


NA HET SUCCES VAN PLANDELEN NOORD EN MIDDEN IS HET NU TIJD VOOR HÉT 

SLOTSTUK: DEFENSIE-EILAND ZUID. EN NIET ZO MAAR ÉÉN: DE DIVERSITEIT AAN 

WONINGTYPES IS ENORM. DAARDOOR IS ER VOOR IEDEREEN WEL EEN WONING 

OM HEERLIJK IN THUIS TE KOMEN. 

ZUID BESTAAT UIT 7 BLOKKEN WONINGEN, ONTWORPEN DOOR VERSCHILLENDE 

ARCHITECTEN. ELK WONINGTYPE HEEFT EEN UNIEKE UITSTRALING, EEN 

ANDERE SFEER… EEN EIGEN IDENTITEIT! EENGEZINSWONINGEN, OUDE 

LOODSEN, APPARTEMENTEN, PENTHOUSES, BOOTHUIZEN, HERENHUIZEN, 

KADEWONINGEN, ENSUITE-WONINGEN...

 

MET 72 WONINGEN VARIËREND IN UITSTRALING, KARAKTER EN PRIJS, GAAN 

DEZE IEDER PERSOONLIJK OP EEN EIGEN MANIER AANSPREKEN. HET IS AAN 

JOU OM TE ONTDEKKEN WELKE WONING HET BESTE BIJ JOUW KARAKTER  

EN LEVENSSTIJL PAST!
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Het slotstuk 

Waar de Woerdenaar inmiddels bekend is met  

Defensie-eiland, sijpelen de verhalen rondom dit 

nieuwe stukje Woerden ook steeds verder door. Een 

wijk die bestaat uit Noord, Midden en Zuid. Van deze 

deelplannen is Noord inmiddels gerealiseerd en de 

bouw van Midden is in volle gang. Zuid is dus het laatste 

stuk van het eiland dat wordt opgebouwd en daarmee 

hét slotstuk.

En niet zomaar één: de diversiteit aan woningen en  

stijlen is enorm. Er is daarom voor iedereen wel een 

plekje te vinden waar hij of zij zich helemaal thuis voelt! 

Wat opvallend is aan Defensie-eiland, is dat het voelt 

als een rustige plek, terwijl je binnen enkele minuten 

in de gezellige en levendige binnenstad staat. Hoe dit 

kan? Dat is eenvoudig te verklaren. Op Defensie- 

eiland is geen doorgaand verkeer. Dat zorgt ervoor 

dat er alleen bestemmingsverkeer op het eiland  

rijdt. Voor fietsers en wandelaars is het een stuk  

gemakkelijker gemaakt om Defensie-eiland te 

bezoeken. Zij kunnen deze nieuwe woonwijk makkelijk 

betreden via de verschillende bruggen die het eiland 

verbinden met de rest van de stad. Binnen no-time in 

het centrum of op het station. Vind je het ook zo heer-

lijk om vanuit werk nog even een terrasje te pakken?

Op Defensie-eiland loop je in een paar minuten naar 

één van de restaurants in de woonwijk of in het cen-

trum. Fijn om de gezelligheid van horeca altijd in de 

buurt te hebben. 

Wonen
op Defensie-eiland
Op de rand van de binnenstad en gelegen aan de singel vind je Defensie-eiland. Een 

plek met een rijke historie en een industrieel karakter, maar dan in een nieuw jasje 

gestoken. Hier woon je heerlijk ontspannen, maar geniet je tegelijkertijd ook van alles 

wat Woerden te bieden heeft! 

Woerden, een plek voor iedereen 

Woerden is centraal gelegen in de Randstad en daar-

mee dé ideale uitvalsbasis. Dat verwacht je misschien 

niet als je hier niet bekend bent. Met de auto zit je 

binnen enkele minuten op de snelweg en rijd je zo naar 

grote steden als Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. 

Maar ook als je geen auto tot je beschikking hebt zijn 

deze steden super makkelijk bereikbaar. Het treinsta-

tion Woerden vind je namelijk om de hoek van Defen-

sie-eiland. Maar hoe fijn is het als je de stad niet uit 

hoeft... In Woerden is namelijk ook van alles te doen 

en te beleven. Het hart van de stad is gevuld met ge-

zellige straten en pleinen en de oude gebouwen -in 

ere hersteld - geven deze plek karakter. Woerden een 

gevarieerd aanbod aan cafés, restaurants en winkels, 

waardoor je je hier uitstekend kunt vermaken. Op de 

ene hoek vind je een speciaalzaakjes met allerlei  

lekkers en drink je een koud drankje op het terras, op 

de andere hoek scoor je de perfecte outfit. 

Woerden evenementenstad? Jazeker! Regelmatig is er 

leven in de brouwerij door de verschillende soorten even-

ementen die georganiseerd worden. Zo is de  

Woerdense Vakantieweek écht een klassieker, maar kun 

je je zeker ook vermaken op de gezellige Koeienmarkt, 

het midzomerfestival, de foute muziekavond op het kerk-

plein en in de zomer tijdens het straattheaterfestival. 

Binnen no-time
in het centrum

of op het station

De ideale
uitvalsbasis

KASTEEL
WOERDEN

WASSERIJ

ZUID

NOORD

MIDDEN



" Hier 
verrijst een 
prachtig stukje 
Woerden"

"Sinds 2013 ben ik burgemeester van Woerden. Ik voel mij hier écht 
thuis. Woerden is een prachtige gemeenten met een historisch 
stadscentrum”, vertelt de heer Molkenboer. Vlak naast dit 
historische stadscentrum ligt Defensie-eiland. Na de sluiting van 
Defensie, werden er een aantal open dagen gehouden van het 
terrein zoals het vroeger bestond. "Veel bezoekers kenden het 
terrein nog van verhalen van hun ouders of grootouders. Zij wilden 
afscheid nemen van het terrein zoals zij zich het nog herinnerden." 

