6° 11’
52° 9’

commerciële ruimte
Coenensparkstraat

Noorderhaven is een unieke plek waar de stad, het landschap en de IJssel elkaar
ontmoeten en waar je binnenstedelijk kunt ondernemen!
Zutphen is een stad met een eigen en uniek karakter. Het is een statige dame.
Elegant en charmant met het witte front aan de IJssel. Ook is de stad stoer en
stevig met dank aan de oude industriegebouwen bij de nieuwe Noorderhaven.

Ondernemen
aan de haven

Oud
ontmoet
nieuw

Met de komst van ca. 1100 nieuwbouwwoningen en de voorzieningen in
Noorderhaven maakt de binnenstad een sprong over het spoor.
Het bestaande landschap en de cultuurhistorische elementen van dit gebied
dienden als basis voor de stedenbouwkundige opzet. Hierdoor zijn de natuur, de
historie en de woningen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Een markante locatie als de Noorderhaven met een rijk verleden verdient een
iconisch gebouw dat niet alleen een hommage is aan tijden van weleer maar
tegelijkertijd ook in het heden een dankbare functie vervult voor zijn omgeving.
Omdat Noorderhaven zo nauw verbonden is met de binnenstad, laten we de
twee gezichten van de stad terugkomen in het ontwerp van Havenmeester 10.
De verschillen geven dit plan een eigen karakter. Hoge en lage bebouwing, een
intieme groene binnentuin, het weidse uitzicht, statige metselwerkgevels aan de
straat en grote glazen puien met zicht op de Noorderhaven voor de commerciële
ruimtes.
De plek waar Havenmeester 10 gebouwd wordt voor Noorderhaven al een
landmark op zich. De commerciële ruimte maakt onderdeel uit van een
appartementen complex met 34 verkochte appartementen en is gelegen aan de
nieuwe recreatiehaven Noorderhaven.
De nabije omgeving van Havenmeester 10 laat zich typeren door authenticiteit.
Geen eenheidsworst, maar specialisatie, eenmanszaken en ambachten. Je
warme bakker, die Indoneschie toko, in Zutphen beste frituur en de bruisende
evenementen locatie/bar het Koelhuis gewoon om de hoek en de recreatiehaven
van Noorderhaven voor de deur. Havenmeester 10 is gelegen nabij de P&R
parkeergrage (ca. 375 plaatsen) die tevens een belangrijke bronpunt vormt voor
de bezoekers van de Zutphense binnenstad.
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Havenmeester 10
Als een baken op
de kop van de haven
Commerciële ruimte ca.720 m2

Aan deze artist impressie kunnen geen rechten worden ontleend.
De werkelijkheid kan afwijken van dit sfeerbeeld.
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De geschiedenis blijft
tastbaar aanwezig



Woongebied Noorderhaven is nieuw, maar wel met het
karakter van toen. De drie historische panden Koelhuis, Pakhuis en de Zutphense Broodfabriek hebben een nieuw leven



13

1

Naar elders...
treinen over

Nummers verwijzen naar meer

de IJssel

informatie op de volgende bladzijdes.


gekregen. De haven die hier ooit lag, is terug, het oude stratenpatroon blijft intact en delen van de oude vestingwerken
en de vroegere Veemarkt krijgen een plek in het gebied. U
vindt de Havenmeester 10 direct aan de nieuw aangelegde
Noorderhaven.

12

NOORDERHAVEN

De nieuwe haven is de eyecatcher van het nieuwe woonwerkgebied Noorderhaven. Er is een open verbinding met de
IJssel, plek voor circa 50 boten en rondom op de kades volop
plek om te zitten, uit te kijken over het water en te genieten.

Aan deze artist impressie kunnen geen rechten worden ontleend.
De werkelijkheid kan afwijken van dit sfeerbeeld.

