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Wonen
aan de
IJssel

Een schitterend uitzicht over de IJssel en de nabijheid van 

de oude Kamper binnenstad met al haar voorzieningen, 

maakt dat het in Yselmonde heerlijk wonen is. U woont 

hier ruim en luxe in een stijlvol appartementencomplex 

dat ook nog zeer duurzaam en volledig gasloos is. Hier 

bent u helemaal klaar voor de toekomst. 
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E L K  M O M E N T  V A N  D E  D A G  E E N  A N D E R  U I T Z I C H T
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Unieke 
ligging 
aan de 
IJssel

Wanneer u Kampen binnenkomt, 

valt het oog gelijk op de Stadsbrug 

met de gouden wielen. Net als de 

historische panden in de binnenstad, 

de kerken en de stadspoorten, is 

de brug beeldbepalend voor de 

Kamper skyline.

Kampen is een middelgrote stad met een 

meer dan compleet voorzieningenaanbod. 

In het centrum bewondert u de historische 

gebouwen, poorten, kerken, het stadhuis 

en de Van Heutzkazerne. Hier proeft u de 

geschiedenis! De Stadsgehoorzaal is het 

belangrijkste toneelpodium van de stad 

en op de gezellige terrassen kunt u even 

helemaal bijkomen.

Water, cultuur 
& recreatie

Sfeervol, 
compact 
& compleet
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D E  M O O I S T E 

N AT U U R

Wie van wandelen houdt, kan in de 

IJsseldelta zijn hart ophalen. Het 

wandelnetwerk IJsseldelta knoopt 

honderden kilometers wandelpaden aan 

elkaar tot afwisselende wandelroutes. 

Ook op de fiets valt er in de IJsseldelta 

genoeg te ontdekken.

OMGEVING

N O G M A A L S : 

D AT  U I T Z I C H T !

Prachtig meanderend door het 

groene Overijsselse landschap legt 

de IJssel bij Kampen de laatste 

kilometers van zijn lange reis af om 

uit te monden in het Ketelmeer. 

Elk seizoen, elk tijdstip en elke 

waterstand zorgt voor een ander 

betoverend uitzicht.

L U X E  E N 

C O M F O R T

Het uitzicht en de omgeving zijn maar 

een deel van uw wooncomfort. Ook 

binnen ontbreekt het u aan niets. 

Comfortabele vloerverwarming, compleet 

sanitair, een ruime keuken, een eigen 

parkeerplaats en berging, een heerlijk 

balkon, een innovatief videosysteem; 

allemaal inclusief!

Alles bij de hand

Vanuit uw appartement loopt u, via de haven, zo naar de 

Kamper binnenstad. Duik het historische centrum in en 

proef de sfeer van de late middeleeuwen, toen vissers, 

ambachtslui en kooplieden uit Kampen handelden met 

andere Hanzesteden. Ook buiten de stadspoorten is 

het in Kampen aangenaam toeven. In het Stadspark 

bijvoorbeeld, anderhalve eeuw geleden in Engelse 

landschapsstijl ontworpen. Het NS-station bereikt u in 

15 minuten lopen en via de N50 heeft u met de auto 

een perfecte uitvalsbasis naar het noorden en zuiden.

Lopend 
naar het 
centrum

N760

N765

Stadspark

Winkel centrum
Hanzewijk

Albert HeijnHertenkamp

Nieuwe 
Buitenhaven IJssel

IJssel

IJsselKampen
Centrum

shopping-cart
train

shopping-cart

De Oudestraat

Broederpoort; 
op de grens van 
het Stadspark

NS
Station
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Laat u 
betoveren 
door de 
IJssel

R U I M T E ,  L U X E  E N  E E N  P A N O R A M I S C H  U I T Z I C H T
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V L I N D E R S  E N  V O G E L S

Landschapsarchitect Hanneke Toes van TLU Landschaps-

architecten stond garant voor een fraai en doordacht ontwerp 

van de openbare ruimte. “De gekozen beplanting brengt veel 

biodiversiteit in dit gebied en daarmee bijen, vlinders en vogels. 

We hebben gekozen voor beplanting die het hele jaar door kleur 

geeft. Zo is het uitzicht niet alleen mooi over de IJssel, maar ook 

als je naar beneden kijkt.” 