Defensie-eiland is lange tijd een ontoegankelijk gebied geweest, 
afgesloten met hekken en donker. "Maar nu verrijst op deze 
historische plek een prachtig stukje Woerden." Inmiddels is 
Defensie-eiland Noord bewoond en is hier weer levendigheid. "Er 
brandt licht in de huizen en het straalt warmte uit." vertelt de 
burgemeester. “Voor mij persoonlijk een bijzondere plek om te 
wonen: in de Singel, pal naast het station en op loopafstand van de 
binnenstad.” Sinds er een fietsbrug is aangelegd over de Singel, 
vormt het eiland een verbindende schakel tussen de binnenstad en 
het station.
  
De metamorfose van Defensie-eiland zorgt ervoor dat het eiland 
een nieuwe entree is naar de binnenstad voor de fietsers en 
voetgangers. Om het historische gevoel niet kwijt te raken in de 
wijk, blijven sommige karakteristieke elementen behouden. Zo blijft 

De Wasserij met schoorsteen bestaan en worden een aantal oude 
loodsen getransformeerd tot woningen. Zo blijft de geschiedenis 
van het eiland in stand, maar krijgt het wel een nieuwe bestemming 
met een frisse dynamiek. Overigens mét behoud van de industriële 
sfeer. “Wanneer ook Midden en Zuid bewoond zijn, heeft Woerden 
er een fantastische woonwijk bij.” 

Defensie-eiland was vroeger een belangrijk deel van de Woerdense economie. Defensie was een 
van de grootste werkgevers van Woerden en dus ook voor een groot deel van de Woerdenaren van 
groot belang. Burgemeester van Woerden – de heer Molkenboer - vertelt wat de transformatie 
van het eiland naar een woonwijk voor de stad en voor hem persoonlijk betekent. 
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ZUID BESTAAT UIT 7 WONINGBLOKKEN, ONTWORPEN DOOR VERSCHILLENDE ARCHITECTEN- 

BUREAUS. ELK WONINGTYPE HEEFT EEN UNIEKE UITSTRALING, EEN ANDERE SFEER... EEN 

EIGEN IDENTITEIT! EENGEZINSWONINGEN, OUDE LOODSEN, APPARTEMENTEN, PENTHOUSES, 

BOOTHUIZEN, HERENHUIZEN, KADEWONINGEN, ENSUITE-WONINGEN... MET 71 WONINGEN 

VARIËREND IN UITSTRALING, KARAKTER EN PRIJS GAAN DEZE IEDER OP EEN EIGEN MANIER 

AANSPREKEN. MAAR WELKE WONING PAST HET BESTE BIJ JOU?  

OM DIT UIT TE VINDEN, HEBBEN WIJ DE 7 IDENTITEITEN UITGEWERKT IN ALLE ASPECTEN 

DIE ER IN EEN LEVENSSTIJL OF WOONSTIJL TOE DOEN. DE ARCHITECTUUR VAN DE WONINGEN, 

DE WOONSTIJL DIE AANSLUIT OP DE IDENTITEIT, VOORKEUR MET BETREKKING TOT ETEN, 

MAAR OOK TAFELSCHIKKING EN PLANTENSTIJL. ONTDEK BINNEN WELKE IDENTITEIT JOUW 

KARAKTER EN LEVENSSTIJL AANSLUIT!  

van Defens i e E i l and ZUID

ZEVEN
UNIEKE
IDENTITEITEN
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Puur 
Eerlijk en écht, dat ben jij. Vrienden en familieleden 
zijn niet voor niets dol op je. De hele club komt 
geregeld over de vloer bij jou. Jouw huis is dé plek 
om samen te komen, spelletjes te spelen en bij te 
kletsen met elkaar. En zodra iedereen weer weg is, 
kruip jij weer lekker op de bank met een goed boek 
en een warme kop thee! 

Lef 
Durfal is door de jaren heen jouw bijnaam ge-
worden. Het leven zie je als een ontdekkingsreis en 
daarom stap jij graag uit je comfort zone. Je bent 
altijd dingen aan het ondernemen – zowel alleen 
als samen. Thuiskomen betekent voor jou nieuwe 
plannen uitstippelen en je bucket list in alle rust 
aanvullen. Jouw ‘basiskamp’ voor al je snode 
plannen en wilde ideeën. 

Vastberaden 
Recht voor z’n raap en standvastig zijn kenmerken 
die jou perfect beschrijven. Je weet wat je wilt en 
bent vastberaden om dat doel te behalen. Jouw 
agenda zit vol, maar waar je een beetje ruimte 
hebt, gebruik je deze om tot rust te komen. Van een 
drankje genieten op de vlonder, wandelen door het 
bos, varen op het water… Als het maar buiten is! 

Robuust 
De identiteit robuust is van toepassing op mensen 
die sterk in hun schoenen staan en altijd hun woordje 
klaar lijken te hebben. Zij zijn altijd op zoek naar 
avontuur en het liefst zo veel mogelijk op pad. Een 
centrale woonlocatie is daarom enorm belangrijk. 
Toch is thuis ook een plek waar je tot rust komt en 
alles even kunt laten bezinken. Lekker languit op de 
bank, bijkomen en daarna weer doorgaan. 

Krachtig 
Mensen met een krachtige identiteit zijn dapper, 
een tikkeltje brutaal, hebben altijd een doel voor 
ogen en weten precies wat zij willen. Je staat stevig 
in je schoenen en daar past een zorgvuldig gekozen 
thuisbasis bij. Een plek om alleen te zijn, maar 
ook om gasten te ontvangen. Wanneer jij ergens 
eenmaal gesetteld bent, ga je niet snel meer weg. 
Daarom is je woning een perfecte reflectie van jouw 
persoonlijkheid. Je steekt hier veel tijd en energie 
in, en met succes!

