
Wonen in de Hobbemaschool 

Postbus 604, 8000 AP Zwolle    
038 851 02 00    
www.deltawonen.nl

22 stadsappartementen 
op loopafstand van de binnenstad



De wijk Diezerpoort

Gaat uw hart sneller kloppen van een karakteristiek jaren 30 pand, 

maar dan als nieuw? En wilt u graag op loopafstand van de binnen-

stad van Zwolle wonen?

De Hobbemaschool ligt in de levendige wijk Diezerpoort. De wijk 

is 1 van de oudste wijken van Zwolle en kent een grote diversiteit 

aan bewoners en aan dure en goedkope huur- en koopwoningen.  

Diezerpoort grenst aan de Schildersbuurt, Bollebieste, Zwolle-Cen-

trum, Kamperpoort en de wijk Holtenbroek (gescheiden door de 

snelweg).

DeltaWonen bouwt in de oude Hobbemaschool 22 appartemen-

ten: 18 in het schoolgebouw en 4 appartementen op de voormalige 

speelplaats.

Stadsappartementen  in voormalig schoolgebouw

Even de stad in

Vanuit uw woning wandelt u de straat uit en bent u zo 

in de levendige binnenstad. Overdag snel even de stad 

in voor een nieuwe trui, bij lekker weer makkelijk een 

terrasje pakken en na het avondeten een wandeling 

voor een ijsje. Het kan allemaal! Ook de bioscoop en 

een wijkboerderij zijn binnen handbereik. Er is een 

goede verbinding met het openbaar vervoer en u bent 

zo bij de snelweg.



Parkeerplaats en tuin

De vroegere speelplaats wordt ingericht als parkeer-

plaats en ingerichte tuin. Bewoners huren een parkeer-

plaats op het afgesloten binnenterrein. Zij kunnen geen 

parkeervergunning krijgen. 

Aan de voorkant van het gebouw komt ook een 

ingerichte tuin. 

Alles bij de hand

4  Vlakbij de binnenstad

4  Karakteristiek jaren 30 gebouw

4  Compleet vernieuwd/energiezuinig

4  Goede verbinding met het openbaar vervoer

4  Groene omgeving



Karakter

De kunststofkozijnen worden vervangen door stalen kozijnen. 

Hierdoor is de uitstraling van het pand weer net als vroeger. 

Het karakteristieke plafond en de kolommen blijven zicht-

baar in de 4 woningen die in de oude gymzaal komen. Bij de 

appartementen die onder de kap gebouwd worden, blijven de 

spanten in het zicht.

Alle woningen hebben hun eigen cv-ketel en mechanische 

ventilatie. Er komt een algemene fietsenberging op de begane 

grond. De woningen hebben geen eigen berging.

Speciaal voor het appartementencomplex  is een ontwerp 

voor glas in lood gemaakt. Deze ziet u straks terug in het 

gebouw. 



Inkomen tot en met € 30.400

Huur max € 597,302 

persoons huishouden

1
persoons huishouden

Inkomen tot en met € 30.400

Huur tot en met € 640,14
3

en meer persoons
huishouden

Huur van € 640,15 tot en met € 710,68
3

en meer persoons
huishouden

Inkomen van € 30.401 tot en met € 36.798

Inkomen vanaf € 36.799

Huur van € 597,31 tot en met € 710,68

Inkomen van € 30.401 tot en met € 36.798

2
persoons huishouden

Inkomen van € 22.401 tot en met € 36.798

1
persoons huishouden Huur van € 597,31 tot en met € 710,68

Inkomen tot en met € 22.400

Vrije sectormodule*

Huur max € 597,30

Huur vanaf € 710,69

Huurprijzen

De appartementen zijn bestemd voor personen van 18 jaar en 

ouder en voor kleine huishoudens. De netto huurprijzen liggen 

tussen € 597,- en € 700,- exclusief servicekosten. In de tabel hieronder ziet u waarvoor u  in aanmerking komt.



Oplevering

De woningen worden waarschijnlijk eind 2018 

opgeleverd.

Woningzoeker

Geïnteresseerd? De woningen verschijnen op 

www.dewoningzoeker.nl. Daar kunt u op 1 of meer-

dere woningen reageren.

De woningen worden toegewezen op basis van 

inschrijfduur. Hoe langer je staat ingeschreven op  

De Woningzoeker, hoe groter de kans dat je boven-

aan staat.













































 




















































Plattegrond
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Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

Tuinontwerp













































   

















Begane grond













  




















1e verdieping




















2e verdieping



 













3e verdieping





















 





















































Albert Cuypstraat 60A
Begane grond
1e verdieping

























 





















































Albert Cuypstraat 60B
Begane grond
1e verdieping



Albert Cuypstraat 60B
Begane grond
1e verdieping























 





















































Albert Cuypstraat 60C
Begane grond
1e verdieping



























 





















































Albert Cuypstraat 60D
Begane grond
1e verdieping



Albert Cuypstraat 60D
Begane grond
1e verdieping
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Hobbemastraat 6
Begane grond

















 



















































Hobbemastraat 8
Begane grond



Hobbemastraat 8
Begane grond















 




















































  

Hobbemastraat 10
Begane grond

















 



















































Hobbemastraat 12
Begane grond



Hobbemastraat 12
Begane grond















 




















































.

Hobbemastraat 14
Begane grond















 



















































Hobbemastraat 16
Begane grond



Hobbemastraat 16
Begane grond
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Hobbemastraat 18
1e verdieping



















 





















































Hobbemastraat 20
1e verdieping
2e verdieping

















 



















































Hobbemastraat 22
1e verdieping

















 



















































Hobbemastraat 24
1e verdieping

















 



















































Hobbemastraat 24
1e verdieping













 



















































Hobbemastraat 26
1e verdieping


















 



















































Hobbemastraat 28
1e verdieping


















 



















































Hobbemastraat 28
1e verdieping





















 



















































Hobbemastraat 30
1e verdieping







 







 



















































Hobbemastraat 32
2e verdieping







 







 



















































Hobbemastraat 32
2e verdieping









 




















































Dit is de verdieping van 

Hobbemastraat 32















 



















































Hobbemastraat 34
2e verdieping



Hobbemastraat 34
2e verdieping











 




















































Dit is de verdieping van 

Hobbemastraat 34













 



















































Hobbemastraat 36
2e verdieping



Hobbemastraat 36
2e verdieping











 




















































Dit is de verdieping van  

Hobbemastraat 36

















 



















































Hobbemastraat 38
2e verdieping



Hobbemastraat 38
2e verdieping











 




















































Dit is de verdieping van  

Hobbemastraat 38



















 



















































Hobbemastraat 40
2e verdieping



Hobbemastraat 40
2e verdieping









 




















































Dit is de verdieping van 

Hobbemastraat 40 
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Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice. 
 U bereikt onze medewerkers op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 038 851 02 00. 
Of stuur een mail naar info@deltawonen.nl. Komt u liever langs bij 1 van de medewerkers? Belt u dan met 
onze Klantenservice om een afspraak te maken.

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

Postadres:

Postbus 604

8000 AP Zwolle

038 851 02 00

info@deltawonen.nl

www.deltawonen.nl


