijk voor je klaar om
alle mogelijkheden met je te bespreken.

De keuken

De Woonwinkel van Van Wijnen biedt in samenwerking met Total
Home Concept een grote variatie aan keukenopstellingen. Bij Total
Home Concept kun je in gesprek gaan met een keukenadviseur.
Die helpt jou graag met het samenstellen van jouw perfecte
keuken. Als het keukenontwerp compleet is, zal de woonconsulent
je informeren over de eventuele bijkomende kosten.

Tijdens de bouw

Ook na het meer- en minderwerktraject ben je natuurlijk benieuwd
naar de vorderingen van het bouwproces. Van Wijnen organiseert
daarom verschillende momenten om een kijkje te nemen op de
bouwplaats. Zo kun je ook tijdens het bouwproces met eigen ogen
zien hoe de bouw van je nieuwe woning vordert.
Daarnaast krijg je regelmatig een update van de woonconsulent
over de voortgang van de bouw. Hierdoor heb je een duidelijk beeld
van hoe de bouw vordert en hoe lang het duurt voor je je woning
kunt betrekken. Zo leef je ontspannen toe naar de verhuizing.
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Nieuwbouwwoning
kopen van Van Wijnen:
zo werkt het
1. Inschrijving
Vanaf de start verkoop kun je je
inschrijven voor de woning. Vul het
inschrijfformulier in en lever het
in bij de makelaar per mail of op
kantoor. Bij projecten waarbij de
verkoop online plaatsvindt, kun je
je inschrijven door een woondossier
op de projectsite aan te maken.
Op het inschrijfformulier geef je
onder andere de voorkeur van jouw
bouwnummer(s) aan.
2. Toewijzing
Nadat de inschrijftermijn is
verlopen, kijken Van Wijnen en de
projectmakelaar wie er het meest
geschikt is voor de woning. Hierbij
wordt er onder andere gekeken
naar het voorbehoud van

financiering, voorbehoud van de
verkoop van de eigen woning en
of je al een financiële check hebt
gehad bij een hypotheekadviseur.
De meest geschikte kandidaat
wordt toegewezen op het
bouwnummer. Zijn alle
geïnteresseerden even geschikt?
Dan wordt er geloot om wie de
woning toegewezen krijgt.

E

en nieuwbouwwoning kopen van Van
Wijnen, projectontwikkelaar en bouwer,
wat houdt dat precies in? We zetten de

verschillende stappen voor je op een rijtje: van de
start verkoop tot de oplevering van jouw nieuwe
droomhuis.

De optietermijn duurt enkele
weken. Wil je toch niet overgaan
tot koop? Dan kun je je tijdens de
optietermijn zonder gevolgen nog
terugtrekken.

3. Optie nemen
Zodra de woning aan je is
toegewezen, wordt er een gesprek
ingepland met de makelaar. Tijdens
dit gesprek neem je samen de
contract- en/of verkoopstukken
door en kun je een optie nemen op
de woning. Dit betekent dat je de
woning als het ware reserveert.

4. Nieuwbouwwoning kopen
Besluit je tot aankoop over te gaan?
Dan krijg je van de makelaar een
concept koopovereenkomst en
aannemings-overeenkomst. Hierin
zijn de rechten en plichten van de
koper, de verkoper en de aannemer
geregeld. Deze documenten
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zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De koopovereenkomst
regelt de aankoop van de grond
waarop je woning wordt gebouwd.
In de aannemingsovereenkomst
worden de bouw en de afbouw van
je huis geregeld.
Je koopt de woning vrij op naam:
de verkoper betaalt de bijkomende
kosten. Denk hierbij aan de
notariskosten, makelaarscourtage,
standaard sanitair en BTW (21%).
Kosten die je nog zelf moet betalen
zijn: kosten voor de keuken,
eventueel meer- en minderwerk,

rente over de grond vanaf de start
van de bouw en bestrating (met
uitzondering van het pad naar de
voordeur).
5. Tekenen van de koop- en
aanneemovereenkomst
Wanneer je de koop- en
aanneemovereenkomst goed
hebt doorgenomen, kom je bij
de makelaar op kantoor om te
tekenen. Vanaf het tekenmoment
heb je nog 7 dagen bedenktijd.
Binnen deze termijn kun je zonder
gevolgen afzien van de koop.
Ook nemen de meeste mensen
een financieringsvoorbehoud op

7. Startbouwbrief
Zodra de opschortende voorwaarden
komen te vervallen, versturen we
de start bouw brief. Dit kunnen
onderandere zijn: onherroepelijke
bouwvergunning is verstrekt, we het
SWK Garantiecertificaat hebben
ontvangen, de grond in eigendom
is en 70 procent van de woningen is
verkocht.

in de overeenkomst. Zodra de
opschortende voorwaarden zijn
verstreken, gaat de bouw definitief
door. Heb je de financiering rond?
Gefeliciteerd! Dan is de koop
definitief. Houd bij de financiering
wel rekening met de geldigheid van
de offerte: deze moet lang genoeg
zijn.

