
Digitale brochure Mipatio Leeuwarden



“Het ultieme gevoel van vrijheid en duurzaam wonen”
Ontwikkelaar Henk Planting over het Mipatio-gevoel

Meer dan de helft van de vijftigplussers in Nederland kan geen passende woning 
vinden. En met de vergrijzing de komende jaren zal dat alleen maar lastiger worden. 
Die gedachte was voor mij de inspiratie om een innovatief woonconcept te ontwikkelen. 
Een concept gericht op maximale levenskwaliteit en het ultieme gevoel van vrijheid.

Het Mipatio-gevoel staat voor wonen in een exclusieve omgeving, voorzien van alle 
gemakken. Buitengewoon wonen dus, zowel letterlijk als figuurlijk. Want het middelpunt 
van Mipatio is een eigen overdekte, verwarmde mediterrane binnentuin van bijna 2000 m2. 
Een plek waar je het hele jaar door, los van de afhankelijkheid van onze seizoenen,  
kunt verblijven. Waar je de kleinkinderen kunt ontvangen, maar ook in de avonduren kunt 
genieten, een gesprek kunt voeren en mensen kunt ontmoeten. Niet voor niets heet dit 
woonconcept ‘Mipatio’. Ofwel: mijn binnentuin, vorstelijk wonen in Leeuwarden.

Henk Planting

In Mipatio geniet u elke dag opnieuw van mediterrane sferen. In zomer en winter, 
lente en herfst geniet u van een aangenaam klimaat. Het hele jaar door eindeloos 
ontspannen in de overdekte binnentuin. Warm in de winter en koel in de zomer.



Mipatio - overdekte binnentuin bij dag | 1 



Mipatio - overdekte binnentuin bij nacht | 2 



100 m2 ‘Comfort’ appartement 
 exclusief balkons en binnen-
berging. Uw eigen indelings-
wensen zijn bespreekbaar.
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Leefruimte als aandachtspunt
Wonen als een vorst in Frankrijk. Dat is de gedachte achter Mipatio. Het ontwerp en de indeling van de appartementen zijn hiervan 
een doorvertaling. Het uitgangspunt is een zo royaal mogelijke leefruimte in elk vertrek. Hierbij is bewust afgezien van een derde 
slaapkamer. Dit om ruimte te creëren voor een riante woonkamer met keuken en twee ruime slaapkamers. Voor incidentele extra 
slaapruimte voorziet Mipatio in twee luxueuze hotelsuites. Een sfeervolle uitwijkmogelijkheid met alle privacy voor uw logees.



Mipatio - sfeerimpressie ‘Comfort’ appartement | 4 



120 m2 ‘Comfort Plus’  hoek -  
appartement exclusief balkons 
en binnenberging. Indelings-
wensen zijn bespreekbaar.
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Oog voor duurzaamheid
Al onze appartementen zijn voorzien 

van een duurzaamheids pakket 
ter waarde van 20.000 euro. 

De appartementen zijn gasloos en zijn 
voorzien van onder andere een 

warmtepomp en zonnepanelen. 

De gebruikte techniek zorgt ervoor dat 
uw appartement in de zomer koel is 

en in de winter aangenaam warm 
tegen zeer lage verbruikskosten van 

circa 40 euro per maand. 



Een optimale beleving krijgt u in het 
120 m2 ‘Comfort Plus’ hoekappartement. 

Een riante woonkamer met plaats voor 
een kookeiland. Ook hier zijn uw eigen 

indelingswensen bespreekbaar.
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115 m2 ‘Roof Top’ appartement 
met een dakterras van 52 m2

Uniek
Voor de echte buiten - 

 genieters hebben we een 
uniek appartement.  

Het woongedeelte heeft een 
oppervlakte van 115 m2 met 

een zeer royaal dakterras van 
wel 52 m2. Een deel van  

dit royale terras is overdekt. 
Hier kunt u zowel binnen  

als buiten leven.
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Het zeer royale buitenbalkon heeft een oppervlakte van 3.1 m x 3.6 m

Sfeerimpressie
binnenbalkon
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Geniet buiten en binnen
Elk appartement heeft een binnen- en buitenbalkon. Geniet vanaf het binnenbalkon van de tuin of maak gebruik 
van het grote buitenbalkon van bijna 12 m2. Een heerlijke plek om te loungen met familie en vrienden.



