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OP DE ZUIDERKADE 
AAN DE URKERVAART 

Nabij het centrum wonen aan het water, op een locatie die historisch 
pionierschap en karakter uitademt. Dan kunt u met recht zeggen; ik woon uniek!  
Atelier Zuiderkade is een kleinschalig woongebouw bestaande uit 7 exclusieve 
woningen. Het bestaande gebouw wordt getransformeerd, met volledig behoud 
van de iconische uitstraling en riante raampartijen. 

Alle woningen zijn uniek en vormen samen een duurzaam woongebouw. 
Door gebruik van entresols, vides en grote raampartijen zijn de woningen zeer 
ruimtelijk en licht. Alle woningen worden hoogwaardig afgewerkt en het is 
mogelijk om de meeste woningen levensloopbestendig te maken. Naast een 
gemeenschappelijke tuin, beschikt elke woning over een privé buitenruimte 
met zicht over het water en de groene omgeving. Dat is luxe wonen nabij het centrum! 



UNIEK WONEN 
HET IS ECHT

Wonen in Atelier Zuiderkade is uniek in vele 
facetten. Zo liggen de woningen aan het 
water, met een aanlegsteiger voor boten naast 
het woongebouw. Dat is uniek, zeker omdat 
het centrum van Emmeloord slechts op enkele 
minuten lopen ligt. Daarnaast is de architectuur, 
met de grote glazen gevels en het karakteris-
tieke dak, opvallend te noemen. Het roept een 
industrieel ateliergevoel op. De toepassing van 
robuust hout en gebruik van kleur geven het 
woongebouw daarnaast ook een warme 
uitstraling. 

Bijzonder is ook de keuzevrijheid voor wat 
betreft de woningindeling. U kunt zowel kiezen 
voor een woning die gelijkvloers is, als voor een 
entresol verdieping waarmee een extra kamer 
kan worden gerealiseerd. Of kiest u voor een 
loftwoning door de ruimte open te houden? 
Mogelijkheden genoeg!



WORDT DIT UW NIEUWE THUIS MIDDEN IN DE STAD?

EXCLUSIEF & RUIMTELIJK
Licht, luxueus, robuust, modern en uniek: zo 
wordt Atelier Zuiderkade omschreven. Alle 
woningen hebben een eigen buitenruimte, 
met zicht over het water en de groene 
omgeving. Woningen met royale ramen die 
voor een natuurlijke lichtinval en wijds uit-
zicht over de Urker Vaart zorgen. 

ATELIER ZUIDERKADE
In totaal realiseren we in het 
woongebouw 7 unieke woningen die in 
woonoppervlakte variëren tussen de 
52 m² en 113 m² GBO.

Atelierwoning 1 t/m 4 heeft in de basis 
een badkamer op de begane grond. 
Het is ook mogelijk om een slaapkamer 
op de begane grond te maken 
waarmee de woning 
levensloopbestendig wordt. 

Wilt u een loftwoning creëren? Dan kan 
de entresol bij de woonkamer worden 
betrokken. Of ga voor een extra 
slaap- of werkkamer. De keuze is aan u. 
Richt uw nieuwe woning binnen de 
kaders van het ontwerp geheel naar 
eigen wens in. 



COMFORTABEL & DUURZAAM
De vloeren, wanden en het dak van het 
pand worden hoogwaardig geïsoleerd en 
het glas wordt vervangen voor HR++ glas. 
Verder wordt elke woning voorzien van 
een nieuwe, zeer zuinige HR ketel, 
ventilatiesysteem en een aantal 
zonnepanelen op het dak.  

KLEINSCHALIG & GENIETEN
De opzet van Atelier Zuiderkade is 
kleinschalig en intiem. Dat is fijn. Hier kent 
u de buren en de buren kennen u. 