Eigenwijs 
Een tikkeltje eigenwijs zijn, zit in je aard. Je bent een 
gezelschapsdier, maar je merkt wel dat je net wat  
anders doet en denkt dan anderen. Je loopt niet met 
de massa mee en doet je eigen ding. Dat eigenaardige 
is ook terug te zien in jouw levensstijl. Vrienden,  
familie en kennissen luisteren dolgraag naar je 
verhalen en vragen geregeld: ‘wat heb je dit weekend 
weer uitgespookt?’ Nóg leuker is het om hen mee  
te nemen! 

Stoer 
Van de buitenkant oog je nonchalant, koeltjes en een 
tikkeltje ruig, maar de echte jij heeft een hart van 
goud. Je omringt je graag met goede vrienden en 
familieleden en omgekeerd is dat net zo. Zij weten 
jou altijd te vinden, zowel buitenshuis als thuis. 
Jouw deur staat altijd open en iedereen is welkom. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Jij zorgt graag 
dat iedereen het naar z’n zin heeft, er lekkers op 
tafel staat en niemand iets tekortkomt. 
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DE START VAN IETS NIEUWS.
WIE BEN JIJ? KRACHTIG, VASTBERADEN, 
ROBUUST EN EIGENWIJS. 
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KRACHTIGE
APPARTEMENTEN.

Gert de Graaf
“De meest zuidelijke punt van Defensie-eiland heeft een krachtig statement gekregen. Het appartementengebouw met zes verdiepingen wordt 

gekenmerkt door een modern industriële uitstraling. Het complex is van alle kanten duidelijk zichtbaar, zowel van het water als van de oever. Deze 

plek vraagt om een statig en bijzonder ontwerp. De architectonische uitwerking die verwijst naar het industriële karakter van deze plek hebben we 

tot in het kleinste detail willen doorvoeren. Zodoende is gekozen voor de combinatie van stalen steunpilaren, donker metselwerk en glas. Vanaf de 

balkons met glazen balustrades is geweldig uitzicht gegarandeerd. Wij zijn trots op deze bekroning.” 
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Het woord 'krachtig' doet denken aan sterk, groots, onverwoestbaar en stabiliteit. Een strakke inrichting met het gebruik van 

stevige materialen als hout, staal en beton. Vertaald naar een inrichting is dit een modern interieur met een industriële twist. 

Dit ontstaat door een spierwitte basis af te werken met een grafische stijl waarin elementen van design zeker op z’n plaats 

zijn. Voeg hier subtiele hints kleur aan toe en zo ontstaat er meteen een warm contrast.  

Een subtiele hint kan bestaan uit een accentkleur op de wand in bruin of roze tinten. De rust in de ruimte bewaren? Voer 

de kleur van de wand door in een aantal meubels en accessoires. Hiermee ontstaat er een stabiele verhouding tussen de 

verschillende leefgebieden in de woonkamer. Door daarbij harde materialen te combineren met zachtere materialen, ontstaat 

een warm harmonieus geheel.  

Denk bijvoorbeeld aan een betonlook gietvloer of wand gecombineerd met puur ruw hout in de meubels. Wel kan je hierbij 

stevige stoffen in bijvoorbeeld een fauteuil of dik vloerkleed aan toevoegen. Continu contrast past goed bij deze woonstijl. Dit 

creëer je bijvoorbeeld door een stevig keukenblok uitgevoerd in wit te combineren met kastdeuren van licht of wit hout en een 

beton gegoten blad. Een heel moderne uitstraling waarmee het statement wordt gemaakt door het gebruik van materiaal. Een 

ander voorbeeld is de samenstelling van grote bank uitgevoerd in een stevige stof of leer met hierbij tafels van hout of marmer. 

Een goede verdeling van materiaal is belangrijk bij deze stijl! 

Ook kun je deze contrasten terug laten komen in de verdere inrichting. Bijvoorbeeld door de accentkleur op de wand weer te 

combineren met een donker meubelstuk of mooie fauteuil. Voor welke accentkleur je kunt gaan? Roze is al  eerder ter sprake 

gekomen, maar ook groen past uitstekend in deze woonstijl. Plaats wat accessoires onder een stolp als echt kunstobject. 

Grafische vormen zie je terug in poten van de eetkamerstoelen, bijzettafels of zwarte lijsten aan de wand. Wil je echt een 

krachtig statement maken? Dan mag een mooie grafische wandschildering niet ontbreken in dit luxe appartement.  

MODERN
MET EEN
INDUSTRIËLE
TWIST
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Een lekkere maaltijd maken, hoeft niet moeilijk 

te zijn. Dat is jouw kracht in de keuken! 

Vertrouwde producten vormen de basis van een 

maaltijd, maar kunnen met een klein extraatje 

toch naar een hoger niveau worden getild. 

Gasten staan dan ook keer op keer versteld van 

de intense smaken die jij op een bord tovert 

met vrij simpele ingrediënten! 

Een strakke tafel voorzien van krachtige statements. 

Deze tafel wordt bedekt met een wit tafelkleed van een 

mooi en stevig materiaal. Het midden van de tafel sier 

je met strakke witte cilinder-vazen waarin je één tak de 

sier laat maken. Denk bijvoorbeeld aan een imposante 

hortensia. Met het servies maak je je statement. Een 

rond dinerbord in bijvoorbeeld een licht roze kleur, wordt 

opgedekt door een iets kleiner bord in wit. Een modern 

bestek ernaast en je bent klaar voor je bezoek. 

Less is more… Je houdt niet van poespas, 

zowel als het gaat om meubels en 

accessoires als het groen in jouw interieur. 

