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FORTENEILAND IN PARIJSCH 
IS EEN WIJK VOOR IEDEREEN! 
OOK VOOR STARTERS. 

Forteneiland West gezien vanuit zuidwestelijke hoek aan de parkzijde.

Hoe werkt Duokoop? 
Je koopt jouw woning op Forteneiland West van 
Heijmans. En je huurt de grond én het energiesysteem 
(zonnepanelen en grondwarmtepomp) van DNGB 
fonds. Hierdoor kun je wellicht wél een huis kopen  
en zijn je maandlasten lager. Het is later altijd  
mogelijk om de grond erbij te kopen, als je dat wilt.  
De vrij-op-naam-prijs van deze woningen is €276.466. 
Meer weten over financieringsconstructie van 
Duokoop? Bekijk deze korte video.

Hoe kom ik ervoor in aanmerking? 
Omdat de gemeente Culemborg het belangrijk  
vindt dat deze starterswoningen ook terecht  
komen bij de juiste doelgroep, moet je aan een  
paar voorwaarden voldoen:
1. Je bent woonachtig in Culemborg    
 (aantoonbaar van vóór 01-02-2020).
2. Je gaat de woning zelf bewonen  
 (5 jaar zelfbewoningsplicht) 
3. Je financiert de aankoop van de woning  
 met een NHG-hypotheek (Nationale   
 Hypotheek Garantie)

Toewijzing
Na het sluiten van de inschrijvingstermijn wijst DNGB 
de woningen toe. Dit werkt zo:  
• Woon je tenminste sinds 31-01-2020 in Culemborg? 

Dan voldoe je aan het eerste criterium. 
• Vervolgens wordt er gekeken naar het inkomen, 

waarbij het laagste inkomen eerst gaat.
• Tot slot voert DNGB een financiële check uit  

om te toetsen of je de woning met Duokoop  
kunt financieren. 

• Voldoe je aan deze criteria en heb je een woning 
door DNGB toegewezen gekregen? Dan neemt de 
makelaar contact met je op voor een gesprek.

Doe je HUISwerk 
Een woning kopen is niet niks. Daarom is het belangrijk 
vooraf je huiswerk te doen. Is deze woning iets voor 
jou en is de buurt helemaal naar je zin? Maar ook: 
hoe zit het straks met mijn maandlasten? En wat voor 
hypotheek kan ik afsluiten? 

Kortom, laat je goed voorlichten over jouw 
financieringsmogelijkheden en de voor- en nadelen 
van Duokoop. Nog beter is het om advies in te winnen 
bij een hypotheekadviseur die bekend is met Duokoop.

Duokoop is een product van DNGB. Voor meer 
informatie over Duokoop ga je naar de website. 
Heb je vragen? Bel dan de helpdesk via 085 489 4850 
of mail naar info@dngb.nl.

Op de huidige woningmarkt is het voor veel starters moeilijk om zelfstandig een woning te  
financieren. Daarom start de gemeente Culemborg in samenwerking met Heijmans en DNGB  
een pilot met Duokoop: een nieuwe koopoplossing waardoor koopwoningen financieel bereikbaar 
worden voor starters of mensen met een kleine beurs. De pilot is van toepassing op vijf starters-
woningen (bouwnummers 7 t/ 11) van het type Tiny House Tamboer op Forteneiland West. 
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Huis
Jij koopt het huis.

Grond en energiesysteem
Het pensioenfonds achter 
Duokoop koopt de grond  
en het energiesysteem.
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Ontspannen en nieuwe energie 
opdoen gaat zo makkelijk als je 
omringt wordt door natuur.

Op Forteneiland West voelt iedereen 
zich thuis. Of je nu starter bent, juist een 
grotere woning zoekt of gelijkvloers wilt 
wonen. De diversiteit in woningtypes 
maakt van deze wijk een plek voor jong 
en oud. Bovendien is dit een eiland 
waar natuur een hoofdrol heeft. En dat 
verleidt om naar buiten te gaan en te 
genieten. Doe nieuwe energie op aan de 
waterkant: in het gras of op de trappen 
die aan het pleintje grenzen. Of raak 
wat energie kwijt op de speelplek in de 
parkzone langs het water. Gooi gerust 
een hengeltje uit, leg een kleedje neer 
om te picknicken en ervaar hoe fijn het 
is als de hectiek van de stad en een 
drukke werkdag mijlenver weg lijken. 