Op het eigen terrein komt een 
gemeenschappelijke tuin met een 
picknick bank waar genieten centraal 
staat. Ontmoet hier uw buren of lees een 
mooi boek. Een unieke woonomgeving. 
Wonen aan het water in het centrum van 
Emmeloord met het prettige gevoel van 
geborgenheid. Het beste van twee 
werelden.

PARKEREN
Parkeerplaatsen zijn volop 
beschikbaar rondom het gebouw. Wel 
zo fijn, midden in de stad! Ook beschikt 
het woongebouw over een aanlegsteiger 
voor de deur. Zo stapt u gemakkelijk op 
de boot en kunt u de schoonheid van 
het waterleven ervaren. Dat is uniek 
wonen, aan het water.

BERGINGEN
Elk appartement beschikt over een 
buitenpandige privé berging van circa 
5 m². Deze berging kan ideaal gebruikt 
worden voor het stallen van uw fiets.

INDUSTRIEEL & GEZELLIG
Een betonnen vloer, stalen elementen en 
met hout afgewerkte wanden? Of toch 
liever iets meer klassiek met 
bijvoorbeeld een karakteristieke 
houten visgraatvloer en mooie wit gestuc-
te wanden. Het is aan u! Wat u ook kiest, 
het gevoel van ruimte zal enorm zijn door 
de hoeveelheid licht die naar binnen valt.



Emmeloord heeft als hoofdstad van de 
Noordoostpolder een rijke pioniersmentaliteit. Zo'n 70 
jaar geleden lag het immers nog op de bodem van de 
zee. Trots is het gevoel dat overheerst, over wat er in 
korte tijd is neergezet. Met zijn verleden als 
bietenoverslagplaats, heeft het bestaande gebouw 
ook zijn steentje bijgedragen aan de opbouw van 
Emmeloord. Dat is dus wonen in een uniek cultureel 
erfgoed aan de kade.

MET EEN MET EEN 
PIONIERSVERLEDENPIONIERSVERLEDEN

DE LOCATIE

EEN MOOIE TOEKOMST 
IN EEN OMGEVING        



CENTRAAL WONEN IN EMMELOORD
Atelier Zuiderkade heeft een perfecte ligging. Hier 
vindt u de kalmte van het water gecombineerd met 
de reuring van het centrum op loopafstand. 
Emmeloord is in alles de spil van de Noordoostpol-
der. De plaats is het voorzieningencentrum voor de 
gehele omgeving met onder meer het 
gemeentehuis, winkelstraat De Lange Nering, 
bibliotheek, het theater, het ziekenhuis, een 
overdekt zwembad en een golfbaan. 

Verbindingswegen stralen als een ster uit naar de 
dorpen die de stad omringen. Prachtige dorpen zo-
als Giethoorn, Blokzijl en Lemmer zijn zo te bereiken. 

Binnen enkele fietsminuten bevindt u zich in de 
mooie natuur met uitgestrekte polders en vele 
waterwegen die de omgeving rijk is. 

Met de bushalte op de hoek of met de auto staat 
u via de A6 binnen een uur in hartje Amsterdam, 
op de Vismarkt in Groningen of onder de Dom in 
Utrecht. Ook kunt u vertier en plezier veel 
dichterbij huis vinden, want het gezellige 
centrum ligt op loopafstand. Het woongebouw 
ligt daarmee op een echte toplocatie om alles uit 
het leven te halen.

De wijk waar Atelier Zuiderkade onderdeel van 
uitmaakt, is de botenbuurt. Niet alleen het 
woongebouw aan de Zuiderkade zal een 
transformatie ondergaan, maar ook op andere 
plekken in de buurt zijn vernieuwingen gaande. 
Kortom, het is een wijk die volop in beweging is.



