
Bouw je 
droomhuis 

in 
Zuidpolder



Natuurlijk 
dorps 
wonen
Zuidpolder Eemnes 
Ontspannen wonen in een groen weidegebied. 
Dat is wonen in Zuidpolder Eemnes. Ten zuiden 
van Eemnes groeit een woongebied waar het 
natuurlijk en dorps wonen is.

Het oorspronkelijke weidegebied vormt het decor. Het 
unieke landelijke karakter blijft bewaard. Zuidpolder biedt 
haar bewoners keus uit veel verschillende woningtypen. 
De afwisseling in architectuur zorgt voor een gevarieerd 
beeld dat goed past bij het dorpse karakter. Op deze plek is 
het mooi en natuurlijk wonen, in duurzame woningen van 
hoogstaande kwaliteit. Wonen in Zuidpolder is een stap 
vooruit! 

Meer weten over wonen in Zuidpolder? 
Kijk op www.zuidpoldereemnes.nl.

In het hart van Nederland
Eemnes ligt in het hart van Nederland aan de rand van  
’t Gooi. Vanuit Zuidpolder ben je in een paar minuten in het 
centrum van Eemnes en met de auto in enkele minuten op 
de A27. Hiervandaan is heel het land snel bereikbaar.

31-60 minuten
Apeldoorn 43min
Den Bosch 48min
Rotterdam 55min

16-30 minuten
Almere 24min
Utrecht 25min
Amsterdam 30min

5-15 minuten
Hilversum 15min

Eemnes
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Alles binnen handbereik 
Eemnes staat bekend om het bloeiende culturele en 
actieve sport- en verenigingsleven. Alle voorzieningen 
zijn voorhanden, zoals een gezondheidscentrum en 
zes basisscholen. En voor een middelbare school 
bieden buurgemeenten Huizen, Laren en Baarn volop 
keus. Het sfeervolle centrum van Eemnes biedt alle 
winkels voor de dagelijkse boodschappen. 

Wilt u een avond ongedwongen tafelen? Dat kan bij 
Grand Café Eemland. Of strijk op een mooie zondag-
middag neer op het terras van restaurant De Haven 
van Eemnes. Goede kans dat u er blijft hangen voor 
een lekker diner. En zo heeft Eemnes nog veel meer 
leuke plekken. En wilt u eens wat anders? ’t Gooi met 
al haar goede horecagelegenheden ligt om de hoek. 
Kortom, het is ontspannen wonen in Zuidpolder!

‘Wij waren 
op slag 

verliefd op 
de dorpse 

stijl.’ 

Brigitte en Michiel 

Grand Café Eemland
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Traditionele dorpse én moderne 
architectuur

Ligging aan de Ruizendaallaan 

Kleinschalig wonen midden in de polder

Herkenbare stijl met overstekken, 
kappen, erkers en balustrades

Kavels van 400 m2 tot 700 m2

Meer weten over
 het totale woningaanbod in 

Zuidpolder Eemnes? 
Kijk op 

www.zuidpoldereemnes.nl 5



‘Je voelt  
je meteen 

thuis’

Lonneke en Rodrigo wonen met 
Tobias (2) en Danique (bijna 4) in 

Eemnes. Op een steenworp afstand 
bouwen ze hun droomhuis.

Lonneke en Rodrigo 
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Gemoedelijk en kindvriendelijk
‘Sinds de verkoop van ons vorige huis wonen we tijdelijk in een huurwoning 
aan de Ruizendaallaan. Vanaf dag 1 voelen we ons hier thuis; de gemoedelij ke 
sfeer, de mooie straat en veel gezinnen met kinderen in de buurt. We kennen 
alle buren en hebben nú al goed contact met onze toekomstige buren. Ook de 
kinderen weten elkaar te vinden. 

Aangepast naar eigen smaak
‘We hebben een gerenommeerde bouwer in de arm genomen bij wie we een 
goed gevoel hebben, met een eigen architect in dienst. De basis is een bestaand 
herenhuis, aangepast naar onze smaak. Met baksteen, sierelementen, houten 
betimmering en een roedeverdeling zoals past binnen Zuidpolder.’

Zelfbouw leuk om te doen
‘Zelfbouwen is erg leuk om te doen. We waren overal snel over uit. Wel vroeg 
de voorbereiding meer tijd dan verwacht. Nu de bouwer eenmaal is begonnen, 
gaat het snel. In januari krijgen we de sleutel en kunnen we binnen aan de slag.’

