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Voel je direct thuis  
in Marshoogte



Vertrouwd  
wonen in

Marshoogte
Zie je jezelf al in een kano op de Vecht? Of eerder op de 
mountainbike in de prachtige ongeschonden natuur? 
Hardenberg is een sterk groeiende en zeer populaire 
stad met een rijke historie. Dat zie je terug in de diverse 
monumentale panden, maar ook in de gezellige tradities 
en feesten. In de directe omgeving is ook veel leuks te 
ontdekken!

Fraaie uitstraling 

Duurzaam

Hoogwaardig Energiezuinig

Ruime woningen

Kindvriendelijke omgeving

“Comfortabel wonen in een 
vertrouwde omgeving.”
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Impressie Marshoogte
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15kavels, drie typen 
gezinswoningen
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Kindvriendelijke  
omgeving met winkels, 
scholen en zorg

Marshoogte is de nieuwste wijk in de Marslanden met 
heel veel voordelen. Je vindt hier verschillende stijlen 
woningen in een groene, kindvriendelijke omgeving 
met winkels, scholen en zorg om de hoek. Met alle 
faciliteiten dichtbij is dit genieten van een fantastische 
woonomgeving aan de rand van Hardenberg! Vanuit de 
wijk ben je zo op de rondwegen N34 of N343 en rijd je 
snel naar de omliggende plaatsen.

kavels, drie typen 
gezinswoningen

Achterberg Groep ontwikkelt in deze derde fase in 
Marshoogte 15 rijwoningen. Dit project heeft 3 blokken, 
met 4, 5 en 6 woningen. 
9 identieke tussenwoningen en 6 hoekwoningen:  
3× type A en 3× type B. Alle woningen worden voorzien  
van een warmte pomp (gasloos), vloerverwarming en 
zonnepanelen. 
De kaveloppervlakte varieert van circa 141 m² tot 326 m².

Fase 3, Marslanden II

Legenda

Plattegrond Marshoogte
pad naar voordeur achterpaden

Kavel 4,9 en 10 – Hoekwoning Type A

Kavel 1, 5 en 15 – Hoekwoning Type B

Kavel 2, 3, 6 t/m 8 en 11 t/m 14 –  

Tussenwoning

  kavelverdeling      woning      tuin      schuur V
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Hoekwoning  
type A

Deze hoekwoning is voorzien van een voordeur aan de 
zijkant die toegang geeft tot een ruime hal met toilet 
en trapopgang. Via deze entree krijg je toegang tot een 
ruime woonkeuken aan de tuinkant. Hier is ruimte voor 
een eettafel en kookeiland. Aan de straatkant bevindt zich 
de woonkamer.

Op de 1e verdieping bevinden zich een overloop, berging, 
lichte badkamer en 3 ruime slaapkamers. Via de vaste 
trap bereik je de 2e verdieping met dakraam. 

Hoekwoning met zij-ingang

Eengezinswoning met  

woonoppervlak van 141 m²

Kaveloppervlakte van  

ca. 190 m² tot 223 m²

Zeer ruime 2e verdieping

Begane grond
Lichte ruime woonkamer met 
open keuken

Eerste verdieping
Drie ruime slaapkamers met daar-
naast lichte badkamer, grote over-
loop en extra berging

Tweede verdieping
Multifunctionele ruimte voor 
diverse doeleinden geschikt

Kavel 4, 9 & 10
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Eengezinswoning met  

woonoppervlak van 151 m²

Kaveloppervlakte van  

ca. 209 m² tot 326 m²

3 ruime slaapkamers

Deze hoekwoning is voorzien van een voordeur aan de 
zijkant die toegang geeft tot een ruime hal met toilet 
en trapopgang. Via deze entree krijg je toegang tot een 
ruime woonkeuken aan de tuinkant. Hier is ruimte voor 
een eettafel en kookeiland. Aan de straatkant bevindt zich 
de woonkamer.

Op de 1e verdieping bevinden zich een overloop, berging, 
lichte badkamer en 3 ruime slaapkamers. Via de vaste 
trap bereik je de 2e verdieping. Deze multifunctionele 
ruimte is geschikt voor diverse doeleinden. 

Hoekwoning met unieke kapvorm

Hoekwoning  
type B

Kavel 1, 5 & 15

Begane grond
Lichte woonkamer met mogelijkheid 
tot kookeiland en keuken

Eerste verdieping
Drie ruime slaapkamers,  
badkamer, grote overloop en  
extra berging

Tweede verdieping
Multifunctionele ruimte voor 
diverse doeleinden geschikt
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Kavel 2, 3, 6 t/m 8 & 11 t/m 14

Via de entree met toilet en trapopgang kom je in de lichte 
woonkamer met toegang tot de tuin. Aan de straatkant 
bevindt zich een gezellige ruime open keuken. 

Op de 1e verdieping bevinden zich een overloop, 
badkamer en 3 slaapkamers. Via de vaste trap bereik je de 
zolder. Hier is ruimte voor een wasmachine en wasdroger. 

