1e KOPERS VAN ZUYDEREILAND
VERTELLEN ENTHOUSIAST
HUN VERHAAL

De eerste kopers van Zuydereiland waren al een tijdje op zoek naar een nieuw huis. Ze wilden hun tweekapper in Arnhem
verruilen voor een vrijstaand huis. Toen ze vorig jaar zomer een advertentie in de krant zagen staan van Zuydereiland werden ze nieuwsgierig. Dit ziet er goed uit! Op een mooie zomerdag bezochten ze een bijeenkomst op de bouwlocatie. Enthousiast
vertellen ze hoe dit bezoek resulteerde in de aankoop van hun droomhuis.
“We kwamen aan, er stonden laarzen klaar en met z’n allen
gingen we het eiland op. Met je voeten in de klei beleef je
Zuydereiland het beste. Het is namelijk een unieke plek aan een
meer. De huizen worden dicht tegen het water aangebouwd, de
vlonders hangen er een groot
deel overheen. Dat geeft een
heel vrij gevoel. Je woont hier
echt op het water!”
Deze hoekwoning voelt als
een vrijstaand huis
“Hoewel we op zoek waren
naar een vrijstaand huis, vielen
we als een blok voor de hoekwoning. Deze wordt aan twee
zijden omringd door water en de ramen aan de waterzijde zijn
verdiepingshoog. Ondanks de transparante opzet geniet je hier
van maximale privacy, alleen de vogels kunnen binnenkijken.
Het huis heeft een gigantische woonkeuken met eetkamer en
nog een grote woonkamer aan de voorzijde. Ik zie al helemaal
voor me hoe ik straks achter het kookeiland vandaan prachtig
vrij uitkijk op het water.”
Een nieuwbouwhuis voegt zich naar
jouw leefstijl
Het stel koos heel bewust voor nieuwbouw.
“Dan kan je het helemaal op jouw manier
doen en voegt het huis zich naar jouw
leefstijl. Dit huis met 3 woonlagen had bijvoorbeeld 6 slaapkamers. Wij hebben er vier

riante kamers van laten maken
en een extra badkamer op de
2e verdieping toegevoegd. Onze
dochters van 6 en 9 krijgen
hun eigen verdieping. Wat een
luxe. Ze vinden het fantastisch.
Maar het bootje dat straks aan
de steiger dobbert en waarmee ze zo het meer opvaren, trekt
nog het meest.”
Door het huis heenlopen alsof het al gebouwd is
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“Een nieuwbouwwoning kopen is leuk, maar ook spannend.
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Je koopt het huis vanaf papier. Zoals weONTDEK
de locatie
beleefden
toen we met onze laarzen in de klei stonden, zo beleefden we
ons huis tijdens een bezoek aan het Wooniversum. Eerst kregen
we een gesprek met een binnenhuisarchitect en samen richtten
we het huis in. Vervolgens konden we door ons huis wandelen,
bijna alsof het al gebouwd was. Met een 3D-bril op liepen we
door een ruimte en kregen we een heel goed beeld van hoeARNHEM
het
in het echt zou zijn.”
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“We kunnen echt niet wachten tot er wordt
gestart met de bouw. We hopen eind volgend
jaar ons nieuwe huis te kunnen betrekken.”
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