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VESTING
KWARTIER

˝WONEN IN DE LUWTE VAN DE STAD˝
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Vestingkwartier, het beste van twee werelden

Ofwel ARSENAAL: hier een verzameling van informatie, maar in 
de tijd van de vestingwerken een wapenmagazijn.

Vestingkwartier is een eigentijdse en kleinschalige woonbuurt op slechts 
vijf minuten lopen van het stadshart

Liefhebbers van cabaret, toneel, 
dans, muziek of show kunnen terecht 
bij de Deventer Schouwburg

In Vestingkwartier komen woningen van verschillend kaliber: 
drive-in-woningen, parkwoningen, stadsvilla’s en 
twee-onder-een-kapwoningen

Een wandeling door het historische 
stadshart van Deventer 

Kies jouw eigen stijl
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VESTINGKWARTIER, HET 
BESTE VAN TWEE WERELDEN
Het vroegere Hoornwerk, aan de rand van de Deventer binnen-
stad, heeft een ware metamorfose ondergaan. De gloednieuwe 
woonbuurt Vestingkwartier is de kroon op die verandering. 

Een woonbuurt met harmonieuze contrasten. Dorpse rust op loopafstand 
van het dynamische stadshart. Eigentijdse architectuur op de historische 
grond van de voormalige vestingwerken. Stedelijk wonen in een parkachtige 
ambiance, waar kinderen vrij kunnen spelen. Zie jij je hier al wonen?

5
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LEUKE 
HOTSPOTS 
VAN DEVENTER

Brood van Joop

Voor het lekkerste biologische brood van 
Deventer loop je naar Brood van Joop. 

Hier geniet je ook van een lekker kopje Arabica 
Eco koffie van Bocca, uit Brazilië en Ethiopië. 

De Deventer Schouwburg

Liefhebbers van cabaret, toneel, dans, muziek 
of show kunnen terecht bij de Deventer 
Schouwburg. 
Maak een keuze uit het gevarieerde programma 
en geniet van een heerlijke avond uit.

De Boreel

Dit veelzijdige winkelcentrum vind je al op vijf 
minuten loopafstand van Vestingkwartier. 
Hier vind je een ruim en gevarieerd winkel-, horeca- 
en entertainmentaanbod. Het prachtige plein, de 
historische Boreelkazerne en de fraaie Kazernetuin 
geven het winkelcentrum een unieke uitstraling.

La Bottega

Wie gek is op de Italiaanse keuken kan zijn hart 
ophalen in delicatessenwinkel La Bottega. 
Een ruim wijnassortiment, pasta’s, diverse 
kazen, verswaren, pesto... 

Je vindt het er allemaal. 

Kunst & Cultuur in Havenkwartier

Kunstenaars, acteurs, vormgevers en 
andere professionals meren graag aan in het 
Havenkwartier. Met de loodsen, de oude havens 
en silo’s is dit een ideale setting voor innovatie, 
interactie, productie en presentatie. Een dynamisch 
gebied waar genoeg te beleven valt. Ga kijken 
bij een tentoonstelling van beeldende kunst, 
volg workshops of luister naar optredens van 
muzikanten. 

De IJssel

De gunstige ligging aan de IJssel maakt de 
stad in de Middeleeuwen tot een welvarende 
Hanzestad. Tegenwoordig kun je er met het 
pontje in een paar minuten van de binnenstad 
naar het natuurgebied aan de overkant van 
het water.

Vanuit Vestingkwartier loop je binnen een paar minuten naar één van deze hotspots.
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DEVENTER, VROEGERE 
VESTINGSTAD