DE WONINGEN
BUITENGEWOON LEVEN

ATELIERWONING 1
Atelierwoning 1 is een zeer ruim 
appartement van 93 m² en is gesitueerd aan 
de zuidoostzijde. Aangezien deze woning aan 
2 kanten voorzien is van een glazen gevel 
zorgt dit voor een geweldig uitzicht over de 
Urker Vaart. De woning heeft een tuin op het 
talud van maar liefst 77 m² die via uw balkon 
van 8 m² te betreden is. Hier kunt u heerlijk 
beschut of juist in de zon van uw ontbijt of 
kopje koffie genieten, terwijl u uitkijkt over 
het water en het omringend groen. 

De ruime woonkamer met open keuken 
inclusief entresol van 31 m² telt zo'n 77 m². 
Door de riante raampartijen kunt u ook vanaf 
deze ruimte optimaal van het uitzicht 
genieten. 

Deze plattegronden geven de 
basisindeling weer. Wilt u graag een 
andere indeling? Dat is mogelijk! 
Bezoek de website om de 
plattegronden met alternatieve 
indeling te bekijken.



Deze plattegronden geven de 
basisindeling weer. Wilt u graag 
een andere indeling? Dat is 
mogelijk! Bezoek de website om 
de plattegronden met alternatieve 
indeling te bekijken.

Deze plattegronden geven de 
basisindeling weer. Wilt u graag 
een andere indeling? Dat is 
mogelijk! Bezoek de website om 
de plattegronden met alternatieve 
indeling te bekijken.

ATELIERWONING 2
Atelierwoning 2 is een tussenwoning met een woonoppervlakte van circa 80 m² 
en daarmee 1 van de ruimere woningen. Met de gehele woning en buitenruimte 
gesitueerd op het zuiden heeft u een zeer wijds uitzicht over het water. De tuin 
op het talud inclusief balkon van 6,5 m² telt in totaal zo'n 38 m². Samen met de 
raampartijen die de woning rijk is, biedt dit volop keuze voor een fijne plek om 
van de rustgevende omgeving te genieten. 

Kies voor een optionele trap van uw balkon naar de taludtuin en stap zo de boot 
in. De riante woonkamer met open keuken inclusief entresol van circa 27 m² telt 
zo'n 66 m².  

ATELIERWONING 3
Met een woonoppervlakte van totaal zo'n 95 m² 
kenmerkt Atelierwoning 3 zich als hoekwoning met uit-
zicht over de kade en deels schuin over het water. Kies 
ervoor om uw keuken aan de oostzijde te situeren
zodat u tijdens het koken heerlijk kunt genieten van 
omringend groen, de bedrijvigheid op de kade en de 
bootjes op de Urkervaart. 

Als een na grootste woning van het woongebouw telt 
uw woonkamer inclusief open keuken en entresol van 
31 m² in totaal 78 m². De riante raampartijen en hoge 
plafond zorgen voor een grote hoeveelheid aan 
natuurlijk licht en een ruimtelijk gevoel. De ruime 
badkamer met de mogelijkheid voor een ligbad en het 
aparte toilet, bevinden zich op de BG. 

De speelse hoektuin van 38 m² op het oosten loopt 
door op het noordoosten. Creëer hier een intieme 
buitenplaats door deze deels af te schermen, of ga 
voor een semi open terras waar u een bankje plaatst 
en gezellig contact kunt leggen met omwonenden 
en passanten.



ATELIERWONING 4
Met een woonoppervlakte van totaal zo'n 81 m² typeert 
Atelierwoning 4 zich als een echte industriële woning. Met 
bruisend uitzicht over de kade en toch met de luxe van een 
eigen stadstuin voor de deur. Maak hier een beschutte plek 
van, door de haag wat hoger te laten. Of houdt juist de 
omheining laag voor meer sociale interactie. Daarnaast is het 
uiteraard ook altijd goed toeven in de gezamenlijke tuin aan de 
waterzijde van het woongebouw. Keuze genoeg om goed van 
het buitenleven te kunnen genieten!

Binnen heeft u een fijne, lichte woonkamer die inclusief keuken 
en entresol van circa 27 m², zo'n 66 m² telt. 

