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Residence

GOESE DIEP

Residence Goese Diep verrijst op een unieke locatie. Vanuit de royale
appartementen en luxe penthouses heeft u een magnifiek uitzicht
over Goes, de omliggende natuur en het Goese Meer. Uw eigen boot
of sloep ligt aan de nabij gelegen aanlegsteiger.
Residence Goese Diep bestaat uit vier appartementengebouwen met in
totaal 32 luxe appartementen en 4 penthouses, in grootte variërend van 90
tot 177 m2. De woonkamers zijn voorzien van een riante schuifpui, grenzend
aan een groot balkon van 13 tot 143 m². De lichte, strak vormgegeven
woningen hebben een luxueuze uitstraling met mooie details. Dit is wonen
in rust en ruimte. Pal aan het water is Residence Goese Diep de ideale
thuishaven voor watersporters en voor iedereen die graag comfortabel en
veilig woont in de nabijheid van de stad en de Zeeuwse kust.

GENIET VAN HET UITZICHT
Elk appartement heeft een adembenemend uitzicht over het Zeeuwse
landschap en het Goese Meer. Het havenkanaal ligt voor de deur. De
binnenstad is nog geen tien minuten fietsen, maar even de sloep pakken,
kan natuurlijk ook. Heerlijke vaartochten starten hier. Vaart u richting
het noorden, dan zit u zo, via de sluizen van het Goese Sas, op de
Oosterschelde. Voor plezier en ontspanning is dat niet nodig. Het Goese
Sas is een unieke pleisterplaats, waar sinds de 19e eeuw schippers (en
landrotten) ontspanning zoeken.

OPTIMAAL WOONCOMFORT
De Vlaamse architect heeft bij het ontwerp van uw woning rekening
gehouden met duurzaamheid en aangenaam en waardevast wooncomfort.
De appartementen zijn niet aangesloten op het aardgasnet: met de
warmtepomp is de energie- en warmtevoorziening volledig elektrisch.
De vloerverwarming zorgt voor behaaglijke warmte. De woningen hebben
vanzelfsprekend minimaal één parkeerplaats in de (half)verdiepte
parkeergarage.
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GOES
Goes heeft alles wat u van een stad aan het water mag verwachten. De binnenstad is sfeervol. Naast mooie
winkels en uitstekende restaurants vindt u er de gezellige jachthaven. Wie hier aan boord gaat, ontdekt
Goes van een andere kant. Voor u ontvouwt zich het kanaal: de Oosterschelde ligt binnen handbereik.

BRUISEND HART VAN ZEELAND

LEEF JE SPORTIEF UIT

Wie Goes ontdekt, wil niet meer weg. Het bruist hier
op een ongedwongen manier. Wonen, werken en
recreëren gaan in deze stad perfect samen. De Grote
Markt in Goes is een centraal trefpunt. De terrassen
verleiden u in ieder seizoen tot een goed gesprek of
een onverwachte ontmoeting. De binnenstad is
uitnodigend. Royale winkelstraten, historische
gebouwen en intieme pleinen geven de stad allure.
Het klopt wat wordt gezegd: dit is het bruisende
hart van Zeeland.

Sportief kunt u in Goes alle kanten op. Het Veerse
Meer is een walhalla voor de watersporter. De Goese
Golf is een uitdagende baan; op 12 van de 18 holes
heeft u te maken met waterhazards. Omnium is een
unieke belevenis. Onder één dak vindt u hier een
subtropisch zwembad, een tropisch bos en tal van
sportaccommodaties. Kortom, genoeg voor een hele
dag plezier. Wie graag naar sport kijkt, haalt in het
weekend zijn hart op op sportpark Het Schenge in Goes.

ZOVEEL NATUUR, ALTIJD DICHTBIJ

Waterrijk wonen

OP DE GRENS VAN STAD EN LAND
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De natuur is in Goes altijd dichtbij. Wie de fiets pakt
of graag wandelt, ontdekt prachtige paden langs
weilanden, boomgaarden en eindeloos veel water.
De omringende dorpen hebben elk een eigen karakter.
De Oosterschelde vormt een onuitputtelijke bron
van ontspanning en plezier. Het water beleeft u
op uw manier. In weer en wind of met de zon hoog
aan de hemel. Langs de dijk, op het water of zelfs
erin: dit verveelt nooit. Ook mooi en bijzonder is het
recreatiepark rond de Hollandse Hoeve. In de oude
boomgaard, de kinderboerderij en de verschillende
speeltuinen is steeds van alles te beleven.

