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Langs de Waal, in het groen en op loopafstand van het centrum openbaart 

zich binnenkort een volledig nieuwe wijk; ‘Redute’ in Tiel. Een prettige 

woonwijk waarin je op geheel eigen wijze van de woning en de omgeving 

kunt genieten. In een leuke park setting realiseren we in dit gebied maar 

liefst 43 nieuwbouwwoningen. 

Redute bestaat uit 27 woningen verdeeld over vier rijen van vijf tot maximaal 

acht woningen, veertien halfvrijstaande woningen en twee vrijstaande 

woningen. De woningen passen prachtig in de groene omgeving, zijn 

architectonisch met grote zorg ontworpen en op basis van jouw wensen 

goed uit te breiden.  

Met Redute verwijzen we naar de ‘Redoutes of Ronduites’ uit de 

zeventiende eeuw. Dit was een veilige vesting achter een door aarde 

opgeworpen wal waarachter de soldaten veilig konden schuilen en slapen. 

Deze aarden wal trekken wij nu niet op, maar het gevoel van geborgenheid 

en thuiskomen hebben we in ons plan vooropgezet. Met Redute creëren we 

een thuishaven voor jong en oud die een ideale uitvalsbasis is richting het 

centrum waar alle voorzieningen volop aanwezig zijn. 

Tiel heeft mij in alle opzichten aangenaam verrast; Onderweg naar Tiel 

dacht ik na over wat ik aan zou treffen in de stad. Want natuurlijk ken ik Tiel 

als fruitstad en weet ik wie Flipje is, maar ik kwam erachter dat de stad veel 

meer te bieden heeft. In Tiel hoef je je geen moment te vervelen. Recreatie, 

winkels, cultuur, maar ook zeker natuur; het ligt allemaal op loopafstand van 

misschien wel jouw nieuwe woning.  Of je nu vanuit Utrecht, Den Bosch, 

Arnhem of Gorinchem komt, de ligging is geografisch perfect.

Hoe het voorbeidings- en bouwproces verloopt bepalen we samen  

met jou. Klus je graag zelf of wil je dat wij alles voor je uitvoeren tot zelfs  

de verhuizing aan toe; het is allemaal mogelijk. Onze woonadviseurs staan  

klaar om gezamenlijk jouw woonwensen in kaart te brengen. 

Graag nemen we je in deze brochure mee naar Redute in Tiel en laten  

we je kennismaken met misschien wel jouw toekomstige woning. 

         

Namens het woonteam ‘Redute’, 

Stephen de Wit

Directeur Groothuis Wonen

Redute in Tiel 
Stijlvol wonen 
in het groen

EEN ‘REDUTE’ IS 
EEN VESTING UIT 

DE 17E EEUW
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Onbezorgd thuiskomen in de nieuwste wijk van Tiel; plan Redute biedt je  

de perfecte mogelijkheid. In een rustige, groene omgeving vlak naast de 

Waal en met alle gemakken van de stad dichtbij is het een heerlijke plek  

om te wonen die zeer goed te bereiken is. 

Tiel kunnen we gekscherend ook wel het nieuwe centrum van Nederland 

noemen. Je hebt er slechts een autoritje van iets meer dan half uur voor 

nodig om in Utrecht, Arnhem, Gorinchem of Den Bosch te staan. Wil je 

naar het andere centrum van Nederland? Amsterdam ligt op nog geen drie 

kwartier rijden van misschien wel jouw nieuwe woning. Vanuit de stad zit je  

in een mum van tijd op de A15 die het Westen en Oosten verbindt. Je 

bereikt de A2 die het Noorden en Zuiden met elkaar verbindt al binnen  

vijf minuten rijden.  

Ga je graag een dagje uit en maak je liever gebruik van het openbaar 

vervoer? Vanaf station Tiel stap je zo de trein in en na slechts een half uur 

geniet je al van een Bossche bol in het centrum van Den Bosch. Of shop 

jezelf rijk in de vele winkelstraten in Arnhem na zo’n veertig minuten reistijd. 