Negen identieke tussenwoningen

Eengezinswoning met  

woonoppervlak van 134 m²

Kaveloppervlakte van  

ca. 141 m² tot 151 m²

Ruime woonkamer met  

open keuken

 Tussen-
woning 

Begane grond
Woonkamer, met veel lichtinval,  
die aan de achtertuin grenst

Eerste verdieping
Ruime overloop, drie slaap- 
kamers en een badkamer

Tweede verdieping
Ruime zolder voor opslag of 
wasruimte
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We hebben
ons droomhuis
gevonden! En nu?

De aanschaf van een nieuwbouwwoning is een spannende tijd. 

Nadat je enthousiast bent geraakt over een woning kun je de volledige verkoopinformatie 
opvragen bij de makelaar. Hier ontvang je de verkoopstukken en worden al je vragen  
beantwoord. Zodra jouw financiële mogelijkheden in kaart zijn gebracht  
kun je een optie nemen.

Stappenplan

OPLEVERING
WONING

VERKENNING  
AANBOD

INSCHRIJVING

START  
VERKOOP

LEVERING  
GROND

START BOUW

WOONWENSEN
BEPALEN

TEKENEN

TOEWIJZING / 
LOTING

KOPERS- 
BEGELEIDING
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In de gemeente Hardenberg 
kan het allemaal

Het beste van  
stad en platteland

Genieten van ongeschonden natuur en karakteristie-
ke boerderijen. Een nieuwe garderobe uitzoeken in de 
moderne winkelcentra van Hardenberg en Dedems-
vaart. Met een kano de Vecht afvaren, wandelen langs 
historische paden of meegaan in het feestgedruis in de 
Klepperstad. In de gemeente Hardenberg kan het alle-
maal. Het afwisselende landschap op de grens tussen 
het Vechtdal en Reestdal leent zich uitstekend voor een 
ontdekkingstocht. Per fiets, step, al wandelend of bijvoor-
beeld met de kano.

De gemeente Hardenberg groeit. Het beste van stad en 
platteland komt hier samen. We hebben dus veel te bie-
den. Een uitgestrekt platteland waar je letterlijk de ruimte 
hebt. In de kernen hebben we de nodige voorzieningen. 
De grotere kernen hebben sterke centra waar we samen 
met de ondernemers in blijven investeren. En de ge-
meente Hardenberg heeft ook voorzieningen zoals een 
theater, een ziekenhuis en scholen waar inwoners uit de 
wijde regio gebruik van maken.

“ Ontdek de  
authentieke  
natuur in de 
omgeving.”
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Wat kun je doen in de 
omgeving?

Met een oppervlakte van 31.723 hectare biedt de ge-
meente Hardenberg haar inwoners voldoende leefruim-
te. Zo’n 60.000 inwoners wonen verspreid over de bijna 
dertig kernen van de gemeente.

Het Vecht- en Reestdal is dé wandel- en fietsregio van 
Overijssel, en hier ligt ook de veelzijdige stad Hardenberg.
Volop natuur dus, maar ook veel bedrijvigheid en het hele 
jaar door gezellige evenementen. Houd je van lekker eten 
en drinken? In het centrum geniet je van de vele terras-
sen, café’s en restaurants.

Kanoën en suppen op de Vecht

Mountainbiken in de bosrijke omgeving

Zomers wandelen op de paden langs  

de groene kade

Gezellige terrassen, café’s en restaurants

“ Fijne woon- 
omgeving, goede 
voorzieningen  
en een prachtig 
buitengebied.”
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Bijna geen kosten  
in onderhoud en we  
hoeven niet te klussen

Daarom
nieuwbouw!

REALISATIE 
KNOL BOUW 

knolbouw.nl

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg sa-
mengesteld aan de hand van de gegevens en te-
keningen verstrekt door gemeentelijke diensten, 
architect, constructeur en overige adviseurs van 
dit plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud 
maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend 
uit bijvoorbeeld eisen van overheid en/of nutsbe-
drijven, een gewijzigde constructie, stedenbouw-
kundige verkaveling, et cetera. De inrichting van 
de openbare ruimte en de verkaveling van de ove-
rige bebouwing is indicatief weergegeven. Hieraan 
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
De vermelde maten in deze brochure zijn weer-
gegeven in centimeters en zijn circa-maten. Alle 
perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze 
brochure geven een impressie weer en dienen als 
illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die is nage-
streefd kunnen aan deze tekeningen en afbeeldin-
gen geen rechten worden ontleend. Deze brochu-
re maakt geen deel uit van de contractstukken.

Alle rechten voorbehouden | Januari 2023

ONTWERP
DEDEM ARCHITECTUUR

dedemarchitectuur.nl

Uniek Makelaars 
apeldoorn@uniekmakelaars.nl 

uniekmakelaars.nl

EEN PROJECT VAN
ACHTERBERG GROEP
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