Daarom kies je voor een paar stukken die een 

statement maken in je woning. Een prachtige, 

witte bos bloemen pronkt op de eettafel. 

Een bos met verschillende witte bloemen 

in combinatie met het groene blad is de 

'kroonluchter' in je kamer. 

23

Niet alleen in interieur, maar in alles wat je doet maak je een statement. Een culinaire maaltijd tot in de puntjes 

verzorgd, een bos bloemen dat als een kunstwerk de ruimte siert of een gedekte tafel waar de pracht vanaf 

straalt. Kortom een statement, zonder dat het overdreven is. Jij bent subtiel en daardoor krachtig. 

22
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Daphne, 35 jaar en moeder van twee jonge kinderen van 4 maanden en 2,5 jaar oud, woont samen met 

haar partner Leroy op Defensie-eiland. Het gezin woont al langere tijd in Woerden. De wens om te 

verhuizen was er wel, maar ze waren vastbesloten om niet uit het centrum van Woerden te vertrekken. 

Dat was in Woerden nog niet zo gemakkelijk omdat er weinig te koop stond in het centrum.

Daphne werkt als salesmanager bij SuperTrash, een drukke baan in de mode-industrie. Ze is vaak op 

weg zowel naar Amsterdam als naar het Zuiden van het land. Leroy doet heel wat anders voor de kost. 

Hij werkt als Business Development Manager bij BSI en verkoopt ISO-certificeringen. Hij kan dit veel 

vanuit huis doen.

Waar Daphne en Leroy als een van de eersten de koopovereenkomst 

op Defensie-eiland sloten, kochten Chantal en Michael als laatste 

hun woning op Defensie-eiland Noord. Chantal, moeder van drie kids, 

woont samen met haar vriend Michael en natuurlijk de kinderen. De 

jongste van Chantal is 1 jaar oud, haar dochter van 3 is inmiddels de 

‘twee is nee’ fase ontgroeit en daarnaast heeft zij nog een dochter 

van 13 jaar. Een gezellig gezin waarbij in huis altijd reuring is.

Michael werkt in Utrecht bij een 

e-commerce bedrijf en Chantal zelf is 

conrector op een middelbare  school. 

De jongste van het gezin gaat voorlopig 

nog even naar de opvang, maar voor hun 

dochter van 3 zijn zij al goed op zoek naar 

een basisschool in de buurt. “Genoeg 

keuze”, zegt Chantal, “ons oog is al op 

één basisschool gevallen.” De oudste 

dochter van Chantal zit op het voortgezet 

onderwijs in Woerden, waardoor het gezin 

alles om de hoek heeft.

Na 10 jaar in Vleuten te hebben gewoond, 

maakten Chantal en Michael de keuze om 

te verhuizen. De belangrijkste reden: het 

missen van de gezellige drukte van de 

stad. Zij zijn zich gaan oriënteren op de 

binnenstad van Utrecht, maar uiteindelijk 

in Woerden terecht gekomen. “Onderweg 

naar Utrecht zijn wij voor een borrel 

in Woerden beland en dat bleek écht 

hartstikke leuk. Het was liefde op het 

eerste gezicht”.

Naast dat Chantal gelukkig is met haar 

huis in Woerden, is zij ook nog eens actief 

om de stad nog leuker te maken. “Ieder 

weekend wordt er wel iets georganiseerd, 

dat vinden wij heel erg leuk.” Helemaal 

geïntegreerd in dit Woerdense, is Chantal 

nu ook medeorganisator van de Vrijmarkt. 

Ze houdt van de activiteit in de stad en is 

hier nu ook enthousiast veroorzaker van.

In en rondom Defensie-eiland gebeurt ook 

altijd wat, hoewel het toch als een rustige 

buurt aanvoelt. 

“Het bruist hier van de kinderen in alle 

leeftijdscategorieën. Voor al mijn kinderen 

is er wel een  leeftijdsgenootje te vinden.” 

Zo brengt de oudste van Chantal de hele 

zomer met haar vrienden en  vriendinnen 

uit de wijk door op de kade en in het water, 

direct voor de deur van het huis. Maar 

ook voor Chantal en Michael is er genoeg 

te beleven. Met de buren wordt van alles 

georganiseerd waarbij je aan kunt haken 

als je daar zin in hebt, zonder dat het een 

verplichting is.”

Het water rondom Defensie-eiland is 

-vooral in de zomer- een plek waar 

van alles gebeurt, geeft Chantal aan. 

Zwemmende kinderen, boten die langs 

varen, roeiverenigingen die hier trainen, 

maar ook waterpolo wedstrijden die hier 

gehouden worden. Zelfs een Romeinse 

vaarroute ‘Langs de Limes’ begeeft 

zich langs Defensie-eiland. Een leuk 

weetje over dit bezienswaardige deel van 

Woerden. 

“In een vroeg stadium kwamen wij al in 

aanraking met de plannen op Defensie-

eiland. We waren direct enthousiast en 

hebben dan ook als een van de eersten 

een woning gekocht op deze perfecte 

plek”. De wijk bestond nog helemaal niet 

toen Daphne en Leroy hier hun woning 

kochten. Om gevoel te krijgen bij hun 

nieuwe woonplek zijn zij dan ook met 

regenlaarzen aan, de modder van het 

bouwterrein in gestapt om alvast het 

toekomstige uitzicht te ervaren.

Nu, 2,5 jaar later, zijn Daphne en Leroy 

nog helemaal blij met hun ‘thuis’. “We 

wonen wel in de binnenstad van Woerden, 

maar hebben helemaal geen last van 

geluid. Het is een heel rustig plekje, maar 

binnen 3 minuten sta ik in het centrum 

van Woerden.” Naast de prachtige locatie 

zijn Daphne en Leroy zeker ook verliefd 

geworden op de bouwstijl. “De statige 

herenhuizen met een romantische 

uitstraling door de Franse balkons, passen 

helemaal bij ons.”