Coenensparkstraat
Basis plattegrond

ca. 10020 mm

ca. 16470 mm

Ccommerciële ruimte
ca. 720 m2

ca. 7250 mm

ca. 60030 mm
ca.6730 mm

ca. 1443 mm

Havenmeester 10

oriëntatie
voorzijde=
zuidoost

Vloeroppervlakte	Totaal ca.720 m2 , units beschikbar vanaf 60m2

Bouwjaar

Aanbouw 2017, oplevering Q3 2018

Indeling

Zie bovenstaande plattegrondtekening op deze pagina.

Huurtermijn

Huurperiode van 5 jaar gevolgd door verlengingstermijnen

Opleveringsniveau

De winkelunit wordt casco opgeleverd.

		van telkens 5 jaar.

Bestemming

Winkelruimte, bedrijfsruimte, horeca

Opzegtermijn

12 maanden.

Huurprijs

Vanaf € 125,-/m2 per jaar te vermeerderen met de

Huurbetaling

De totale betalingsverplichting dient per maand of per kwar-

geldende BTW

		taal vooruit te worden voldaan.

Koopprijs

Vanaf € 1500,- /m2 te vermeerderen met de geldende BTW

Huurindexatie

Zekerheidstelling

Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom of

ingangs- datum, worden verhoogd op basis van de consumen

een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en ser-

tenprijsindex (CPI) zoals wordt gepubliceerd door het Centraal

		vice- kosten/ winkeliersbijdrage te vermeerderen met de gel-

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de huur-

Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanaf 1 januari 2016 heeft het

		dende BTW.

		CBS het basisjaar voor de CPI verlegd naar 2015 = 100.

BTW

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een

Huurovereenkomst

huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde

		vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) 2012,

criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het

De huurovereenkomst zal zijn gebaseerd op het model zoals is
inclusief de algemene bepalingen.

		voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt

Aanvaarding

De units zijn vanaf Q3 2018 beschikbaar.

		gecompenseerd.

Terras mogelijkheid

In overleg met gemeente beschikbaar.

Noorderhaven
Ondernemen aan de
Noorderhaven
Aan deze artist impressie kunnen geen rechten worden ontleend.
De werkelijkheid kan afwijken van dit sfeerbeeld.

Coenensparkstraat
Indelingsvariant
NVO Commercieel B
ca. 306 m2

NVO Commercieel C
cs.188 m2

ca. 10020 mm

ca. 16470 mm

NVO Commercieel A
ca. 225 m2

ca. 22545 mm

ca. 18735 mm

ca. 18750 mm

Voordelen van deze locatie
•

Top locatie aan de Haven

•	Uitstekend bereikbaar met
auto, openbaar
vervoer, fiets en te voet

•	Voldoende parkeer
voorzieningen in P&R

•	5 min lopen naar de historisch
stadscentrum van Zutphen

•	
Gebied met ca. 1100 woningen

•

in wording

gebied met monumenten,		
een rijk verleden en 			
ambities voor de toekomst

Makelaar

Thoma Post Bedrijfsmakelaars
Stationsplein 37
7201 MH Zutphen
0575-519466
zutphenbog@thomapost.nl
Sjoerd Harmsen
06-12992916

Infocentrum Noorderhaven
Openingstijden:
woensdag: 15.00 - 17.00 uur
donderdag: 15.00 - 17.00 uur

Informatie:

www.noorderhavenzutphen.nl
info@noorderhavenzutphen.nl

Ontwikkelaar / Uitgever
Heijmans Vastgoed

Marlou van Donselaar
06-25001185
www.heijmans.nl
De in deze brochure opgenomen afbeeldingen, schetsen en situatietekeningen zijn slechts impressies. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend. De impressies zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven
van het onroerend goed en de omgeving. De inrichting van het groengebied, de openbare weg en de uitvoering
in detail van het onroerend goed kunnen ten opzichte van deze impressies bij de uiteindelijke totstandkoming
afwijkingen vertonen. Druk- en zetfouten in deze brochure worden uitdrukkelijk voorbehouden.