ATELIERWONING 5
Met een woonoppervlakte van zo'n 55 m², 
ademt Atelierwoning 5 met zijn ligging op 
het zuiden en balkon aan het water, een 
echt vakantiegevoel uit. Geniet van de vele 
zonuren en aanschouw de zonsondergang 
vanaf het terras. Of gooi een hengel uit en 
vang een visje. Dat is namelijk mogelijk 
vanuit uw eigen huis! Geniet hier van een 
momentje voor uzelf, wetende dat u de 
reuring zo op kunt zoeken. Als u wilt afwis-
selen op het gebied van buitenruimtes is dat 
ook mogelijk. Neem dan een bezoekje aan 
de collectieve tuin.

De woonruimte inclusief keuken en entresol 
van zo'n 11 m2 telt circa 40 m². De 
badkamer en het aparte toilet, bevinden 
zich op de BG. Wilt u wakker worden met 
spectaculair uitzicht? Situeer uw slaapkamer 
dan op de entresol. Vanuit de woonkamer 
kunt u door de riante ligging en grote 
raampartijen ook van het fantastische zicht 
genieten.

Deze plattegronden geven de 
basisindeling weer. Wilt u graag 
een andere indeling? Dat is 
mogelijk! Bezoek de website om 
de plattegronden met alternatieve 
indeling te bekijken.

Deze plattegronden geven de 
basisindeling weer. Wilt u graag 
een andere indeling? Dat is 
mogelijk! Bezoek de website om 
de plattegronden met alternatieve 
indeling te bekijken.



ATELIERWONING 6
Met een woonoppervlakte van 55 m² is 
Atelierwoning 6 uniek te noemen door zijn 
mooie ligging op het zuidwesten, gecom-
bineerd met een riante buitnruimte van in 
totaal zo'n 47 m². Vanuit uw woning en 
omliggend perceel, heeft u zowel uitzicht 
over het water en de kade. Terwijl u staat te 
koken, sluit u de dag af met een mooie 
zonsondergang. Of neem plaats op uw 
taludtuin aan het water. U kunt hier in alle 
rust van het buitenleven genieten. 

De open en lichte woonruimte inclusief 
keuken en entresol van zo'n 11 m² telt circa 
40 m². Deze woning staat bijna op het water 
gebouwd. Aanschouw de eendjes en boten 
op het water als u wakker wordt. 

ATELIERWONING 7
Atelierwoning 7 kan zich met een woonopper-
vlakte van zo'n 113 m² met recht de grootste 
woning noemen. Daar komt de berging van ca. 5 
m² in de tuin nog bij.  Als enige woning in het 
gebouw heeft de woning een royale split level. 
Hierbij is het voor de hand liggend om deze 
ruimte in te zetten als woonkamer en open 
keuken. De laag eronder kan dan volledig 
worden benut voor 1 of zelfs 2 slaapkamers! De 
grote badkamer biedt ruimte voor een ligbad, 
waarin u na een drukke dag rustig kunt bijkomen. 

Vanuit uw woning en de heerlijke tuin van circa 47 
m² heeft u zicht over de kade en deels over het 
water, de brug en de bootjes. De karakteristieke 
schoorsteen aan de zijgevel ademt geeft uw 
woning een historische uitstraling.

Deze plattegronden geven de 
basisindeling weer. Wilt u graag 
een andere indeling? Dat is 
mogelijk! Bezoek de website om 
de plattegronden met alternatieve 
indeling te bekijken.

Deze plattegronden geven de 
basisindeling weer. Wilt u graag 
een andere indeling? Dat is 
mogelijk! Bezoek de website om 
de plattegronden met alternatieve 
indeling te bekijken.



Elk appartment beschikt over een badkamer. 
In de showroom kunt u een alternatieve kleur 
kiezen. Of ga voor compleet ander sanitair en 
tegelwerk. U wordt tijdens het koperstraject 
hierin begeleidt door de aannemer. 