Zoveel faciliteiten, bijzonder compleet
Mipatio staat voor totaal wooncomfort onder één dak. 
U vindt er bijvoorbeeld een café-restaurant met een koffiebar.
En voor de dagelijkse work-out is er een fitnesszaal. Heeft u logees? 
Voor vrienden en familie zijn er twee luxe hotelsuites.
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Alles voor duurzaamheid
Mipatio koppelt luxe en comfort aan verantwoord omgaan met energie. De appartementen en het hoofdgebouw zijn uiterst duurzaam. 
Er is alles aan gedaan om de verbruikskosten terug te brengen tot circa 40 euro per maand. Het Mipatio-complex is gasloos.

Het hoofdgebouw met beveiligde entree, fitnesszaal, café-restaurant, hotelsuites en inpandige bergingen 



Plattegrond eerste woonlaag

Mipatio legenda 

1. Fitness

2. Spreekkamer

3. Hotelsuite

4. Hotelsuite

5. Berging 1

2

3 54

Parkeren en berging
Parkeren is bij Mipatio nooit een probleem. Want elk appartement beschikt  
over een privé-parkeerplaats. Met de grote en royale lift bent u zo in uw appartement.  
Ook heel handig: elk appartement heeft een berging op de eigen verdieping.
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Mipatio legenda 
1. Entree Mipatio

2.  Uw overdekte tuin van  

bijna 2000 m2

3. Fietsenstalling buiten

4.  Privé-parkeerplaatsen  

en parkeerplaatsen bezoek

5. Openbare groenstrook

6. Van Harinxmakanaal

7. Winkelcentrum Nijlân
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Ontwikkelingsgebied Mipatio Leeuwarden

In de buurt van Mipatio

1. Het Van Harinxmakanaal ligt op 
loopafstand van Mipatio. Een ideaal 
plekje om te wandelen, fietsen of 
gewoon de schepen aan u voorbij te 
zien trekken.

2. Op 5 minuten fietsafstand vindt u 
winkelstraat de Schrans. Een lange en 
bruisende winkelstraat met ongeveer 
60 verschillende gezellige winkels 
waar u nog echt ‘klant‘ bent.

.

3. Via de kruising Aldlânsdyk, Julianalaan 
en Overijsselselaan is Mipatio snel te 
bereiken voor uw familie en vrienden 
van buiten Leeuwarden. Uiteraard bent 
u zelf ook snel de stad uit.

4. Het winkelcentrum Nijlân is op slechts 
2 minuten lopen vanaf Mipatio 
 gelegen. Hier vindt u verschillende 
grotere supermarkten en diverse 
kleinere winkels zoals een bakker, 
drogist, bloemist en een cafetaria

5.  Het hart van de stad Leeuwarden, 
 het centrum, is goed te bereiken. 
  Met de fiets bent u daar in 10 minu-

ten. De auto doet er 12 minuten 
 over. Lekker dichtbij.

Op de huidige locatie waar Mipatio 
gerealiseerd wordt staat nog de oude 
LTS-school. Alle gebouwen op de  
groene ondergrond worden op korte 
termijn gesloopt en maken plaats  
voor een openbare groenstrook en 
andere  nieuwbouwprojecten.
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Nijlânsdyk

M
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Locatie
Mipatio wordt gerealiseerd in de ruim opgezette en overwegend 

groene wijk Nijlân, nabij het Van Harinxmakanaal. Het nieuwe 

inrichtingsplan de ‘Groene Long’ is een aangelegd gebied waar 

volop in geleefd, gerecreëerd, gesport en gewandeld kan worden. 

Het verdient zeker de naam ‘Central Park’ Nijlân.

Rondom Mipatio zijn goede voorzieningen te vinden.  

Direct naast het luxe complex vindt u het openbaar vervoer.  

Er is een kleinschalig winkelcentrum binnen handbereik en het 

Medisch Centrum Leeuwarden is op loopafstand. Verder zijn er in 

de wijk diverse zorgvoorzieningen te vinden en de locatie heeft 

zeer goede ontsluitingen en uitvalswegen.
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Prinsessenweg

Beatrixs
traat
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We hebben in het kort alles nog even voor u op een rij gezet.
 