8. Grond passeren
Vervolgens wordt de grond jouw
eigendom: de grond gaat passeren.
Je tekent hiervoor een akte van
levering bij de notaris. Indien een
financiering plaatsvindt met behulp
van een hypotheekgever, teken je ook
een hypotheekakte bij de notaris.

6. Woonconsulent
Bij Van Wijnen krijg je een
persoonlijke woonconsulent
toegewezen die je het hele traject
van de voorbereiding tot de

woonconsulent maakt voor jou
een prognoseplanning: zo weet je
wat je van de bouwplanning kunt
verwachten. Hier begint ook de
betaling van je woning. De bouw en
de betaling is in stappen opgedeeld.
Zodra Van Wijnen een stap verder
is met de bouw, wordt er een termijn
gefactureerd.

oplevering begeleidt. Met hem
of haar bespreek je je individuele
wensen en de mogelijkheden van je
woning.

10. Kijkmomenten
Wil je een kijkje komen nemen
op de bouwplaats? Tijdens het
bouwproces kun je enkele keren
langskomen. Hiervoor worden er
speciale kijkmomenten ingepland.
Zo kun je op een veilige manier

onder begeleiding de bouwplaats
verkennen en betreed je voor het
eerst je nieuwe woning. Naast de
kijkmomenten ontvang je een
maandelijkse nieuwsbrief met
informatie over de voortgang van de
bouw en de planning.
11. Oplevering
Het is dan bijna zover: de
oplevering van jouw nieuwe huis.
Twee weken voor de oplevering en
sleuteloverdracht kun je langskomen
om het huis te controleren op
onvolkomenheden: de zogeheten

9. Start bouw
Dan gaan we starten met de bouw!
Bij de start van de bouw hoort
natuurlijk ook een start bouw feest:
hiervoor word je uitgenodigd door
Van Wijnen. De
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voorschouw. De definitieve
oplevering is een belangrijk
juridisch moment, dus neem
vooral een bouwkundig specialist
mee die het huis controleert in
jouw belang. Is alles in orde? Dan
maken we alles gereed voor de
overdracht en ontvang je de sleutels.
Gefeliciteerd, je bent eigenaar van je
nieuwbouwwoning, klussen maar!
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Meer dan bouwen

In 1907 begonnen we bij Van Wijnen met timmerwerk. Daarna zijn we doorgegroeid tot bouwers en inmiddels is ons bedrijf
veel meer dan dat. We helpen mens en maatschappij aan gebouwen die de kwaliteit van het wonen, werken, leren en leven
verhogen. We ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden.
Dat doen we op lokaal niveau, vanuit 24 verschillende locaties in Nederland. Duurzaam en dicht bij de klant en leveranciers.
Dat verbindt ons met mensen: we spreken de taal van opdrachtgevers en leveranciers. Onze omgang met mensen is
open, eerlijk en direct. De lijnen zijn kort: tussen elkaar, maar ook tussen ons en iedereen die met ons werkt. We zijn
vakliefhebbers. We willen uitblinken in alles wat we doen. Bevlogen professionals die van elkaar willen leren en elkaar sterker
willen maken. Omdat we trots zijn op het werk dat we doen.
Samen bouwen we aan ruimte voor een beter leven. Dat is meer dan bouwen. Het is ons levenswerk.
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Adviseurs Van Wijnen

Jouw adviseurs

Mark Lutjeboer
Projectontwikkelaar

Jouw nieuwe appartement in het Slot van Diepstroeten moet nog
worden gebouwd. Het bestaat op dit moment alleen nog op papier.
Daarom heb je behoefte aan heldere uitleg en onderbouwd advies.
De adviseurs van Woonpark Diepstroeten zorgen daarvoor.
De adviseurs nemen ruimschoots de tijd om plattegronden,
geveltekeningen en technische omschrijvingen met je door te nemen.

Kiki Ongering
Verkoopmanager

Zo weet je van tevoren precies waar je aan toe bent. Heb je vragen over
de nieuwbouwappartementen van het Slot van Diepstroeten?
Stel ze zo veel en vaak als je wilt.

Makelaar

Jouw adviseurs staan voor je klaar.

T. 0592-338410 | nieuwbouw@lamberink.nl
Javastraat 10-18 | 9401 KZ Assen
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d Laatste kans op een nieuwbouwwoning op Woonpark Diepstroeten
d Sluitsteen van jonge nieuwbouwwijk
d Wonen te midden van natuur en bos
d Verrassende architectuur
d Ruime balkons en terrassen met weinig tuinonderhoud
d Fietskluis en inpandige berging
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woonparkdiepstroeten.nl
/diepstroeten
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Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.
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Disclaimer
Dit boek is met zorg samengesteld. De op tekeningen aangegeven maten zijn circa-maten. De artist-impressions, en plattegronden zijn
een voorbeeld van hoe de appartementen er straks uit kunnen zien. Aan dit boek kunnen geen rechten worden ontleend.