Ben je wel eens benieuwd hoe de Waal bij Nijmegen erbij ligt, hier heb  

je slechts veertig minuten reistijd voor nodig. Utrecht bereik je met de  

trein al binnen drie kwartier. 

Dus moet je voor je werk veel op pad of ben je gewoon 

avontuurlijk en bezoek je graag eens een andere stad;  

Tiel heeft door de uitvalswegen A15 en A2 en de 

spoorlijn de perfecte ligging. Tiel als ideale 
uitvalsbasis
in het centrum 
van Nederland

“Tiel kan als cultuurstad trots zijn op het  

prachtig nieuwe cultuurgebouw Zinder en Schouwburg 

& Filmtheater Agnietenhof. Beide gebouwen spelen een 

grote rol in verbinding en ontmoeting en zijn daarmee 

een belangrijke factor voor onze vitale samenleving.” 

Ruud van Zuilen 

directeur Cultuurbedrijf Tiel

“Tiel was rond het jaar 1000 een van de  

belangrijkste handelssteden van Noordwest Europa.  

Ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) had Tiel een 

belangrijke rol. Als onderdeel van de verdedigingslinie liet Prins 

Maurits van Nassau een kleine en een grote redoute bouwen in  

het huidige Tiel-Oost. Soldaten hielden hier de wacht en  

konden elkaar in geval van nood waarschuwen.”

Peter Schipper 

kunsthistoricus Tiel
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Tiel is hét winkelhart van de Betuwe. Zo’n 180.000 bezoekers 

komen elke week naar Tiel om te shoppen, een terrasje te 

pakken, een wandeling te maken, een hapje te eten of een avondje 

uit te gaan. Ben je de drukte zat? Dan vind je jouw rust aan de Waalkade. 

Uren turen over het kabbelende water en kijkend naar de voorbijvarende 

boten brengt je volledig tot rust. 

Tiel staat bekend als de fruitstad in de Betuwe. De associatie met fruit 

zie je zeker terug in de stad en de omgeving. Flipje, als mascotte van de 

oorspronkelijke jamfabriek De Betuwe, is niet meer weg te denken uit 

centrum van Tiel door het zo kenmerkende standbeeld. Naast Flipje staat  

Tiel ook bekend om Appelpop, het landelijk bekende gratis popfestival.  

Of het jaarlijkse Fruitcorso dat grote bezoekersaantallen naar de stad trekt.

Naast het fruitbaasje Flipje en de jaarlijkse evenementen heeft Tiel je  

nog veel meer te bieden op bijvoorbeeld het gebied van cultuur. Neem 

bijvoorbeeld het theater de Agnietenhof. Naast de functie van Schouwburg 

wordt de Agnietenhof ook veelvuldig gebruikt als filmtheater. Of kom  

samen in het volledig nieuwe cultuurcentrum Zinder. Zinder is hét centrum 

voor muziek, dans, theater, film, beeldende kunst, literatuur en informatie. 

Een ontmoetings- en inspiratieplek voor inwoners, bezoekers en toeristen.

Leven zoals  
jij dat wilt
daarvoor kom 
je naar Tiel

“Mede door de grote inzet van onze 

winkeliersvereniging hebben we de laatste jaren  

flinke stappen gemaakt in het centrum van Tiel. Met name 

in de toegankelijkheid en gastvrijheid. Samen verkopen we 

gezelligheid in onze prachtig mooie binnenstad, daar zijn  

we trots op!”