V E E L  B O M E N

De openbare tuin vormt een fraaie verbinding naar het 

water. “Er wordt een groot aantal bomen geplant. Bij de 

appartementengebouwen komen een paar groepen smalle en, 

waar mogelijk, daarnaast ook nog bredere bomen. De bomen 

worden zo geplaatst dat ze het uitzicht van de huidige bewoners 

niet belemmeren.” 

O N O P V A L L E N D  P A R K E R E N

“Parkeren gebeurt op maaiveldniveau, aan de voet van de dijk. 

Samen met de omwonenden is voor een overdekte stalling 

gekozen met een sedum groendak, veilig en onopvallend. 

De aankleding van het openbaar gebied zorgt ervoor dat 

het parkeerdeel wegvalt in het groen. Toekomstige bewoners 

kunnen vanuit de parkeerplaats en vanuit de berging rechtstreeks

binnendoor naar het lift- en trappenhuis lopen.”

A F W AT E R I N G

Bij de inrichting is rekening gehouden met het veranderende 

klimaat. “Om in de toekomst wateroverlast te voorkomen, 

worden delen van het openbaar gebied lager aangelegd dan  

de weg en aanliggende woningen. Dit zijn wadi’s: lager liggende 

grasvelden die bij langdurige en zware regenval het overtollige 

water opvangen. Dit water infiltreert in de bodem of loopt via een 

ondergrondse leiding naar de IJssel.”

Fraai 
openbaar 
gebied

Om te zorgen voor een prettige leefomgeving voor de nieuwe én 

bestaande bewoners, is er een landschapsarchitect ingeschakeld. 

Het groene gebied aan de Berklaan wordt de openbare voortuin voor de 

nieuwe bewoners. Een tuin waar u kunt wandelen en genieten van de bloei, 

geur en kleur van de beplanting door het hele jaar heen. 

Fraai
openbaar
gebied

Kleur; 
het hele 
jaar door

Landschapsarchitect aan het woord
Hanneke Toes
Landschapsarchitect

Toren 2Toren 3

Berklaan

Gait L. Berkpad

Siriusweg

Klimplanten
achter stallings -
ruimte auto’s

Sedum 
groendak

Veel nieuwe
bomen

Aanleg van
verschillende
wadi’s
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Toren 2 is een bijzondere toren in het geheel van 

Yselmonde. De toren vormt namelijk de verbinding tussen 

de bestaande toren uit fase 1 en de nieuwe torens van 

fase 2. Subtiele vertalingen in het ontwerp maken de 

aanblik nog steeds stoer en robuust, maar net wat 

vriendelijker en vrolijker. 

Tretmans: “In de ontdekkingstocht naar het nieuwe 

ontwerp hebben we gezocht naar de ziel van de 

locatie, de ‘Genius Loci’. Wat kenmerkt deze plek, welke 

bebouwingsvorm komt hier tot zijn recht?” Bijkomende 

uitdaging was het al vastgestelde bestemmingsplan. 

Binnen de strakke kaders moest de nieuwbouw worden 

vormgegeven. Tretmans: “Het nieuwe ontwerp moest 

aansluiten bij de bestaande toren. Slanke, rechthoekige 

volumes met afgeronde accenten ter plaatse van het 

uitzicht. De torens hebben een stoere en robuuste 

uitstraling. De vierkante vorm, op een stevig basement, 

lijkt op een bastion aan het water.”

Z E E R  R U I M

“De basis van de plattegrond is dat er slechts 

2 appartementen per woonlaag zijn. De appartementen 

zijn hierdoor zeer ruim, met uitzicht naar 

3 kanten en optimale privacy.

Stoere, 
robuuste 
torens
Bert Tretmans van Schippers Architecten BNA heeft in zijn ontwerp “alles gericht op 

het uitzicht.” Daarnaast liet hij zich inspireren door het Hanze-verleden van Kampen 

en de zeehelden die hier lang geleden voorbijvoeren. Dat de torens lijken op een 

bastion -stoer, robuust en met vele ‘kijkgaatjes’- is dan ook geen toeval. 

Architect aan het woord

“De vierkante vorm, van 
de bestaande toren op een 
stevig basement, lijkt op 
een bastion aan het water.”