Daphne vertelt dat zij het heel prettig 

vonden om in een vroeg stadium hun huis 

te kopen. “Dit vonden wij écht een enorm 

voordeel, want hierdoor hebben wij al onze 

wensen op tafel kunnen leggen en kunnen 

toepassen in ons huis.” Vandaar ook dat 

zij een kantoor aan huis hebben gemaakt 

op de begane grond zodat Leroy prettig 

thuis kan werken; ook als Daphne en de 

kinderen thuis zijn.

Defensie-eiland trekt niet alleen jonge 

gezinnen zoals het gezin van Daphne. Ze 

vertelt dat de bewoners van de wijk heel 

divers zijn. Zo vind je er ouderen die lekker 

dichtbij het centrum van Woerden willen 

wonen, maar ook jonge stellen zonder 

kinderen. “Alles woont hier door elkaar en 

dat maakt het juist zo gezellig. Iedereen 

kent elkaar wel een beetje en hierdoor is 

er altijd wel iemand die iets organiseert. 

Bijvoorbeeld een buurbarbecue en een 

nieuwjaarsborrel. Een heel fijn sfeertje om 

in te wonen”.

Ondanks dat het gezin helemaal geen 

last heeft van de bouwwerkzaamheden 

in de wijk, kijken zij toch uit naar een 

wijk die straks helemaal klaar is. Met De 

Wasserij, waar een gezellige cultuur- en 

horecagelegenheid komt, wordt de buurt 

nog gezelliger dan deze al is. “Voor ons 

een plek om niet meer weg te gaan”.

EEN LEEFTIJDS-
GENOOTJE VOOR

IEDEREEN

EEN HEEL
FIJN SFEERTJE
OM IN TE WONEN

Daphne Bom

Chantal

Wijkmans

Binnenkijken
in Noord
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MODERNE
BOOTWONINGEN.

Marnix vd Meer

“De vastberaden woningen op Defensie-eiland bestaan uit twee spannende types. Het ene deel van deze woningen, de bootwoningen, ligt op de kop van het 

eiland en is gericht op het water. Deze bootwoningen zijn zeer ruim opgezet en zijn échte watervilla's. De raampartij aan het water zorgt voor een breed 

uitzicht en de (optionele) vides geven de interieurs een zeer speels effect. Het materiaalgebruik is een combinatie van stoer antracietkleurig zink met het 

contrast van warm hout als gevelbekleding. Dit zorgt voor een fraai design én roept een herinnering op aan het industriële verleden van de locatie. Ook bij 

de vijf eengezinswoningen - het andere type binnen deze identiteit - wordt dit materiaalgebruik doorgevoerd. Deze vastberaden woningen hebben een fijne 

tuin, welke bereikbaar is via de waterzijde. Aan de voorzijde vab de woningen hebben wij een autovrije zone gecreëerd. Tot slot bieden deze woningen veel 

vrijheid om de woonfuncties te verdelen over de meerdere woonlagen. Extra slaapkamers of een eigen werkruimte? Alles is hier mogelijk en dat is ook onze 

vastberaden insteek!"
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Thuis wil je jezelf omringen met de spullen 

waar je van houdt. Het woord vastberaden 

doet denken aan betrouwbaar, daadkrachtig 

en weloverwogen. Met deze levensstijl richt je 

jouw woning in.  

Een basis van lichte materialen als hout, 

linnen maar ook staal en keramiek. Vertaald 

naar een interieur wordt dit een moderne 

woonstijl met Scandinavische invloeden. 

Eigentijds, basic en met veel groen. Het 

kleurenpalet bestaat dan ook uit diverse 

beige tinten en naturellen maar ook een mix 

van verschillende groentinten in ton-sur-ton 

uitstraling. Dit wordt op een harmonieuze 

wijze verspreid over de ruimte. 

De basis is een lichte houten vloer, eventueel 

wit geschilderd en ook de wanden zijn 

grotendeels strak wit. Wel is het natuurlijk 

mooi om her een der een subtiel accent op 

de wanden te doen. Kies voor een botanisch 

geïnspireerd behang of een vergrijsde groene 

wand. Dit botanische gevoel wordt nog extra 

versterkt door de hoeveelheid planten in huis. 

Een combinatie van tropische planten maar 

ook hangplanten en mini-vetplanten. Dit geeft 

echt een frisse en natuurlijke uitstraling. 

De meubels zijn vooral uitgevoerd in lichte 

kleuren, maar diverse stoeltjes, krukken en 

poefjes uitgevoerd in weer een donkere kleur, 

zorgen voor een overwogen contrast. Mooie 

kozijnen en linnen gordijnen die het licht toch 

nog doorlaten. Balans in materiaal, licht en 

kleur is belangrijk in deze stijl.  

GROEN EN
DAADKRACHTIG. VA
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DEFENSIE-EILAND ZUID
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Planten in potten op de grond of in een 

vaasje op tafel? Ja graag! Een woning met 

in iedere hoek cactussen en vetplanten 

is voor jou echt een 'must'. Maar waar 

kun je nog meer groen in huis plaatsen? 

Groen ophangen is de laatste jaren een 

grote trend en jij doet er graag aan mee. 

Een saai hoekje fleur je op met speelse 

hangplanten - perfect passend in de 

Scandinavische stijl - en omhulsels van 

verschillende materialen zoals macramé.

Je houdt van de klassiekers, maar dan wel in een jasje anno nu. Eigentijds past net zo 

goed bij je als je vastberadenheid. De klassiekers ogen bij jou niet ouderwets en ook met 

planten ben jij niet van gisteren: staand of hangend, horizontaal of verticaal, jij probeert 

het allemaal. Ook je materiaalkeuzes zijn hip en ongewoon. Je gaat mee met de tijd, door je 

tijdloze vastberadenheid. 

