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De Tippe vanuit de lucht



De Tippe op de kaart
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Project Besterburen

• Samen met SWZ, deltaWonen en toekomstige bewoners 
een verkaveling gemaakt

• Binnenterrein is voor gezamenlijk gebruik, dus voor het 
hele gebied van huur- en koopwoningen

• Fysieke splitsing tussen ontwikkeling VanWonen en 
corporaties

• Deze presentatie gaat alleen over de koopwoningen



Project Besterburen

• Architect geselecteerd: De Bruin Architecten

• Aannemer geselecteerd: Schutte Bouw 

• Schetsontwerp is gereed

• Uitgangspunten: 
 Beng (basis woning = energieneutraal)

 luchtwaterwarmtepomp

 houten kozijnen

 luxe badkamer en toilet

 geen keukeninrichting





Besterburen – 49 koopwoningen

10 tweekappers met beukmaat 5,70 

4 hoekwoningen met beukmaat 5,70

12 hoekwoningen met beukmaat 5,10

23 tussenwoningen met beukmaat 5,10 

39 parkeerplaatsen op eigen erf of op 
mandelig terrein, restant op openbaar 
gebied

49 eigen bergingen in eigen tuin of op 
mandelig terrein









Circa woonoppervlakte van 150 m2 (twee-onder-één-kapwoning)







Tussenwoning 
5,10 beuk

Circa woonoppervlakte van 110 m2 (rijwoning beukmaat 5,10 meter)
Circa woonoppervlakte van 130 m2 (rijwoning beukmaat 5,70 meter)



Bouwnummer 
1 tot en met 24



Bouwnummer 
25 tot en met 49





Proces, prijzen en planning

• Klantreis VanWonen -> klanten meenemen van idee tot oplevering:

• Crowdsource

• Pre-sale 

• Sale 

• Bouwperiode

• Oplevering



Proces, prijzen en planning

Plicht vanuit gemeente om te ontwikkelen binnen prijscategorieën. 
Onze velden:

• 35 woningen in categorie ‘middenduur 2’ - tot € 337.500,- VON

• 14 woningen in categorie ‘duur’ - boven € 337.500,- VON



Proces, prijzen en planning

• Nu : crowdsource

• Januari 2022 : pre-sale

• Q2 - 2022 : sale

• Q4 - 2022 : start bouw

• Bouwtijd : circa 1 jaar





Co-creatie De Tippe
Co-creatie met MMWZ, Klein 

Wonen Zwolle Groene Buren Hof 
(55+), Dura Vermeer en VanWonen.

Stand van zaken: haalbaarheidsfase

Meer informatie:
www.duurzaamzwolle.nl/mmw

www.groeneburenhof.nl
www.kleinwonenzwolle.nl





Poll 1 – Wat trekt u aan in De Tippe?

• Inclusiviteit / iedereen is welkom

• Duurzaamheid

• Gezamenlijkheid / ruimtes en groen

• Klimaatadaptief / natuurinclusief



Poll 2 – Waar gaat uw belangstelling naar uit?

• Tweekappers

• Rijwoningen

• Co-creatie

• Geen belangstelling



Poll 3 – Wat vond u van deze presentatie?

• Niet goed, ik heb niets nieuws gehoord

• Niet goed, ik heb nog steeds vragen

• Goed, maar ik heb geen belangstelling

• Goed, ik ga me inschrijven!



Vragen of inschrijven?

www.besterburen.nl



Dank voor uw aandacht!
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