Bert Tretmans
Architect
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TOEKOMSTIGE BOUWTOEKOMSTIGE BOUW

N

Deze brochure gaat over de 2e toren. De fundering van deze toren 

is al gedeeltelijk aanwezig, daarom wijkt deze toren iets af van 

toren 3 en 4. Het complex bestaat uit 8 woonlagen. Elke verdieping 

bestaat uit slechts 2 appartementen en de bovenste verdieping 

herbergt één luxueus penthouse. Elk appartement heeft een eigen 

parkeerplaats en een eigen berging op de begane grond. 

U woont hier pal aan de IJssel, met de volledig opgeknapte 

wijk Berkpark in de rug. Vanuit uw balkon heeft u een weids 

en gevarieerd uitzicht; naar het westen kijkt u uit over de 

schitterende monding van de IJssel, met in de verte het 

Ketelmeer. Daarnaast heeft u via de vele raampartijen ook  

prachtig uitzicht op de stad.

Bijzonder
totaalplaatje
Het project Yselmonde bestaat in totaal uit vier woontorens. De eerste toren staat er  

al en is bewoond. De drie nieuwe torens passen qua uiterlijk bij de eerste, waarbij  

het ontwerp is aangepast naar de nieuwste maatstaven voor modern wonen.

Wordt dit 
uw nieuwe 
uitzicht?
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Uw eigen 
bastion 
aan het 
water
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D
T Y P E

Een zee 
van 
ruimte
Ook de appartementen van type D zijn qua indeling gelijk aan elkaar, waarbij het appartement op 

de eerste verdieping een hoekig balkon heeft en op de overige verdiepingen rond is. Daarnaast 

verschillen de raampartijen per verdieping. Alle appartementen hebben 2 slaapkamers, een eigen 

parkeerplaats en een berging op de begane grond.

Ramen tot op de vloer 
uitzicht naar historische 

binnenstad

Inclusief sanitair van  
Villeroy en Boch

Ruime open
keuken

Duurzaam 
en energiezuinig

IJssel

Let op! Op de eerste verdieping
heeft type D een hoekig balkon.

Zie pagina 34 en 35 voor de verdiepingsoverzichten met bouwnummers.

Woonoppervlakte 
130 - 132 m²

Inpandige berging. 
Op de begane grond 

heeft u ook een berging.

Tweede
toilet

Aparte afgesloten 
techniekruimte

De grootte en plek 
van de ramen verschilt 
per verdieping. Zie de 
verkooptekeningen op de 
website voor de details.
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Ruimte, 
comfort, 
uitzicht
De appartementen van het type E zijn in basis gelijk, maar de raampartijen verschillen per 

verdieping. Ook is het balkon van het appartement op de eerste verdieping hoekig, waar dit op 

de andere verdiepingen rond is. De indeling van de appartementen liggen vast, maar uiteraard 

is elk appartement naar eigen wens verder af te werken en te stylen.

E
T Y P E

Balkon van 19 m² met 
uitzicht over de IJssel

Comfortabel 
binnenklimaat 

door vloerverwarming

Volledig
gasloos

Complete badkamer 
met wastafelmeubel 

en extra toilet

Woonoppervlak 
van 125 m2

IJssel

Let op! Op de eerste verdieping
heeft type E een hoekig balkon.

Zie pagina 34 en 35 voor de verdiepingsoverzichten met bouwnummers.

De grootte en plek 
van de ramen verschilt 
per verdieping. Zie de 
verkooptekeningen op de 
website voor de details.

Inpandige berging. 
Op de begane grond 

heeft u ook een berging.

Ruime
entree

Heerlijk 
veel lichtinval
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Koning 
van het 
bastion

F
T Y P E
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Het penthouse op de achtste verdieping is het neusje van 

de zalm dat de volledige bovenste verdieping beslaat. Dat 

betekent dat u een magnifiek uitzicht heeft naar 4 kanten 

en maximale privacy. En wat dacht u van dat gigantische 

dakterras? Daar wilt u toch de hele dag wel doorbrengen?

F
T Y P E

Balkonoppervlak 
van maar 

liefst 125 m2

Woonoppervlak
van 180 m2

De hele verdieping 
voor u zelf

Eigen parkeerplaats 
en berging op de 

begane grond

Inclusief
luchtwarmtepomp, 
warmte terugwin-

installatie en 
zonnepanelen

IJssel

Zeer ruime
entree

Ruime inpandige berging. 
Op de begane grond 

heeft u ook een berging.