Van pasta carbonara tot coq au vin… 
Elke keuken kent haar klassiekers en 
ze zijn in tal van restaurants te vinden 
op de menukaart. Het is een veilige 
optie, omdat de ingrediënten veelal 
hetzelfde zijn en de bereidingswijze 
vrijwel vaststaat. Jij bent een fan van 
deze klassiekers, maar geeft ze in 
eigen keuken toch nét een beetje meer 
pit. De toevoeging van één simpele 
smaakmaker buiten het recept om, kan 
al genoeg zijn!

Een tafel waarvan je zeker weet dat die in de smaak valt. 

Deze groene tafel kan niet missen. Jouw tafel is versierd met kleine vetplantjes, en doorzichtige 

vazen met tropische takken en bladeren er in. Je servies is eigentijds en ongewoon. Ronde 

vormen en lichte en vergrijsde kleuren hebben de boventoon, maar wel van grove materialen als 

beton en natuurlijk keramiek. Dit servies van ronde vormen wordt extra vastberaden door dit af 

te dekken met servetten of onderzetters met een botanische print.

HELEMAAL 
VAN NU.
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BREDE
KADEWONINGEN.

Eric Rijper
“Op plattegronden lijken de woningen aan de kade en robuuste loodswoningen aan de straatzijde vrijwel identiek in opzet. Toch zijn de kadewoningen 

op hun eigen(wijze) manier net weer anders dan de rest. Zo zijn ze maar liefst ruim 10 meter breed, hebben de woningen een grote tuin en bestaat 

de volledige voorgevel ervan uit glas. Vanuit bijna elk punt in huis hebben deze woningen uitzicht op het water. Hierdoor wordt het buiten écht binnen 

beleefd!” Daarnaast hebben deze woningen meerdere indelingsopties. Zo is de keuken zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde te plaatsen.  

“Het industriële karakter van Defensie-eiland is ook in het ontwerp van dit eigenwijze woningtype goed terug te zien. De dubbele staalkaders, zwaar 

uitgevoerde “steunberen” en het roevendak maken de verwijzing naar industriële architectuur compleet.”  
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EIGENWIJS...
DAT HAD JE
NIET VERWACHT

E
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Een huis is de vertaling van de bewoner. Het 

woord ‘eigenwijs’ doet denken aan een eigen 

wil, kleurrijk en onverwachts. Materialen 

als kurk, kunststof en ook wol. Zo wordt dit 

interieur een modern en speels met een 

vernieuwende inrichting. Durf verrassende 

keuzes te maken en met contrasten te 

werken. Het kleurenpalet bestaat uit een 

lichte basis van wit en grijstinten ingekleurd 

met geel, roze en blauw. Belangrijk is het 

verrassingselement. Strakke witte muren 

afgewisseld met een knalkleur of lijnenspel 

in behang. Luxe materialen als marmer 

krijgen een eigenwijze uitstraling door dit 

te combineren met een spannende kleur 

als roze of geel.  

Een okergele bank met een mix aan 

kussens. Of een ronde tafel met diverse 

designstoelen. Kurk is ook echt een prachtig 

materiaal en perfect in deze woonstijl. 

Dit kan uitgevoerd worden als wand van 

kurk waar foto’s aan opgehangen kunnen 

worden. Maar het materiaal kurk kan ook 

toegepast worden in een accessoire zoals 

een klok. Speelse contrasten passen goed 

in deze stijl. Een wand vol met dingen waar 

jij vrolijk van wordt: een compositie van 

lijsten, maar wel allerlei kleurrijke prints 

en beelden. Maar ook een kleurrijk kleed, 

rond of vierkant, zorgt voor het juiste effect. 

Plaats hierop verschillende ronde tafeltjes; 

‘klaar is kees’.  

Een speelse en innovatieve uitstraling 

waarbij de afwisseling in kleur en materiaal 

juist zorgt voor een harmonieus geheel!  
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Het groen in jouw woning is een 

weerspiegeling van je karakter: speels, 

kleurrijk en een tikkeltje eigenwijs. Een 

veld- of plukboeket is dan ook een perfect 

pronkstuk voor op tafel. Creëer contrast 

door te variëren met kleuren, vormen en 

lengtes. Bloemboeketten zijn er om op te 

vallen en je woning op te fleuren. Daarom 

combineer jij alle vrolijke blikvangers 

zoals de Protea, Lelie of Gloriosa 

rustig met elkaar zodat er een wilde en 

kleurrijke interpretatie van jezelf ontstaat. 

Koken is experimenteren. Keuzes maken, proeven, aanpassen en opnieuw proeven… Het 

klakkeloos volgen van een recept is niets voor jou. Een recept is pas spannend als je verrast 

wordt door onverwachte ingrediënten. Smaken zijn er in jouw optiek om gecombineerd te 

worden en dat doe je dan ook niet met mate. De ene keer heel succesvol en de andere keer toch 

ietsjes minder, maar wat geeft het; je hebt het in ieder geval geprobeerd. 

Niet te serieus! Jij kan niet 

tegen saai. Daarom ga jij de 

strijd aan met verveling... 

Door met kleur te strooien 

en ongewone combinaties te 

maken. Tegenstrijdigheden 

weet jij juist passend te maken. 

In je feestelijke baksels, je 

bombastische bloemstukken en 

je altijd vrolijke gedekte tafels. 

Jouw eigenwijze motto is: hoe 

meer zielen hoe meer vreugd. 

Rond, vierkant of rechthoekig. Een tafel waarbij je vormen combineert, 

want het kan niet gek genoeg. Op een placemat van kurk plaats je voor 

iedere gast een bord in een andere kleur. Het midden van de tafel is 

speels. Blauwe, gele en roze vaasjes decoreer je met kleurrijke takken 

als gloriosa’s of besjes. Met op deze tafel ook nog eens een gezellige 

maaltijd begint het etentje altijd gezellig. 