STEDELIJK WONEN 
TE MIDDEN VAN 
GROEN

Een wandeling door het historische stadshart 
van Deventer is een buitengewone ervaring. 
Je vindt er middeleeuwse straatjes, 
steegjes, pakhuizen en woonhuizen uit de 

bloeitijd van de Hanze, een verbond van steden 
en kooplieden. Een plek om niet te missen tijdens 
een stadswandeling is de Brink, volgens velen het 
mooiste plein van Nederland. Hier bruist de stad 
nog onverminderd, zeker op marktdagen.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt Deventer 
een vestingstad. Prins Maurits laat vestingwerken 
bouwen om een terugkeer van de Spanjaarden 
te verhinderen. In de negentiende eeuw verliezen 
stadsmuren hun functie voor de landsverdediging. 
Ook in Deventer worden de vestingwerken 
ontmanteld. Zo ontstaat ruimte voor bedrijvigheid 
en ook woningbouw buiten de historische stad. 
Aan de zuidoostkant van de oude vesting verrijst 
nog weer later de arbeiderswijk Hoornwerk. 
Met de komst van de gloednieuwe woonbuurt 
Vestingkwartier krijgt het gebied waar ooit de 
vestingwerken lagen nu andermaal nieuw aanzien.  

Vestingkwartier is een eigentijdse en 
kleinschalige woonbuurt op slechts vijf 
minuten lopen van het stadshart. Hier laat 
je de drukte van de stad achter je en kom 

je echt tot rust. Een park en water zorgen voor een 
groen karakter.

Vestingkwartier telt straks veertig eengezins-
woningen grenzend aan een nieuw aangelegd park, 
voorzien van fiets- en wandelpaden. De woningen 
liggen aan een afgesloten binnenterrein. Als 
bewoner ervaar je daardoor het besloten gevoel 
van een veilige vesting.

Er komen 8 parkwoningen, 6 twee-onder-een-
kapwoningen, 22 drive-in-woningen en aan het 
water 4 stadsvilla’s. De uitstraling en het robuuste 
karakter van de huizen past perfect bij het intiem 
stedelijke karakter van Deventer.

De drive-in-woningen liggen aan de mr. H.F. de 
Boerlaan, op gepaste afstand van de weg. Een wal, 
een forse groenstrook en een looppad markeren 
de ruimte tussen de rijweg en de woningen. 
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LIGGING &
BEREIKBAARHEID

Vestingkwartier is gunstig gelegen aan de 
zuidoostrand van het centrum van  
Deventer, nabij het Havenkwartier. Een 
perfecte ligging, want naar het stadshart, 

het NS-station en de uitvalswegen is het maar een 
klein eindje. 

Even de stad in? Over de oude stadswallen wandel 
je in vijf minuten naar de sfeerrijke oude binnen-
stad van Deventer. Hier kun je genieten van een 
terrasje of een bezoek brengen aan een van de vele 
winkels of de markt op de Brink.  

Meer behoefte aan groen? Met de fiets rijd je straks 
vanaf de mr. H.F. de Boerlaan/Hunneperkade over 
de nieuwe doorgaande fietsroute richting de 
Snipperlingsdijk en het Venenpark. Of je fietst snel 
even naar het gezellige Havenkwartier met horeca 
en creatieve hotspots.

Wil of moet je verder weg? Vanaf je eigen parkeer-
plaats rijd je in korte tijd de A1 en N344 op. 
Liever met de trein? Geen probleem! Het NS-station 
is te voet bereikbaar vanaf je huis.

N344

N344
D E V E N T E R
C E N T R U M

IJssel

Vestingkwartier

Winkelcentrum
De Boreel

Havenkwartier

Brink

NS station

Verl. Kazernestraat

A1/A50

M
r. H

.F. de Boerlaan
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Er zijn vier woningtypes beschikbaar. De eerste 
zijn de drive-in-woningen, type A, kavel 1 
tot en met 22. Hier woon je op de eerste 
verdieping, stel je het uitzicht eens voor! 

De tweede zijn de parkwoningen, type B, kavel 23 
tot en met 30. Deze zijn ruim en licht opgezet. 
Loop jij straks vanuit je woonkamer je tuin in?
Het derde woningtype is de twee-onder-een-kap-
woning, type C, kavel 31 tot en met 36. Door de 

robuuste uitstraling vallen ze direct op. Een huis 
waar je je zeker thuis gaat voelen!
Het laatste type is de stadsvilla, type D, kavel 37 
tot en met 40. Van dit type zijn er maar vier in dit 
project. Als je exclusief wilt wonen is dit het type 
voor jou!