FORTEN-
EILAND 
WEST

TINY HOUSE TAMBOER

Deze situatietekening is indicatief.  
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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IN ONTWIKKELING

Bekijk hier de interactieve kavelkaart op de website.



Artist impressie type Ronduit, Tiny House Tamboer en Loevestein, v.l.n.r. bouwnummers 12 t/m 6.
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Begane grond
Sfeerplattegrond type Tiny House Tamboer.
Alle genoemde maten zijn circa maten.

Type Tamboer past perfect bij de sfeervolle en robuuste 
architectuur van Forteneiland en heeft dezelfde 
kwaliteiten als z’n grotere broers in het plan. De stoere 
maar functionele opzet van Forteneiland wordt in de 
indeling van de woning doorgezet. Zo is de keuken 
woningbreed. De perfecte plek voor een gezellige avond 
met vrienden! En, jouw eerste eigen huis heeft ook een 
fijne tuin. Zie je al voor je hoe je hier zomers uitgebreid 
kunt bbq’en? Of misschien wil je in je ligstoel relaxed een 
boek lezen. Dit is jouw plek, dus jij bepaalt!

De woning is praktisch ingedeeld. Via de voordeur stap 
je direct de leefkeuken binnen. De woonkamer aan 
de achterzijde biedt genoeg ruimte voor een gezellige 
zithoek. Wil je meer ruimte? Dan kun je optioneel kiezen 
voor een uitbouw van 1.20 m. Op de eerste verdieping 
vind je twee slaapkamers en een compacte badkamer. 
Op de zolder heb je genoeg ruimte voor opslag en 
bijvoorbeeld een mooie werk- of gameplek. Ook vind je 
hier de aansluiting voor je wasmachine.

Ben je alleen of met z’n tweeën? Dan is Tiny House Tamboer echt iets voor jou. Deze Tiny 
Houses zijn met 3,90 m net iets breder dan de Tiny Houses op Forteneiland Oost, en komen op 
3 plekken in de wijk terug. 

TINY HOUSE TAMBOER

Facts
• Knusse woning met ca. 82 m² woonoppervlakte.
• Beukmaat (breedte van de woning) 3.90 m.
• Achter de voordeur van deze woning zit de 

gezellige leefkeuken met groot raam voor extra 
lichtinval.

• In de hal vind je een toilet en de trap naar de 
eerste verdieping.

• In de lichte woonkamer is ruimte genoeg voor een 
gezellige zithoek.

• Op de eerste verdieping vind je 2 woning-brede 
slaapkamers en een compacte badkamer.

• De tweede verdieping is vrij indeelbaar en heeft 
een aansluitpunt voor je wasmachine en droger.

• Optioneel kun je kiezen voor een uitbouw van 
1.20 m. en/of een dakraam op de tweede 
verdieping.

• Zeer energiezuinig en gasloos, dus helemaal 
toekomstproof.

• Het hele jaar door heerlijk comfortabel door de 
vloerverwarming- én koeling op de begane grond 
en eerste verdieping.

• Achterin de tuin heb je een eigen berging.  
Ruimte genoeg voor een paar fietsen en 
bijvoorbeeld je gereedschap.

basisplattegrond optieplattegrond

Met een mooie schuifpui maak je 
optimaal gebruik van de ruimte in je tuin

Met een aanbouw van 
1.20 m creëer je 
extra ruimte

Deze handige trapkast 
biedt extra bergruimte

Meer weten? Bekijk de website!
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Tweede verdiepingEerste verdieping
Sfeerplattegrond type Tiny House Tamboer.
Alle genoemde maten zijn circa maten.