Michel van Heesch 

horecaondernemer Tiel

STADSWANDELING ‘HISTORISCHE BINNENSTAD’

1  Waterpoort

2  Flipje en Streekmuseum

3  Plein

4  Vismarkt

5  Standbeeld Flipje

6  Waterpomp

7  Winkelpromenade

8  Oliemolenwal

9  Vogeleilandje

10  Kalverbos

11  Sint Dominicuskerk

12  Oud Burger Mannen-  

en Vrouwenhuis

13  Ambtmanshuis

14  Stadstuinen van Zocher

15  Sint Caeciliakapel

16  Schouwburg &  

Filmtheater Agnietenhof

17  Burgerweeshuis

18  Sint Maartenskerk

19  Kantongerecht

20  Het Klooster

21  Joods Monument

22  Gotisch huis

23  Stadswal

24  Zinder/Toeristisch Informatie  

Punt in Zinder

25  Traditie van de Tielsche Kermiskoek
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Redute als 
verbindende  
schakel
tussen wonen  
en werken

“Redute is de verbindende schakel  

in Tiel Oost tussen wonen, werken en recreëren op het 

Vijverterrein. Door het toepassen van kunst bij de bruggen 

creëren we een bijzondere verbinding tussen de verkoper, 

eigenaar, ontwikkelaar en gemeente. Een verbinding die 

uiteindelijk is ontstaan na de jarenlange  

ontwikkeling van het plan.”

Theo van Wijk

architect

Grote differentiatie in de typen woningen om jou te laten kiezen voor 

de mogelijkheden die aansluiten bij jouw behoeften. Kies je voor een 

vrijstaande, een halfvrijstaande of juist voor een rijwoning? De 43 woningen 

vormen samen een speels en kleurrijk geheel. De bakstenen in de kleuren 

rood en gebroken wit leggen hiervoor de basis. Er is door de architect 

gekozen voor specifiek metselwerk en opvallende kappen om aansluiting te 

maken met de bebouwing in Tiel Oost.

Ben je op zoek naar de mogelijkheid om wonen en werken te combineren? 

De halfvrijstaande en vrijstaande woningen zijn dan precies wat je zoekt. Wij 

creëren in samenwerking met jou een geschikte ruimte voor bijvoorbeeld 

jouw administratiekantoor, fysiotherapiepraktijk of marketingbureau. 

In de stedenbouwkundige visie voor het Vijverterrein in Tiel is het terrein 

in drie gebieden opgedeeld. Het plan is ontwikkeld vanuit de vraag naar 

een combinatie van wonen en werken. Deelgebied 1 is gelegen aan de 

noordkant. Hier zijn bedrijfsruimten gecombineerd met dienstwoningen 

en vrijwel al geheel gerealiseerd. Wij presenteren je deelgebied 2 waarin 

er de mogelijkheid is om de halfvrijstaande en vrijstaande woningen te 

combineren met kleinschalige bedrijfshuisvesting aan huis.

Ondanks de bedrijvigheid is er veel oog voor natuur. Vlak naast de Waal 

en pal naast jouw woning is er alle ruimte voor recreatie. De deelgebieden 

samen zorgen voor een prachtige verbinding vanuit het centrum van Tiel 

naar het natuur- en recreatiegebied de Vijverberg. 

De inspiratie voor de wadi’s en bruggen in Redute komt voort uit het 

water uit de oorspronkelijke vijver, de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Met behulp van de wadi’s wordt in de wijk duurzaam omgegaan 

met hemelwater. Al het water dat wordt opgevangen via de 

daken wordt niet afgevoerd in de grond, maar stroomt 

via de watergoten in het straatwerk naar de wadi’s. 

De toevoeging van de door een kunstenaar 

ontworpen bruggen geven de wijk een 

extra rijke dimensie.
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Redute 
Rijwoningen
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Begane grond
Slimme indeling voor 
fijn ruimtegevoel

Eerste verdieping
Vele opties mogelijk

Standaard vloerverwarming op de begane 

grond dus heerlijk comfortabel.

Jij bepaalt hoe jouw droom-

keuken eruit komt te zien. 

Meer ruimte nodig? De woonkamer is uit te 

breiden met een uitbouw van 1,2 m of 2,4 m.

Geniet optimaal van jouw woning 

in de ruime woonkamer.