Vestingkwartier biedt voor een ieder een veilige 
plek, waar ligt jouw hart?

KAVELKAART

Drive-in-woning

Parkwoning

Twee-onder-een-
kapwoning

Stadsvilla

Tuin

Berging

Afgesloten 
binnenterrein

Voetpad/Fietspad

Openbaar groen

Lantaarnpaal 
(indicatief)

Stalen hekwerk met dichte 
houtdeur voorzien van Hedera

Slagboom

Gemetselde muur

Nutskast

LEGENDA



14
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DRIVE-IN-WONINGEN

22Wonen doe je hier op de eerste verdieping. Daar geniet 
je maximaal van de ruimte en het uitzicht. Alle drive-in-
woningen worden standaard voorzien van een complete  
keuken en een groot terras. De woningen zijn energie 

zuinig, onder andere door de standaard geïnstalleerde zonnepanelen. 
De voorzijde biedt een prachtig zicht op de stad Deventer. Enkele 
woningen beschikken over een panoramisch raam op de eerste 
verdieping in plaats van een 2e balkon. Laat je verrassen door de ruimte, 
het uitzicht en de speelse indeling. 
 
 
Waarom kiezen voor een drive-in-woning?

- Drie ruime woonlagen en soms zelfs vier 

- Ruimte op de begane grond voor een atelier of werkkamer 

- Overdekte eigen parkeerruimte voor twee auto’s

- Uitzicht op de stad

- Standaard inclusief luxe keuken 

15

Laat je verrassen door de ruimte, 
het uitzicht en de speelse indeling.
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DRIVE-IN-WONINGEN

Type A bouwlaag 1

• Begane grond met ruimte voor een 
 atelier of kantoor

Type A bouwlaag 2

• Eerste verdieping met living met open keuken 
 en toegang tot een balkon op zowel het oosten 

als het westen
• Bouwnummer 1 beschikt in plaats van een 

balkon aan de westzijde over een groot balkon 
aan de zuidzijde

Type A bouwlaag 3

• Tweede verdieping met drie slaapkamers 
 en een complete badkamer
• Bouwnummers 2, 4, 7, 10, 13, 18 en 21 

beschikken over een panoramisch raam op de 
1e verdieping aan de westzijde en een balkon 
op de 2e of 3e verdieping

Type A bouwlaag 4 *

• Twee extra slaapkamers op de derde verdieping
• * Bouwnummers 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 21 en 22  

 hebben 4 woonlagen

Opties

Er zijn vele mogelijkheden om de woning naar 
eigen wens vorm te geven, uit te rusten en uit 
te breiden. 

Bijvoorbeeld:
• alternatieve indeling begane grond
• schuifpui of openslaande deuren naar balkon
• bij woningen met 4 bouwlagen: dakterras



8 RUIME 
PARKWONINGEN: 

MET UITZICHT OVER 
HET PARK

Wat gelijk opvalt is de ruime en lichte woonkamer met open 
keuken. Vanuit de woonkamer loop je zo je zonnige tuin 
in. De parkwoningen worden standaard voorzien van een 
complete keuken. Op de eerste etage tref je drie fijne 

slaapkamers en een complete badkamer. De vaste trap geeft toegang tot 
de tweede verdieping waar je nog eens veel ruimte hebt die je naar eigen 
wens kunt inrichten. 

Waarom kiezen voor een parkwoning?

- Drie slaapkamers en mogelijkheid van een vierde

- Eigen parkeerplaats

- Voorzijde grenzend aan het park

- Standaard inclusief luxe keuken

1918
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PARKWONINGEN

Type B bouwlaag 1

• Royale living met open, 
complete keuken

• Zonnige tuin

Type B bouwlaag 2

• Eerste verdieping met drie slaapkamers 
 en een complete badkamer

Type B bouwlaag 3

• Zolder onder een schuine kap met veel 
bergruimte en plaats voor wasmachine en 
wasdroger

Opties

Er zijn vele mogelijkheden om de woning naar 
eigen wens vorm te geven, uit te rusten en uit 
te breiden. 