ALLES MET
EEN KNIPOOG.
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INDUSTRIËLE
LOODSWONINGEN.

Gert de Graaf
“Op het Zuidelijke gedeelte van Defensie-eiland heeft in het verleden een cluster aan industriële gebouwen gestaan. Hiervan is een deel behouden 

gebleven. Een van de voormalige gebouwen maakte indruk. Ik ben wellicht geïnspireerd geraakt door de eenvoud van het gebouw, dat nagenoeg op de 

plek stond waar de nieuw te bouwen loodswoningen nu komen te staan.” 

“Het industriële karakter spat van deze ondiepe, maar zeer brede woningen af. De woningen zijn maar liefst 10 meter breed en hierdoor de tuin dus ook! 

De voorgevel van deze woningen wordt gekenmerkt door grof metselwerk met kaders in donker staal en robuuste huisnummers naast  

de voordeuren.” 
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Een nieuw huis wordt echt jouw thuis als dit aansluit bij jouw 

manier van leven, de woonwensen van jouw gezin en wie jullie 

zijn als persoon. ‘Robuust’ doet denken aan stevigheid, ruim 

en contrasten. Dit kan aansluiten bij de levensstijl waarbij 

ruimte en vrijheid belangrijk is.  

Robuuste materialen als baksteen, massief hout en dikke 

stoffen, zorgen voor een industrieel interieur met her en der 

wat design. In deze woonstijl zie je veel donkere kleuren als 

bruin en grijstinten aangevuld met weer wat lichte accenten 

en bijvoorbeeld Turquoise. Maar ook andere blauwtinten als 

Indigo en Grijsblauw maken je woning robuust. Dit zorgt voor 

een stevige, ruimtelijk en toch speelse uitstraling. De grote 

raampartijen benadrukken dit ruimtelijke nog wat extra.  

In deze woonstijl draait het echt om de materialen en het 

daglicht. Een stoere bakstenenmuur in bijvoorbeeld de 

keuken, woonkamer of slaapkamer geeft echt een rauwe 

uitstraling. Een grote tafel van grof hout met daaraan een 

mix van designstoelen geschoven, is een plek waar je heerlijk 

samen kunt komen.  

Een royale bank is het hart van de ruimte waar je met de 

hele familie op kan zitten. Decoreer de bank met grote 

stevige kussens om lekker in te ploffen. Kies ook voor 

woonaccessoires die toch wel bestand zijn tegen het dagelijks 

gezinsleven. Denk aan dikke stoffen en een vaas of kandelaar 

van hout.  

Een mix van al deze stevige materialen bij elkaar zorgen voor 

een warm interieur dat je echt omarmt. Een perfecte plek 

voor het hele gezin.  
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Een robuuste maaltijd is er niet één voor de kleine eter. 

Eten en gezelligheid zijn onlosmakelijk verbonden aan 

elkaar en dat is te zien aan de maaltijd. Of zeg maar 

liever maaltijden (meervoud). Sta jij bekend als een 

echte levensgenieter die graag deelt met anderen? 

Vrienden en familieleden staan te springen als ze 

uitgenodigd worden voor een diner bij jou thuis want 

als er iemand is die graag uitpakt, ben jij het wel. Een 

goed glas wijn, langzaam gegaard stoofvlees of kruidige 

aardappels uit de oven… Binnen deze bourgondische 

levensstijl staat de tafel altijd vol. 

Het is voor jou niet ongebruikelijk om voordat de gasten komen de tuin in te lopen om wat 

tafeldecoratie, passend bij het menu van de avond, te verzamelen. De tafel zelf is afgedekt met een 

grof geweven tafelkleed. Als onderzetters gebruik je kleine tegeltjes van keramiek. Grappig, want dat 

is het enige keramiek op tafel! Jij gebruikt liever planken of pannetjes van gietijzer om het eten op of 

in te serveren. Daarnaast ligt het breekbrood rijkelijk verspreid over de tafel, net als de karaffen wijn. 

Voor veel decoratie is hierdoor bij jou geen ruimte op tafel. Een takje rozemarijn geknoopt aan het 

bestek heet de gasten hartelijk welkom met de geur van verse kruiden. 

STEVIG
&
ROYAAL.
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Planten zijn er in zoveel soorten en maten 

en echt een specifieke voorkeur heb je 

niet. Hetgeen waar je meer aandacht aan 

besteedt dan aan het groen, is wat er 

omheen zit. Een goede pot of mand zet 

namelijk pas echt de toon in huis. Grove, 

robuuste materialen als hout, keramiek 

en beton, benadrukken de plant die zij 

ondersteunen in jouw ogen des te meer. 

Als je het doet, dan is het groots. Je houdt van gezelschap en gezelligheid. 
Hiernaar richt je alles om je heen in. Een levensstijl die voor jou gemaakt 
lijkt; tierelantijnen en frutsels passen daar absoluut niet bij. Daarom ga 
jij voor planten ter grootte van meubelstukken en een gedekte tafel met 
robuust servies. Bij jou op bezoek komen voelt als een warme omhelzing. 
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TIP #1:
VOCHT
Als de woning wordt opgeleverd, wil je er het liefst zo snel mogelijk gaan 

wonen. Kortom: aan de slag met het afwerken van vloeren, wanden en 

plafonds. Toch kun je daar beter even mee wachten. Eerst moet het 

bouwvocht – gemiddeld zo’n 3.000 tot 4.000 liter (!) – het huis uit. Je wilt 

immers geen verf die afbladdert, schimmelplekken in het stucwerk, gele 

vlekken op het behang of vloeren die kromtrekken.  