Alle opties voor jouw badkamer komen 

tot leven in onze showroom. 

Vele mogelijkheden door 

de praktische indeling.

|  Rijwoningen
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Zolder
Grote meerwaarde 
voor jouw woning

|  Rijwoningen

In de tuitgevel is ruimte om een 

fijne werkplek te creëeren.

Bereik de zolder 

eenvoudig via de 

vaste trap. 
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Redute 
Halfvrijstaande 
woningen
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verdieping
met 3 slaapkamers

Begane grond
Praktisch en ruim

|  Halfvrijstaande woningen

De garage wordt standaard opgeleverd 

met praktische dubbele deuren.

Geen schuine wanden, dus volop 

profiteren van de ruimte.

Een praktische indeling voor 

optimaal wooncomfort.

Luxe tegels 

en sanitair. 

Handig, zo’n grote garage die daarnaast 

een ideale opbergruimte is.  

Hoe deel jij jouw woning in? Kies voor 

een indeling die past bij jouw levensstijl.

Een heerlijke badkamer met een 

dubbele wastafel.
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De zolder
met vele mogelijkheden

|  Halfvrijstaande woningen

Volop ruimte voor een extra 

slaapkamer of hobbykamer. 
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Redute  
Vrijstaande 
woningen
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Begane grond
Alle ruimte voor jouw 
woonwensen

Fietsen, opbergkasten én een auto, 

het past allemaal in de garage. 

Koken in een luxe woonkeuken, 

daar word je toch warm van?

Geniet van al het licht terwijl je in alle rust 

een boek leest in jouw woonkamer.

|  Vrijstaande woningen
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Eerste verdieping
Optimaal wooncomfort

Volop ruimte voor drie 

royale slaapkamers. 

Stijlvolle tegels en luxe sanitair 

voor een heerlijke badkamer. 

Optimaal profiteren van de ruimten 

zonder schuine wanden.

|  Vrijstaande woningen
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Zolder
Voor extra 
leefruimte

Een extra werkruimte, fitnessruimte of 

slaapkamer? Ruimte genoeg op de zolder.

|  Vrijstaande woningen
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Elke dag uitgebreid koken en tafelen of juist snel een goede maaltijd 

bereiden voor het hele gezin; jouw wensen zijn naadloos in te passen in 

jouw nieuwe woning. De keuken wordt niet standaard meegenomen in 

de oplevering. We adviseren je om bij onze partner Bruynzeel Keukens in 

Nijmegen een kijkje te nemen in de showroom. Ga je wat betreft het kiezen 

van de keuken met hen in zee, dan bespaar je onze coördinatiekosten die 

we rekenen wanneer je de keuken bij een andere partij kiest. 

Een keukeneiland met gasfornuis, of juist een hoekopstelling met

Een keramische kookplaat; jij bent degene die beslist. Het aanbod voor 

bijvoorbeeld de keukenkleur, wandbekleding, vloer, wastafel, kranen, 

handgrepen en de apparatuur is zeer divers, een keuze maken is dan ook 

niet altijd makkelijk. Dit snappen we maar al te goed, daarom laat Bruynzeel 

de opties in de showroom in Nijmegen tot leven komen. Samen met de 

specialisten kom je tot een eigen keuken om van te dromen. 

Een keuken  
om van te 
dromen

|  Opties keuken
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Baden in 
alle rust
in jouw 
badkamer

Iedere dag begint en eindigt in de badkamer. Kwaliteit, comfort en luxe 

staan dan ook centraal in de badkamers die we standaard opleveren in alle 

woningen. Wil je graag een comfortabel bad, een luxe douche of misschien 

wel allebei; de keuzes voor de badkamer maak je zelf. De mogelijkheden 

voor jouw nieuwe badkamer zijn zeer divers. Jouw eigen woonadviseur van 

Groothuis Wonen denkt dan ook graag met je mee zodat jij uiteindelijk kiest 

voor hetgeen dat bij jou past. 