Lekker ontspannen thuis
’We krijgen straks zoveel ruimte. Een speelzolder waar de kinderen zich kunnen 
uitleven. En extra kamers voor de was en logés. Het meest verheugen we ons op 
de serre in de achtertuin, met uitzicht op het water. Een plek waar we heerlijk 
kunnen ontspannen en eten met vrienden en familie. Een heerlijk vooruitzicht.’

Dorps gevoel
‘Eemnes hadden we al in het vizier. Toen Zuidpolder voorbij kwam waren we 
meteen om. Het dorpse gevoel, de groene omgeving en toch alles dichtbij. 
Scholen en winkels op loopafstand, net als de sportschool, tennisclub, voet-
balclub en dansschool voor ons en de kinderen. Alles wat je echt nodig hebt. 
Ook van de bouwstijl zijn we zeer gecharmeerd, de variatie en detaillering. 
Hier heb je geen 13-in-een-dozijn-huis, maar een unieke woning in een 
gevarieerde wijk. En, je ziet het ook aan de straten met bomen en lantaarns, 
álles is met zorg uitgezocht.’

Eigen droomhuis in Eemnes
‘Hiervoor overwogen we zelfbouw in andere gemeenten in de regio, maar 
Eemnes is wat we écht willen. Hier in de buurt is Rodrigo opgegroeid, het is 
een mooie omgeving, vriendelijke mensen en onze vrienden wonen dichtbij. 
Bovendien kregen we in overleg met Zuidpolder de mogelijkheid om 2 
kavels te kopen. Zo konden wij ons droomhuis bouwen én hebben onze 
(schoon)ouders een eigen plek als ze ons en de kleinkinderen bezoeken.’

‘Er is geen straat 
waar we liever willen 

wonen dan in 
de Ruizendaallaan.’
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Spelregels
In Zuidpolder kunt u zelf uw woning laten 
ontwerpen en bouwen. Van een traditionele 
vrijstaande woning tot een meer moderne 
variant woning met een eigentijdse uitstraling. 
Uitgangspunt is dat het past in het straatbeeld en 
de dorpse uitstraling van Zuidpolder. 

Om de beoogde kwaliteit van de woningontwerpen 
te garanderen, geldt als richtlijn dat uw woning 
wordt ontworpen door een architect die is 
geregistreerd in het architectenregister en dat 
het ontwerp aansluit op het beeldkwaliteitsplan 

Zuidpolder. Daarnaast moet duurzaamheid vorm 
krijgen in het ontwerp.

Kijk voor alle aandachtspunten en 
randvoorwaarden in het kavelpaspoort.

Supervisie Zuidpolder
De supervisor bewaakt de kwaliteit van de 
architectonische ontwerpen en de inrichting van de 
openbare ruimte.Als supervisor is Peter Verschuren 
aangesteld van stedenbouwkundig bureau Wissing. 
Hij inspireert en stimuleert u graag om er samen een 
bijzondere woning en woonomgeving van te maken. 
Een ontwerp dat voldoet aan het beeldkwaliteitsplan 
Zuidpolder. Maar ook helpt hij u graag op weg met 
de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Kavelpaspoort en 
beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan en kavelpaspoort 
waarborgen de kwaliteit, dorpse uitstraling en 

Van schets 
naar 
droomhuis

Een door u gekozen architect maakt 
een schetsontwerp. De supervisor 
beoordeelt of het ontwerp voldoet 
aan de stedenbouwkundige en 
architectonische samenhangen 
zoals is verwoord in het 
Beeldkwaliteitsplan. 

Het schetsontwerp gaat voor 
beoordeling naar de commissie 
ruimtelijke kwaliteit. De supervisor 
biedt zijn schriftelijk advies aan bij 
de commissie ruimtelijke kwaliteit. 
Hierna doorloopt het ontwerp de 
welstandsprocedure.

Na goedkeuring en vaststelling 
van het definitieve ontwerp door 
de commissie ruimtelijke kwaliteit 
vraagt de koper bij de gemeente de 
omgevingsvergunning (voorheen 
bouwvergunning) aan. Dit neemt 
maximaal 26 weken in beslag.

Nadat de levering van de grond bij 
de notaris is vastgelegd, is de koper 
eigenaar van de grond. Zuidpolder 
levert de grond bouwrijp op (schoon, 
zonder obstakels en met voorzienin-
gen als water en elektriciteit).