Bijvoorbeeld:
• uitbouw 1,2 meter
• trapkast
• zolderindeling (vierde slaapkamer)
• schuifpui of openslaande deuren in de 

achtergevel
• grotere badkamer



Vanuit de verte vallen de 6 twee-onder-een-kapwoningen 
op door hun robuuste uitstraling. Via de ruime hal kom 
je in de Z-vormige woonkamer met tuingerichte open 
keuken. De zonnige tuin is een plek om te genieten tot 

in de late uurtjes. Op de eerste verdieping liggen 3 ruime slaap-
kamers en een complete badkamer. De zolder heeft ruimte voor 
een vierde royale slaapkamer en een berging. 

Waarom kiezen voor een twee-onder-een-kapwoning?

- Drie royale slaapkamers 

- Twee eigen parkeerplaatsen

- Wonen aan het park

- Royaal woonoppervlak van circa 147 m2

- Standaard inclusief vloerverwarming begane grond

6 RUIME
twee-onder-
een-kapwoningen

2322
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TWEE-ONDER-EEN-
KAPWONINGEN

Type C bouwlaag 1

• Royale living met ruimte voor 
een tuingerichte open keuken

Type C bouwlaag 2

• Eerste verdieping met drie 
 slaapkamers en een complete 
 badkamer

Type C bouwlaag 3

• Zolder met ruimte voor een vierde slaapkamer, 
bergruimte en vrij indeelbare ruimte

Opties

Er zijn vele mogelijkheden om de woning naar 
eigen wens vorm te geven, uit te rusten en uit 
te breiden. 

Bijvoorbeeld:
• uitbouw 1,2 meter ter plaatse van keuken
• trapkast
• uitbreiding met bijkeuken
• schuifpui of openslaande deuren in 

achtergevel
• zolderindeling (vierde slaapkamer)



4 STADSVILLA’S  

Vestingkwartier telt straks ook 4 exclusieve geschakelde stadsvilla’s met 
twee eigen parkeerplaatsen. Zodra je de woning binnenkomt ervaar 
je direct een gevoel van luxe en ruimte. Bijzonder is de L-vormige 
woonkamer met een prachtig zicht op de ruime en zonnige tuin. De 

ruimte op de begane grond biedt vele indelingsmogelijkheden zodat je je eigen 
sfeer kunt creëren. Via de statige trap in de hal bereik je de eerste verdieping, 
met twee riante slaapkamers en een zeer ruime en complete badkamer. Het  
ontwerp van de woning laat je genieten van extra veel licht. Op de tweede 
verdieping is nog eens een volwaardige woonlaag met ruimte voor twee ruime 
slaapkamers en een bergruimte. Een extra toilet op de tweede verdieping  
behoort tot de mogelijkheden.

Waarom kiezen voor een stadsvilla? 

- Heel veel ruimte, licht en luxe 

- Drie royale slaapkamers en ruimte voor twee extra slaapkamers 

- Twee eigen parkeerplaatsen

- Standaard inclusief vloerverwarming begane grond

2726

Het ontwerp van de woning laat je 
genieten van extra veel licht.
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STADSVILLA’S

Type D bouwlaag 1

• Tuingerichte woonkamer en 
keuken over breedte van maar 
liefst 8,8 meter

Type D bouwlaag 2

• Eerste verdieping met drie 
slaapkamers, waaronder een 
royale ouderslaapkamer, 

 en een luxe badkamer

Type D bouwlaag 3

• Tweede verdieping met ruimte 
voor twee extra slaapkamers 
en een bergruimte

Opties

Er zijn vele mogelijkheden om de woning naar 
eigen wens vorm te geven, uit te rusten en uit te 
breiden. 