Voor de keuken is een ruime 
stelpost opgenomen. U kunt 
deze naar wens samenstellen 
bij Keukendesign uit Kampen. 

Zie pagina 30 voor meer 
informatie.
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Vele 
stijlvolle 
detailsDe toren is ontworpen als een stoer en indrukwekkend bastion. Hoewel het geheel 

lager is dan de 1e toren, is het niet minder imposant. De verticale accenten geven 

karakter, terwijl de vele ramen met roedeverdeling het bastion-idee versterken. 

De warmrode kleur van de gevelstenen is geïnspireerd op de 1e toren. Delen in 

een vrolijk zandgeel geven daarbij een vriendelijke touch. 

Stoer maar vrolijk
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Urenlang 
kokkerellen 
in uw luxe 
keuken
In de aankoop van uw appartement zit een stelpost voor de keuken van €10.000,- 

incl. BTW. In de showroom van Keukendesign uit Kampen kunt u hiermee uw eigen 

keuzes maken en de keuken van uw dromen samenstellen. U hoeft niet te kiezen uit 

een projectaanbod, u kiest echt wat u wilt. Uw stijl, uw smaak, uw droomkeuken.

Compleet 
vanaf 
dag één
De appartementen worden meer dan

compleet opgeleverd. Een budget voor 

de keuken, sanitair van Villleroy en Boch, 

kranen van Grohe, hoogwaardig tegelwerk, 

verdiepingshoge kozijnen en binnendeuren, 

2 zonnepanelen per appartement, 

een warmtepomp, vloerverwarming, 

videosysteem... allemaal inbegrepen!

Keukendesign Kampen  |  Bedrijfsstraat 4  |  Tel: 038 332 70 41  |  www.keukendesignkampen.nl 

Gratis Quooker  
Bij aankoop van een keuken 

bij Keukendesign Kampen.
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Begane grond

Niet alleen uw eigen appartement is luxe en comfortabel, dat geldt ook voor de openbare ruimtes.  

Zo wordt het complex uitgerust met het Bring-me all-in-one systeem. Dit systeem bestaat uit  

3 onderdelen: de bel, de sleutel en de brievenbus. Allemaal met elkaar verbonden en eenvoudig te 

gebruiken, eventueel met behulp van uw smartphone. Het systeem zorgt voor een veilige toegang  

van het complex door camerabewaking, 24/7 levering van pakketten en post, ook als u niet thuis bent, 

en 1 sleutel die toegang geeft tot de voordeur van het complex, het appartement en de brievenbus.

Bring-me all-in-one solution

Bnr 2.3Bnr 2.2 Bnr 2.4

Bnr 2.6Bnr 2.5 Bnr 2.7

Bnr 2.9Bnr 2.8 Bnr 2.10

Bnr 2.12Bnr 2.11 Bnr 2.13

Bnr 2.1

Bnr 2.14

Bnr 2.15

Algemene
berging

Lift
Parkeren
Toren 2

Parkeren 
Toren 1

Entree

Trappenhuis

P
os

tv
ak

ke
n

De appartementen in Yselmonde zijn helemaal klaar voor een duurzame 

toekomst. Ze zijn zeer energiezuinig en voldoen aan de recente bouw- 

en milieueisen. Zo is het complex voorzien van zonnepanelen en in alle 

openbare ruimtes hangt ledverlichting. 

G A S L O O S  W O N E N

De appartementen in Yselmonde zijn volledig gasloos. Gasloos bouwen is tegenwoordig 

verplicht vanuit de regelgeving. Daarnaast is gasloos wonen beter voor het milieu en bespaart 

het fossiele brandstoffen. Ook is gasloos wonen comfortabel en bijzonder energiezuinig.

W A R M T E P O M P  E N  W A R M T E -T E R U G W I N I N S TA L L AT I E

Uw appartement wordt verwarmd met een luchtwarmtepomp-installatie. Deze installatie haalt 

warmte uit de lucht om daarmee water te verwarmen voor bijvoorbeeld de vloerverwarming en 

warm tapwater. Daarnaast worden de apartementen voorzien van een ventilatiesysteem, door 

middel van een warmteterugwinsysteem.