De keuken dient u geheel zelf te selecteren.

BADKAMERS & KEUKENS



DISCLAIMER
De in deze brochure verstrekte informatie, plattegronden, 
artist impressions, foto's e.d. zijn bedoeld om u een zo goed 
mogelijke indruk te verschaffen van de appartementen en de 
woonomgeving. Bepaalde informatie kan aan verandering 
onderhevig zijn. Aan de verstrekte informatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. Genoemde maten zijn circa maten 
en kunnen bij de uiteindelijke realisatie afwijkingen vertonen.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
Deze brochure maakt geen onderdeel uit van de 
contractstukken. Tijdens het eerste gesprek bij de  makelaar 
worden de contractstukken verstrekt. Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Bouwsaam B.V. is het niet toege-
staan de inhoud van deze brochure geheel of gedeeltelijk over 
te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken. 

barchitectuur.r.  

VERKOOP & INFORMATIE
Woonaccent Makelaars Emmeloord
Onder de Toren 2
8302 BT Emmeloord

T 0527- 62 06 02
E emmeloord@woonaccent.nl

START

1. INTERESSE

Meld u aan op de website.

Vanaf vrijdag 20 mei om 15:00 uur kunt u

zich via het digitale formulier op de website

inschrijven. Op maandag 30 mei om 12:00

uur eindigt de 1e inschrijfperiode. Indien u

zich hierna inschrijft, komt u op de lijst

‘reserve kandidaat’ te staan.

2. INSCHRIJVEN WONING

3. UITSLAG LOTING BEKEND

Uiterlijk 3 juni ontvangt u bericht of u bent

ingeloot.

4. OPTIEGESPREK MAKELAAR

Indien u bent ingeloot, vinden de eerste

gesprekken plaats in week 23.

5. CONCEPT OVEREENKOMST

U ontvangt de concept koop- en

aannemingsovereenkomsten.

6. TEKENEN KOOP- EN

AANNEMINGSOVEREENKOMST

Na ondertekening van de overeenkomsten

bent u o$cieel eigenaar.

7. REGELEN FINANCIERING

Na de ondertekening van de

overeenkomsten heeft u ca. 2 maanden de

tijd om de %nanciering te regelen en te

versturen aan de notaris.

8. AFBOUWOPTIES

Onze kopersbegeleider nodigt u uit voor een

informatiegesprek over de badkamer,

keuken en afbouwopties in de showroom.

Bouwsaam heeft een aantal maanden nodig

om aan alle voorwaarden van de

overeenkomsten te voldoen.

9. INGANG PERIODE OPSCHORTENDE

VOORWAARDEN

10. HOERA BRIEF!

Aan alle opschortende voorwaarden is

voldaan. U wordt uitgenodigd voor een

afspraak bij de notaris voor transport van de

grond. De hypotheekstukken moeten bij de

notaris aanwezig zijn.

11. TRANSPORT VAN DE GROND

Na het transport bent u eigenaar van de

grond.

12. FEESTELIJKE KOPERSBIJEENKOMST

Een feestelijke bijeenkomst voor alle kopers

bij de bouwlocatie. Een mooi moment om

alvast kennis te maken met uw buren.

13. KIJKDAGEN / INMEETDAGEN

Tijdens de bouw zij er meerdere

kijkmiddagen op de bouwplaats om de

vorderingen van dichtbij te bekijken en

diverse zaken in te meten.

Het is zover! U woning is helemaal gereed,

alle termijnen zijn betaald en uw woning

wordt o$cieel overgedragen met het

overhandigen van de sleutel. Gefeliciteerd en

alvast heel veel woonplezier!

OPLEVERING

Visual Paradigm Online Free Edition

Visual Paradigm Online Free Edition

CUSTOMER JOURNEYCUSTOMER JOURNEY 



www.atelierzuiderkade.nlwww.atelierzuiderkade.nl 