In de luxe badkamer en toilet vind je het volgende:

• sanitair van A-merken als Villeroy en Boch;

• luxe kranen en douchethermostaat van Grohe;

• vrij hangende toiletten in toilet en badkamer van merk Villeroy en Boch;

• rvs douchedrain inclusief betegelde spatwand;

• dubbele wastafel in badkamer in halfvrijstaande en vrijstaande 

woningen, enkele wastafel in rijwoningen;

• wandtegels in toilet en badkamer; wit 25 x 33 cm liggend verwerkt,  

in badkamer tot plafondhoogte;

• vloertegels in toilet en badkamer; antraciet 30 x 30 cm.

|  Opties badkamer
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Een grote leefkeuken, dakkapel of een speelwerkkamer; het is allemaal 

realiseerbaar. Maar ook een slaapkamer met badkamer op de begane grond 

is mogelijk. Wat dacht je van een aansluiting in de gevel voor elektrisch 

rijden. Maar ook mooie tuindeuren of een schuifpui in de achtergevel, 

voor verbinding met het buitenleven. Dankzij alle opties kun je je woning 

helemaal eigen maken. Een woning die naadloos aansluit bij jouw ‘way  

of living’ en waarin je je direct thuis voelt. 

Ook gedurende de bouw van de woning blijft je woonadviseur jouw 

aanspreekpunt. Samen met hem of haar bepaal je ook hoe je woning  

wordt opgeleverd. Leid je een druk leven en wil je het liefst op de dag  

van oplevering al in je nieuwe woning slapen? Geen probleem.

We ontzorgen je graag en gaan daarin heel ver. De vloerbedekking  

op de grond, het behang op de muur, je eigen meubels in je nieuwe  

huis, alle spullen op de juiste plek én zelfs een gevulde koelkast om het 

avondeten te kunnen maken; jij geeft aan wat je wensen zijn en het  

wordt voor je geregeld.

’s Ochtends vanuit je oude huis naar het werk vertrekken en  

’s middags weer terugkomen in je volledig ingerichte nieuwe  

woning. Het klinkt misschien als een droom, maar die  

droom maken we graag waar.

Full
option

|  Full  option

“Gedurende de gehele woonreis krijg je één 

aanspreekpunt die je helpt bij het maken van al jouw 

keuzes. We ontmoeten je graag in onze showroom waar 

we het gevoel van de woning creëren. Samen komen we 

tot de beste keuzes voor jouw droomwoning.”

Edwin Böhm 

woonadviseur Groothuis Wonen
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Een huis kopen is een belangrijke stap in je leven. Je verwacht een  

passend advies. Ook voor het nieuwbouwplan Redute in Tiel staan van  

de Rabobank financieel adviseurs Ronald Looman, Manon van Eldijk en  

Peter van de Sluis voor je klaar.

Heb je jouw droomwoning gevonden en wil je weten waar je staat?  

Tijdens een oriënterend gesprek bespreken adviseurs Ronald, Manon of 

Peter jouw financiële mogelijkheden en de daarbij bijbehorende lasten. 

Dit oriënterende gesprek is kosteloos. Als je een woning toegewezen hebt 

gekregen, kom je terug bij jouw adviseur voor een adviesgesprek. Hij of 

zij bespreekt met jou de exacte woonlasten, wanneer je de hypotheek 

hebt terugbetaald en de bijbehorende kosten zoals bijvoorbeeld voor een 

overlijdensrisicoverzekering of woonhuisverzekering en de advieskosten. 

Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met jouw plannen voor de 

toekomst. Als je een offerte van de Rabobank ontvangt heb je de zekerheid 

dat de financiering rond is. Nadat je de offerte hebt getekend, wordt het 

proces richting de notaris ingezet, zodat je eigenaar wordt van jouw nieuw 

te bouwen droomwoning.

Afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met een van 

onderstaande adviseurs:

Ronald  (06) 13 77 52 66

Manon (06) 13 65 23 25 

Peter (06) 82 26 17 51

Of stuur een mail naar: financieeladvies.westbetuwe@rabobank.nl.

Online oriënteren in het Hypotheekdossier

Je kunt je ook online oriënteren. Daarvoor is het Rabobank 

Hypotheekdossier ontwikkeld. Een handig hulpmiddel voor als je thuis  

een hypotheekberekening wilt maken. Meer informatie vind je op 

www.rabobank.nl/hypotheekdossier.

Ronald, Manon en Peter helpen je graag!

De woning  
van jouw dromen
en een hypotheek  
naar jouw wensen!

Ook bij nieuwbouw
naar de notaris!

T (0344) 639080

E info@notarispraktijkkok.nl

I www.notarispraktijkkok.nl

Het kopen van een nieuwbouwwoning gaat iets anders dan een bestaande 

woning. Je hebt namelijk te maken met verschillende partijen en de woning 

moet nog gebouwd worden. Daarom is het essentieel om alle afspraken goed 

vast te leggen. Notaris Mr. Roland Kok te Tiel is je daarbij graag van dienst!

 

De eerste afspraken in de koop- aanneemovereenkomst

Normaal gesproken maakt de makelaar op basis van overleg met alle 

partijen de koop- aanneemovereenkomst op. Dit is een combinatie van 

twee overeenkomsten, namelijk de koopovereenkomst van de grond en de 

aanneemovereenkomst voor de bouw van het huis. Deze overeenkomsten teken 

je bij de makelaar. Voor vragen over de inhoud van deze overeenkomsten kun 

je ook bij de notaris terecht.

 

Akte van levering voor de officiële overdracht

Voor de officiële overdracht, bij de notaris, teken je de leveringsakte waarin 

ook de gemaakte afspraken uit de koop-aanneemovereenkomst staan. De 

leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. De kosten 

hiervan worden veelal betaald door de verkoper. Daarna zorgt de notaris ervoor 

dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster en ben je officieel eigenaar van 

de nieuw te bouwen woning.

 

Samen een nieuwbouwhuis kopen

Wanneer je een woning koopt met je partner is het verstandig om daarover 

afspraken te maken in een samenlevingscontract of in partnerschaps- of 

huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld over hoe de inboedel verdeeld wordt als 

jullie uit elkaar gaan of hoeveel vermogen je zelf hebt ingelegd toen je samen 

de woning kocht.

 

Bij overlijden gaat de woning volgens de wet naar de partner. Deze 

wettelijke regeling geldt alleen voor gehuwden of mensen met een 

geregistreerd partnerschap. Ga je ‘gewoon’ samenwonen, dan moet je in een 

samenlevingscontract of testament laten opnemen dat de woning bij overlijden 

naar de langstlevende partner gaat.

 

Je kunt een samenlevingscontract, partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden of 

een testament gelijktijdig met de overdracht regelen bij de notaris.

 

Notaris Mr. Roland Kok is er voor jou

Maak snel een afspraak met onze notaris Roland Kok voor een  

persoonlijke bespreking!
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Welkom 
in Tiel



VERKOOP

www.dolronrivierenland.nl

0344 - 622 220

info@dolronrivierenland.nl

ONTWIKKELING & REALISATIE 

www.groothuiswonen.nl

0546 - 480 000

Deze brochure is gedrukt op BalancePure®. Dit is milieuvriendelijk, gerecycled 
papier voorzien van FSC-certificaat en EU ecolabel.

DISCLAIMER
Deze verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld. 
De omgevingsschetsen zijn echter een momentopname. Wijzigingen met betrekking 
tot de situering, omliggende bebouwing, groenstroken, voet- en fietspaden en 
parkeervoorzieningen kunnen zich dan ook nog voordoen. Ook aan de impressies, 
maatvoeringen en sfeerplattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.