Sfeerplattegrond type Tiny House Tamboer.
Alle genoemde maten zijn circa maten.

basisplattegrondbasisplattegrond

Twee fijne slaapkamers 
op de eerste verdieping

Handige plek voor je 
wasmachine en droger

Optioneel kun je kiezen 
voor een dakraam



Artist impressie type Tiny House Tamboer, bouwnummer 7.



Jordy van den Brink & Marc Ligthart 
wonen in een Tiny House op 
Forteneiland Oost. Zij krijgen veel 
complimenten over de inrichting. 
Een woningbreedte van 3.60 m lijkt  
heel weinig, maar Jordy en Marc keken 
naar wat er allemaal wél kan.

HOE JE  
GROOTS KUNT 
WONEN IN EEN 
“TINY HOUSE”

“Het is echt heerlijk om in een huis te wonen dat wij helemaal 
zelf hebben ingericht. Deze plek heeft echt alles wat wij te 
wensen hadden. Heel vrij, echt in de natuur en toch is alles 
dichtbij. Het voelt bijna niet als Culemborg. Wij komen uit de 
binnenstad en daar was altijd wel drukte en geluid. Nu zitten 
we elk weekend in onze tuin en daar hoor je niets.

Het is een gezellig buurtje. Nieuwbouw schept een band. 
Iedereen zit in hetzelfde schuitje: je bent allemaal aan het 
klussen en aan het onderzoeken hoe alles werkt. Ik denk dat 
het ook komt door het eilandgevoel dat je hier toch hebt. Er is 
één weg die naar ons buurtje leidt, er is best veel ruimte en 

toch is het een gezellige buurt. De bewoners kennen elkaar al 
vanaf de bouw, dat geeft gespreksstof. Omdat het nu zomer 
is zie je elkaar veel. Wij hebben ook een WhatsApp-groep 
waarin we informatie delen en elkaar helpen. 

Mijn belangrijkste tip voor mensen die ook een Tiny House 
gaan kopen is: Je moet niet klein denken. Wij hebben echt 
over alles heel goed nagedacht en creatief gepuzzeld. 
Daarom past er bij ons een kookeiland in de keuken. Als je 
groot denkt, kan het ook groot worden. Juist als je kiest voor 
veel kleine spulletjes kan het rommeling ogen.”
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Disclaimer 
Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Deze brochure is met de grootst mogelijke 
zorg samengesteld. Aan de getoonde beelden 
alsmede aan de getoonde situatieschets, kunnen 
geen rechten worden ontleend. De bemeubelde 
plattegronden zijn illustratief. Maten en kleuren 
zijn indicatief. Ook hieraan kunnen derhalve geen 
rechten worden ontleend. Dit document dient als 
inspiratiebrochure, het is geen contractstuk.

© Heijmans Vastgoed, januari 2021
Opmaak brochure: Studio Design Heijmans

Duokoop
Duokoop is een product van DNGB. Voor meer 
informatie over Duokoop ga je naar de website. 
Heb je vragen? Bel dan de helpdesk via  
085 489 4850 of mail naar info@dngb.nl.

Ontwikkelaar  
Heijmans Vastgoed B.V. 

Realisatie
Heijmans Woningbouw B.V. 
 
Contact  
Wil je meer weten over de woningen? Neem dan 
contact op met een van onze makelaars.

Brecheisen, gevestigd te Utrecht
nieuwbouw@brecheisen.nl  |  t 0302 - 331 134

Weeda en Jellema, gevestigd te Culemborg
info@w-j.nl  |  t 0345 - 516 666

Van Kessel Kroezen, gevestigd te Culemborg
info@vankesselkroezen.nl  |  t 0345 - 522 522

NATUURLIJK 
BUITEN
LEVEN



parijsch.nl

Schrijf je dan nu direct in!
Zie jij jezelf hier wonen?

Klik hier en schrijf je in op een woning

Download hier de verkoopinformatie

Volg Parijsch via Facebook  

Volg Parijsch via Instagram   

VOLG JIJ PARIJSCH AL?  