De kwaliteiten van Mipatio
Unieke overdekte en geklimatiseerde mediterrane aangelegde binnentuin van circa 2000 m2, 
met diverse terrassen en vijverpartijen, bewegingsplein, jeu-de-boulesbaan en er is een ruimte waar 
kinderen en kleinkinderen zich kunnen vermaken.   
 
•	 	De	appartementen	zijn	allemaal	gelijkvloers.	Dit	maakt	ze	geschikt	voor	iedereen,	ook	voor	mensen	

met een lichamelijke beperking.
•	 Mipatio	betekent	veilig	en	ontzorgd	wonen.
•	 Mipatio	wordt	voorzien	van	slimme	domotica	voor	tal	van	functies.
•	 Specifieke	persoonlijke	individuele	woonwensen	zijn	bespreekbaar.
•	 Toekomstgericht	wonen.
•	 	Veel	extra	en	luxueuze	voorzieningen	in	het	hoofdgebouw,	zoals	een	uitgebreide	fitness,	ruimte	voor	

fysiotherapeut en schoonheidsspecialiste, hotelsuites en een café-restaurant.
•	 Mipatio	blijft	betrokken	na	realisatie	van	de	bouw	en	organiseert	de	vereniging	van	eigenaren.
•	 Mipatio	geeft	plezier,	beleving	en	maatschappelijke	betrokkenheid	in	een	beschermde	woonomgeving.
•	 	Als	bijzonderheid	is	in	de	verkoopprijs	een	bedrag	opgenomen	dat	na	oplevering	van	Mipatio	op	

de rekening van de Vereniging Van Eigenaren (V.V.E.) wordt gestort als startkapitaal en reserve voor 
toekomstig onderhoud.

 
U kunt gebruik maken van alle eigentijdse voorzieningen. Of u nu (onder begeleiding) wilt sporten, 
een maaltijd bij u in het appartement wilt ontvangen, een feest in het restaurant wil organiseren of een 
klusjesman nodig heeft. Bijna alles is mogelijk!

 Oog op duurzaamheid
•	 Mipatio	koppelt	luxe	en	comfort	aan	verantwoord	omgaan	met	energie.
•	 U	heeft	individuele	PV-zonnepanelen	met	een	eigen	omvormer	voor	circa	2000	kWh	opbrengst.
•	 U	heeft	een	warmtepomp	met	een	individuele	bron.	U	heeft	een	warmwatervoorraadvat.
•	 U	heeft	vloerverwarming	in	uw	appartement	met	de	mogelijkheid	tot	koelen.	In	de	slaapkamers	worden	

convectoren geplaatst die de kamer snel kunnen koelen.
•	 	Er	wordt	een	gebalanceerde	ventilatie	geplaatst	waarbij	in	iedere	woonruimte	optimaal	wordt	

geventileerd. Door de terugwinunit wordt de warmte opnieuw gebruikt waardoor u bespaart op  
uw energiekosten.

•	 De	buitengevels	zijn	zeer	goed	geïsoleerd.
•	 De	appartementen	zijn	gasloos.	Hiermee	bespaart	u	op	uw	maandelijkse	vastrechtkosten.
•	 De	verwachte	maandelijkse	energieverbruikskosten	zijn	circa	40	euro	per	maand.
•	 Elk	appartement	is	voorzien	van	een	energiepakket	ter	waarde	van	20.000	euro.

Disclaimer
De in deze brochure getoonde impressies tonen de sfeer waarin Mipatio wordt gerealiseerd. 
Wijzigingen in tekeningen en maatvoeringen voorbehouden. Aan onvolkomenheden of drukfouten 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Mipatio  

              Mijn binnentuin               

Activiteiten               

                                Harmonie

Geen wind, regen of sneeuw …         

Altijd aangenaam

            Samen met je vrienden         

Warm en sfeervol

                            Wandelen 

Kijk naar buiten en zie ...        

            Onze mooie buitentuin



Meer weten over buitengewoon 
wonen in Mipatio?

Bel met 085 773 41 51 en kom alles te weten  
over alle mogelijkheden die wonen in Mipatio biedt.  

U kunt natuurlijk ook onze website bezoeken  
of een E-mailbericht sturen naar info@mipatio.nl

Postbus 1199  •  8900 CD Leeuwarden 
T 085 773 41 51  •  info@mipatio.nl  •  www.mipatio.nl