FIJN THUISKOMEN
Natuurlijk wordt in Goes ook gewerkt. De verschillende
bedrijventerreinen huisvesten een breed scala aan
bedrijven. Het ziekenhuis heeft een belangrijke centrale
voorziening voor de Bevelanden. De bereikbaarheid is
optimaal, via de ontsluitingswegen naar het noorden
(N256) en het oosten (A58). Veel scholieren en
studenten profiteren van het goede openbaar vervoer,
zowel voor bus- als treinverbindingen. Grote steden
als Antwerpen, Rotterdam en Breda liggen binnen
handbereik. Leuk voor een dagtripje, want thuiskomen
in Goes voelt altijd beter.
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Locatie RESIDENCE GOESE DIEP
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Situatie RESIDENCE GOESE DIEP
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Stallingsgarage RESIDENCE GOESE DIEP
= Parkeerplaats
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APPARTEMENT Type ABC 0.1
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Terras :

116m²
56m²
18m²
10m²
27m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Ruime slaapkamer met inloopkast
2 bergingen in het appartement
Eigen berging en parkeerplaats in de kelder
Directe entree naar de tuin
Terras met uitzicht op het kanaal
Separaat toilet

BOUWNUMMERS

D

C

11

21

31

B

A

Gebouw A: 11
Gebouw B: 21
Gebouw C: 31

SCHAAL 1:100
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APPARTEMENT Type ABC 0.2
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Terras :

90m²
45m²
11m²
10m²
13m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Separaat toilet
Eigen berging en parkeerplaats in de kelder
Directe entree naar de tuin
Terras met uitzicht op het kanaal

BOUWNUMMERS
Gebouw A: 12
Gebouw B: 22
Gebouw C: 32

42

D

12

22

32

C

B

A

SCHAAL 1:100
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TYPE ABC 1.2
16

TYPE ABC 1.1
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APPARTEMENT Type ABC 1.1
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Balkon 1 :
Balkon 2 :

116m²
56m²
18m²
10m²
31m²
3m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Ruime slaapkamer met inloopkast
Twee balkons met uitzicht op het kanaal
en uitzicht op het Goese Meer
Separaat toilet
2 bergingen in het appartement
Eigen berging en parkeerplaats in de kelder

D

C

17
15
13

27
25
23

37
35
33

B

A

BOUWNUMMERS
Gebouw A: 13, 15, 17
Gebouw B: 23, 25, 27
Gebouw C: 33, 35, 37
(Raamindeling kan per verdieping verschillend zijn)
SCHAAL 1:100
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APPARTEMENT Type ABC 1.2
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Balkon 1 :
Balkon 2 :

100m²
49m²
16m²
10m²
17m²
3m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Ruime slaapkamer met inloopkast
Twee balkons met uitzicht op het kanaal
en uitzicht op het Goese Meer
Separaat toilet
Eigen berging en parkeerplaats in de kelder

BOUWNUMMERS

D

18
16
14

28
26
24

38
36
34

C

B

A

Gebouw A: 14, 16, 18
Gebouw B: 24, 26, 28
Gebouw C: 34, 36, 38
(Raamindeling kan per verdieping verschillend zijn)

SCHAAL 1:100
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21

APPARTEMENT Type ABC 4.1
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Slaapkamer 3 :
Dakterras :

143m²
62m²
25m²
11m²
7m²
140m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
4-kamerappartement
3 slaapkamers
Twee badkamers
Separaat toilet
Dakterras rondom het penthouse
Luxe master bedroom met inloopkast en ensuite badkamer
Gastenverblijf met extra badkamer en 2 slaapkamers
2 parkeerplaatsen en ruime berging in de kelder

D

39

29

19

C

B

A

BOUWNUMMERS
Gebouw A: 19
Gebouw B: 29
Gebouw C: 39

SCHAAL 1:100
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23

TYPE ABC 4.1
24

TYPE D 1.2
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APPARTEMENT Type D 0.1
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Terras :

116m²
56m²
19m²
19m²
34m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Ruime slaapkamer met inloopkast
Terras met uitzicht op het kanaal
Separaat toilet
Eigen parkeerplaats met ruime berging in de kelder

BOUWNUMMER
Gebouw D: 42

42

D

C

B

A

SCHAAL 1:100

26

27

APPARTEMENT Type D 0.2
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Terras :