Een nieuwe woning kun je het beste laten drogen door deze voorzichtig op 

te warmen. In de eerste week warm je alle kamers en verdiepingen op tot 

17 graden, in de weken daarop komt daar telkens een graadje bij, totdat 

de temperatuur is gestegen tot 20 graden. Hoger heeft geen zin. Dan loop 

je namelijk het risico op krimpscheuren en schade aan de constructie. 

Ook is het belangrijk – zeker na de oplevering - om de woning regelmatig 

goed te ventileren. Dit stimuleert de vochtafvoer en zorgt voor een gezond 

binnenmilieu. Toch snel aan de slag met de muren? Kies dan voor 

Renovlies. Een rekbaar en te beschilderen materiaal met de uitstraling van 

glad stucwerk.  

INSPIRATIE #1: 
BETONLOOK 
De industriële sfeer van Defensie-eiland Zuid ook terug laten komen in 

je interieur? Ga dan voor een stoere beton-look op de muren! Deze geeft 

een ruimte direct een beetje pit, maar hoeft zeker niet te overheersen. Een 

beton-look op de muur kun je op verschillende manieren creëren: met verf, 

met behang of met pleister. De keuze is aan jou: ga je zelf aan de slag of 

laat je het werk over aan de expert? 

Het kopen van een 
nieuwbouwwoning kent tal aan 
voordelen. Alles is nieuw, alles 
werkt, op bijna alles zit garantie 
en onderhoudskosten heb je de 
eerste jaren vrijwel niet. 
Maar wat is de beste aanpak vanaf het moment dat je de sleutel 

overhandigd krijgt? Je wilt ten slotte niets over het hoofd zien. Een aantal 

belangrijke tips en tricks – en een beetje klusinspiratie – zijn voor je op een 

rijtje gezet! 

TIP #3:
SCHOONMAKEN 
Alle onderdelen van de woning zijn nog ‘vers’. Wees daarom voorzichtig met 

agressieve schoonmaak- en/of schuurmiddelen. Vooral het schilderwerk en 

de voegen van het tegelwerk zijn vaak nog kwetsbaar. 

TIP #4:
GLAS AFPLAKKEN 
De ramen gedeeltelijk afplakken om inkijk tegen te gaan? Kijk daar mee 

uit! Door het afplakken kunnen in het glas grote temperatuurverschillen 

ontstaan. Iets wat een thermische breuk in het glas als gevolg kan hebben! 

Ga na wat voor glaswerk je in huis hebt en welke raamdecoratie wel en niet 

geschikt is voor je woning.  

TIP #5:
NIEUWBOUW
Het voordeel van nieuwbouw is dat alles nog gemaakt moet worden. Je hebt 

dé kans om alles op de juiste plek te plaatsen. Precies zoals jij het wilt. 

Denk daarom in een vroeg stadium al na over al je lichtpunten, internet 

punten, stopcontacten, draairichtingen van deuren...

INSPIRATIE #3:
WELKE INRICHTING
PAST HET BEST BIJ JOU?
Een keuken hoeft bijvoorbeeld niet altijd op de plek te komen waar 

deze ingetekend is. Kies voor een groot kookeiland als je een ware 

keukenprins(es) bent. Liever een dagelijkse welness ervaring? Dan is een 

extra grote badkamer iets voor jou. Heb je juist veel kleding? Denk dan eens 

na over de inrichting van een inloopkast. Vaak is het plaatsen van een extra 

wandje al genoeg om een mooie opbergruimte te maken.

TIP #2:
SLIM WONEN
Een nieuwbouwhuis heeft slimme bouwkundige voorzieningen en moderne 

installaties. Door hier slim mee om te gaan, profiteer je niet alleen van 

comfort maar in veel gevallen ook van een lage energierekening. Echter 

vragen deze slimme snufjes vaak ander gedrag dan je gewend bent. Zo ben 

je misschien gewend de thermostaat lager te zetten als je weggaat of gaat 

slapen. In het oude huis werd hier misschien veel energie mee bespaard, 

maar in de nieuwbouwwoningen kan dat anders liggen. Let hier dus even 

op! Het ‘opnieuw’ opwarmen van het huis kan meer energie kosten dan je 

met de verlaging van de temperatuur bespaart. 

INSPIRATIE #2:
DIY SCHUIFDEUREN 
Is jouw huis een open leefruimte en ben je zo nu en dan toe aan meer 

privacy? Of vind je de deuren die er standaard inzitten net iets te basic? Met 

schuifdeuren transformeer kun je de ruimte in een handomdraai aanpassen 

én het ziet er ook nog eens geweldig uit! Zo zijn er tal aan varianten, 

waaronder deuren met visgraat en spiegels.  

Je kunt iemand inhuren om de deur te plaatsen, maar zelf is het ook 

zo gebeurd. Tegenwoordig kun je een kant-en-klaar ophangsysteem 

bestellen. Het enige wat je nog hoeft te doen is het uitkiezen van de deur en 

bevestigen maar!  
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Behind
    the scenes

Gevaert Makelaars
 info@gevaertmakelaars.nl
 www.gevaertmakelaars.nl

0348 – 417 200

De Keizer Makelaarsgroep
nieuwbouw@dekeizer.nl
www.dekeizer.nl
030 – 600 82 40

WONENOPDEFENSIEEILAND.NL

Verkoop & informatie: 

Ondanks dat dit magazine met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Getoonde impressies  
zijn uitsluitend bedoeld om inzicht te geven in het plan en de verschillende woningtypes. Dit magazine is geen contractstuk.

Defensie-eiland is een ontwikkeling van De Wasserij C.V.
Een samenwerking tussen Blauwhoed en VORM.

Ontwikkeling: 

Blauwhoed 
www.blauwhoed.nl
010 – 453 53 11

VORM
www.vorm.nl

078 – 642 15 00
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