Bijvoorbeeld:
• uitbreiding met bijkeuken
• schuifpui of openslaande deuren in de 

achtergevel
• trapkast
• zolderindeling (twee extra slaapkamers)
• extra toilet op tweede verdieping
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KLEUR EN MATERIAALSTAAT:
STAAT VAN AFWERKING

Staat van afwerking

Ruimte Vloer Wand Plafond

Entreehal Afwerkvloer Behangklaar Spuitpleisterwerk (wit)

Meterkast Vloerplaat Onafgewerkt Onafgewerkt

Toilet Vloertegels Wandtegels tot 1,20 m Spuitpleisterwerk (wit)

Werkkamer Afwerkvloer Behangklaar Spuitpleisterwerk (wit)

Woonkamer Afwerkvloer Behangklaar Spuitpleisterwerk (wit)

Keuken Afwerkvloer Behangklaar Spuitpleisterwerk (wit)

Slaapkamers Afwerkvloer Behangklaar Spuitpleisterwerk (wit)

Badkamer Vloertegels Wandtegels tot plafond Spuitpleisterwerk (wit)

Overloop 1e verdieping Afwerkvloer Behangklaar Spuitpleisterwerk (wit)

Inpandige berging 
(type A)

Afwerkvloer Behangklaar Spuitpleisterwerk (wit)

Buitenberging Betontegels Gewolmaniseerd hout 
antraciet (buitenzijde) 
Hout onafgewerkt 
(binnenzijde)

Hout onafgewerkt
(binnenzijde)

Zolder (type D) Afwerkvloer Behangklaar Spuitpleisterwerk (wit)

Zolder (type B en C) Afwerkvloer Behangklaar Groen/bruine plaat

Kleuren en materiaalstaat Gevel en interieur

Onderdeel Materiaal Kleur

Metselwerk, gevel Baksteen waalformaat Rood

Voegwerk Doorstrijkmortel Rood

Kozijnen en ramen Kunststof Zwart

Buitendeuren Kunststof Zwart

Muurafdekkers Staal, gepoedercoat Antraciet

Ventilatieroosters Aluminium, gepoedercoat Zwart

Waterslagen Aluminium Zwart

Gevelbeplating 
(indien aanwezig)

Vezelcementplaat Zwart

Buiten plafondafwerking balkon 
(type A)

Houtwolcementplaat Wit

Balkon achtergevel 
(type A)

Beton Grijs 
(betonkleur)

Balkon voorgevel 
(type A)

Staal, verzinkt en gepoedercoat Zwart

Balustrade 
(type A)

Spijlenhekwerk staal Zwart

Privacy scherm 
(Balkon type A)

Veiligheidsglas in stalen kader Lichtgrijs glas in 
zwart kader

Dakpannen 
(type B en C)

Betonpan Antraciet

Dakbedekking plat dak 
(type A, C en D)

Bitumen Zwart

Hemelwaterafvoeren PVC Grijs

Erfafscheiding Stalen hekwerk Zwart

Buitenberging Hout gewolmaniseerd Zwart

Toegangspoort achtertuin Houten poort Zwart
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Kies jouw eigen stijl

VOOR KEUKEN EN 
BADKAMER

VAN LANDELIJK TOT 
DESIGN

Een nieuwe woning kopen is leuk, maar er komt 
ook veel op je af. Je hebt overleg met je hypo-
theekadviseur en misschien ben je nog druk 
met de verkoop van je eigen huis. Ondertussen 

neem je vrij voor de overdracht bij de notaris en het 
gewone leven gaat ook nog eens door. Een drukke tijd 
dus. Gelukkig ook ontzettend leuk! Want een nieuw huis 
kopen betekent ook een nieuwe start van een mooie 
toekomst in een huis dat je volledig af kunt stemmen       
op je eigen woonwensen.

Een badkamer om te ontspannen 
Het spreekt voor zich dat in Vestingkwartier de grootste 
zorg is besteed aan de badkamer. Een plek waar 
je tot rust komt en geniet. Doe je niets, dan kun je zeker 
rekenen op een volledig afgewerkte badkamer met 
degelijk sanitair en tegelwerk. Wil je graag jouw droom-
badkamer? Natuurlijk is het mogelijk om je eigen
badkamer geheel naar eigen sfeer en indeling in te 
richten. 