1  2  3  4

Van schets naar bouw
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harmonie binnen Zuidpolder. Voor de vier nieuwe 
vrije kavels is een kavelpaspoort opgesteld. Hierin 
staan alle kenmerken per kavel, zoals afmeting en 
ligging, en zijn alle bouwregels opgenomen met 
richtlijnen voor materiaalgebruik, kleurgebruik 
en specifieke kenmerken in de bebouwing 
(bijvoorbeeld dakoverstekken, kapvorm en 
detaillering).

Kavels met een accent
Kavel 1 en 16 zijn vanwege hun ligging op de 
hoeken blikvangers in de wijk. Voor deze kavels 
met een zogenoemd ‘stedenbouwkundig accent’ 
gelden aanvullende randvoorwaarden. Extra 
aandacht voor de vormgeving zorgt voor dat 
traditionele dorpse beeld.

‘Vrij wonen 
aan het 

water is een 
droom die 
uitkomt.’

‘We helpen en inspireren u en uw architect 
graag bij het maken van een ontwerp. 

Uiteindelijk bepalen alle losse  
ontwerpen straks samen het beeld en  

de dorpse sfeer van Zuidpolder.’

Peter Verschuren
stedenbouwkundige en supervisor Zuidpolder

De bouwer kan aan de slag. Het 
project dient in een continu 
bouwproces te worden afgerond zodat 
de overlast voor omwonenden beperkt 
blijft. 

5
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Bouwen voor  
de toekomst
In Zuidpolder staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De woningen 
zijn goed geïsoleerd, op de zon georiënteerd en vaak standaard voor-
zien van zonnepanelen. Op straat hebben de klassieke lantaarnpalen 
moderne led-verlichting en het elektrisch netwerk is voorbereid op 
laadpalen voor elektrische auto’s. 

Energiezuinig en duurzaam
Woningen in Zuidpolder gebouwd vanaf september 2016 zijn nóg 
energiezuiniger en hebben een EPC van 0. Hiermee loopt Zuidpolder 
voor op de wettelijk eis. Kiest u ook voor duurzaam bouwen? 

Tips voor energiezuinig wonen
Een energiezuinige woning is slim ontworpen. Denk bijvoorbeeld aan:
•  zonnepanelen en/of zonnecollectoren op het dak voor het 

opwekken van elektriciteit en warm water
•  warmtepompinstallatie voor het verwarmen van uw huis in de 

winter en koelen in de zomer
• vloer- en/of wandverwarming
• optimale isolatie van de woning, lucht- en kierdicht
• groene gevels en daken

Een energiezuinige woning is niet alleen 
goed voor het milieu, maar betekent 
ook lagere maandlasten en een hogere 
toekomstwaarde. 

Kijk voor meer informatie én inspiratie op 
www.huisvolenergie.nl. 
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Meer weten?
Interesse in één van de vier bouwkavels aan de Ruizendaallaan? 
Neem dan contact op met Monique Klompmaker-Janssen van 
Van der Waaij Makelaars en Rentmeesters  in Eemnes via 
035- 5394470. 

Kijk voor meer informatie over Zuidpolder op  
www.zuidpoldereemnes.nl.  
Of bekijk het totale woningaanbod op  
www.woneninzuidpoldereemnes.nl. 

Kijk voor de voorwaarden, procedure en prijslijst in de bijlagen: 
1 Kavelpaspoort
2 Prijslijst
3 Stimuleringsregeling voor energiezuinig bouwen
4 Procedure verkoop vrije kavels Ruizendaallaan

‘Natuurlijk 
bouwen we 
duurzaam,  

met 
zonnepanelen 

op het dak.’

Alle kavels hebben dezelfde voordelen
•  Zelf uw droomhuis ontwerpen en bouwen met een 

architect en bouwbedrijf naar eigen keuze;
•  Ligging aan de Ruizendaallaan met water aan de 

achterzijde en op loopafstand van de Wakkerendijk 
en het landelijke groen;

•  Op fietsafstand van het centrum van Eemnes en 
met de auto binnen 15 minuten in Hilversum en in  
30 minuten in Amsterdam, Utrecht en Almere.
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Contact
projectbureau Zuidpolder
telefoon: 06-50628131 
e-mail: zuidpolder@eemnes.nl
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