V L O E R V E R W A R M I N G

Uw appartement is voorzien van vloerverwarming. Dit is energiezuinig, comfortabel en 

bovendien extra mooi, want u heeft geen ontsierende radiatoren in huis. Enkel in de badkamer 

wordt een elektrische radiator toegepast om het daar behaaglijk warm te krijgen.

Klaar voor 
de toekomst

Op de begane grond bevindt zich de toegang tot het complex en de Bring-me box.  

Vanuit de entree kunt u doorlopen naar de lift, de berging en de stallingsruimte voor de auto. 
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Verdiepingsoverzichten

Type D Type E Type F

Deze verdiepingsoverzichten geven een schematisch inzicht in de types en bouwnummers. 

Kijk voor de exacte gedetailleerde verkooptekeningen op de website: 

www.yselmonde.nl

8 E  V E R D I E P I N G

1 E  V E R D I E P I N G 2 E  V E R D I E P I N G

3 E  V E R D I E P I N G 4 E  V E R D I E P I N G

5 E  V E R D I E P I N G 6 E  V E R D I E P I N G

7 E  V E R D I E P I N G

Bnr 2.1

Bnr 2.2

Bnr 2.3

Bnr 2.4

Bnr 2.6

Bnr 2.7

Bnr 2.8

Bnr 2.9

Bnr 2.10

Bnr 2.11

Bnr 2.12

Bnr 2.13

Bnr 2.14 Bnr 2.15

Bnr 2.5
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De
zekerheid
van
woningborg
Een nieuw te bouwen woning of appartement koopt u niet elke dag.  

Als u zo’n beslissing neemt, dan wilt u ook graag zekerheden. Die krijgt 

u met het Woningborg certificaat. Alle nieuwbouwprojecten binnen de 

Mateboer Groep BV worden met Woningbouwgarantie uitgevoerd.

Over 
Mateboer 
Groep BV
Mateboer Groep is een familiebedrijf dat 

bestaat uit de drie werkmaatschappijen 

Bouw, Projectontwikkeling en 

Milieutechniek. De kracht van de 

Mateboer Groep BV is dat bij elk 

project deze drie disciplines gebundeld 

worden. Deze synergie wordt benut bij 

het meedenken bij de planvorming, 

een strakke uitvoering en leidt tot 

een eindresultaat dat kwalitatief 

hoogwaardig, innovatief en duurzaam is.

www.woningborg.nl

De Mateboer Groep BV is een solide bedrijf met 

jarenlange bouwervaring. Om u als koper extra 

zekerheid te bieden, bouwen we met Woningborg 

garantie. Woningborg geeft u extra zekerheden 

bij het aankopen van een woning. Zodat u zeker 

weet dat u een goed gebouwd, deugdelijk huis 

opgeleverd krijgt én dat u beschermd bent tegen 

onverhoopte tegenvallers. 

Met het Woningborg-certificaat heeft u als 

koper van een nieuwe woning twee vormen 

van zekerheid: de afbouwwaarborg en de 

herstelwaarborg.

U W  V O O R D E L E N

 Juridische getoetste koop-  

 aannemingsovereenkomst.

 Preventieve technische toets aan het  

 Bouwbesluit  en de normen van goed  

 en deugdelijk werk. 

 Al het schriftelijk overeengekomen 

 meerwerk valt onder de dekking.

 Bij een faillissement van de ondernemer  

 wordt uw woning afgebouwd of u 

 krijgt een schadevergoeding.

 Garanties op de woning volgens  

 richtlijnen Woningborg. 

Garanties, 
een veilig idee
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Uw 
nieuwe 
thuishaven

Disclaimer

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Genoemde maten zijn bij benadering. De weergegeven perspectiefafbeeldingen en 

plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden 

ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze brochure is niet bedoeld als contractstuk. 

Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de koop-/aannemingssovereenkomst.
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www.yselmonde.nl

I N F O R M AT I E  &  V E R K O O P

Burgwal 87, Kampen

T 038 333 66 33

info@alex-makelaars.nl

www.alex-makelaars.nl
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O N T W I K K E L I N G

Ambachtsstraat 27,  Kampen

T 038 331 50 20

info@mateboer.nl

www.mateboer.nl

R E A L I S AT I E

Ambachtsstraat 27,  Kampen

T 038 331 50 20

info@mateboer.nl

www.mateboer.nl