Het basissanitair en tegelwerk kun je bekijken bij onze 
projectshowroom. Zij kunnen natuurlijk ook jouw droom-
badkamer volledig afstemmen op jouw wensen.

Nu de keuken nog...
een belangrijke ruimte in ieder huis
Graag laten we de keuze voor een keuken geheel aan jou. 
Je kiest zelf jouw droomkeuken. Wel zijn de standaard-
aansluitpunten aangebracht. Denk na over jouw wensen. 
Wat vind je mooi en hoe ga je de keuken gebruiken? 
Sfeer, kleur, materialen, indeling, keukenapparatuur en 
accessoires… leg jouw favoriete afbeeldingen bij elkaar, 
net zo lang totdat jouw droomkeuken ontstaat! 
Je kunt natuurlijk ook een kijkje nemen in de keuken-
showroom van ‘Voortman keukens’ in Apeldoorn. Daar 
kunnen ze je ook adviseren zodat je de keuken krijgt die 
het beste bij jouw wensen past.

33
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Helder Makelaars
Mr. H.F. de Boerlaan 32
7417 DB Deventer
0570-68 68 68
 

Thoma PostJr Woningmakelaars
Mr. H.F. de Boerlaan 22
7417 DA Deventer
0570-60 02 07

Ontwikkeling:

Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.
Postbus 5195
6802 ED Arnhem
026-750 36 00

Le Clercq planontwikkeling
Postbus 453
7400 AL Deventer
0570-50 42 50

Disclaimer
Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.  
en Le Clercq planontwikkeling betrachten bij 
de ontwikkeling van deze sfeerbrochure de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat 
de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet, 
of niet meer, juist is.  
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 
voor de gevolgen van activiteiten die door 
derden op basis van de informatie uit deze 
sfeerbrochure worden ondernomen.

Datum:  2 september 2016

Nauwelijks onderhoud
Omdat alles nog nieuw is, heb je de eerste jaren geen of nauwelijks 
onderhoud. Dit scheelt! Geld, overlast en tijd.

Minder kosten 
Nieuwbouw wordt vrij op naam geleverd. Je hebt dus geen overdrachts- en 
notariskosten. Daarnaast spaar je eventuele makelaars- en taxatiekosten uit.

Garantie
Nieuwe woningen worden standaard afgeleverd met garantie. Zo ben je er 
zeker van dat je de eerste jaren niet voor onaangename verrassingen komt te 
staan.

Energiezuinig
Voor nieuwbouw gelden strenge eisen op het gebied van energiezuinigheid. 
Nieuwbouwwoningen hebben standaard het energielabel A. 
Dat merk je aan je energierekening. Een nieuw huis is al snel 30 procent 
zuiniger in energieverbruik dan een huis van 25 jaar oud.

Eigen inrichting
Een nieuwbouwwoning kun je volledig inrichten naar je eigen smaak. 
Vloeren, keuken, badkamer en toilet precies zoals jij graag wilt. 
Zonder eerst te hoeven breken. Extra stopcontacten nodig op zolder? 
Bij Van Wijnen zijn je persoonlijke woonwensen bespreekbaar.

Veilig
Nieuwbouwwoningen zijn uitgerust met kwalitatief uitstekend 
hang- en sluitwerk en standaard voorzien van brandalarm. Een veilig gevoel.

2

Koop je een nieuwe woning, dan profiteer je van veel voordelen. 
Niet alleen financieel. Alle pluspunten van nieuwbouw op een rijtje. 

Comfortabel 
Zo’n energiezuinige woning betekent niet alleen lagere energiekosten, maar 
ook comfortabeler wonen. Je woning is behaaglijk warm in de winter en 
heerlijk koel in de zomer. Omdat je nieuwe woning voldoet aan de wettelijke 
eisen aan geluidsisolatie woont het ook nog eens heerlijk stil.

1
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VOORDELEN VAN
NIEUWBOUW

 

Scan de QR code, 
download de  

Vestingkwartier- 
 app GRATIS en bekijk 

de woningen in 3D



WWW.VESTINGKWARTIER.NL