120m²
56m²
19m²
15m²
34m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Ruime slaapkamer met inloopkast
Terras met uitzicht op het Goese Meer
Separaat toilet
Eigen parkeerplaats met ruime berging in de kelder
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BOUWNUMMER
Gebouw D: 41

D

C

B

A

SCHAAL 1:100
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APPARTEMENT Type D 1.1
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Balkon :

120m²
56m²
19m²
19m²
34m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Ruime slaapkamer met inloopkast
Balkon met uitzicht op het kanaal
Separaat toilet
Eigen parkeerplaats met ruime berging in de kelder

48
46
44

BOUWNUMMERS
Gebouw D: 44, 46, 48

D

C

B

A

SCHAAL 1:100
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31

APPARTEMENT Type D 1.2
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Balkon :

120m²
56m²
19m²
19m²
34m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Ruime slaapkamer met inloopkast
Balkon met uitzicht op het Goese Meer
Separaat toilet
Eigen parkeerplaats met ruime berging in de kelder

47
45
43

BOUWNUMMERS
Gebouw D: 43, 45, 47
(Raamindeling kan per verdieping verschillend zijn)

D

C

B

A

SCHAAL 1:100

32

33

TYPE D 4.1
34

35

APPARTEMENT Type D4.1
Totaal woonoppervlakte ca.
Woonkamer / keuken :
Slaapkamer 1 :
Slaapkamer 2 :
Dakterras :

176m²
100m²
25m²
15m²
142m²

C

D

B
A

SPECIFICATIES
3-kamerappartement
2 slaapkamers
Separaat toilet
Luxe master bedroom met inloopkast en ensuite badkamer
2e slaapkamer met 2e badkamer
Optioneel 3e slaapkamer mogelijk
Dakterras rondom het penthouse

BOUWNUMMER
Gebouw D: 49

49

D

C

B

A

SCHAAL 1:100
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Samen leven, SAMEN ETEN
De keuken vormt een belangrijke spil in huis. Het is niet alleen
dé plek om heerlijk te koken, maar de keuken biedt ook alle
ruimte voor gezellige momenten met vrienden en familie.
Samen leven, samen eten en samen genieten; dát is genieten
van het goede leven. Of u nu graag kookt of geniet van de
gerechten, die met liefde voor u zijn bereid.

HART VAN UW WONING
De keuken is tegenwoordig meer en meer het hart van uw
woning. Het is een leefruimte waar u gasten ontvangt,
met elkaar samenzit of ontspant na een lange werkdag.
Reden te meer om goed na te denken over het aangenaam
en efficiënt inrichten van deze ruimte.

ALLE VRIJHEID
De appartementen in Residence Goese Diep worden standaard opgeleverd
zonder keuken. Zo heeft u alle vrijheid om vorm te geven aan uw eigen
keuken, die past bij uw eigen woonstijl. De specialisten van Raab Karcher
hebben speciaal voor Residence Goese Diep verschillende keukenconcepten
uitgewerkt. Zij adviseren u graag, laten de mogelijkheden zien en geven u
de tijd om uw keuzes goed te overwegen. Met alle specialismen onder één
dak, zorgen de specialisten van Raab Karcher dat uw keuken voor oplevering
professioneel wordt geplaatst. Mocht u liever van een andere keuken
leverancier gebruik maken dan kan dat uiteraard ook.
U bent van harte welkom in de fraaie showroom in Middelburg.
Raab Karcher - Waldammeweg 2 - 4338 PJ Middelburg
T (0118) 62 50 55 - www.raabkarcher.nl

BADEN

en stijlvol genieten

Meer en meer is een badkamer de plek om uw dag
prettig te beginnen of juist ontspannen te eindigen.
Hier komt u tot uzelf, in de stijl die bij u past. Daarom
zijn comfort, kwaliteit en keuzevrijheid bij de inrichting
van deze ruimte zo belangrijk.

TOILET

De appartementen van Residence Goese Diep zijn
allemaal voorzien van een luxe afgewerkte badkamer.
De penthouses beschikken zelfs over 2 badkamers!
Raab Karcher Middelburg verzorgt het sanitair en
tegelwerk.

TEGELWERK

BADKAMER
Iedere badkamer wordt opgeleverd met een douche,
toilet en wastafel, een prachtig badkamermeubel en
een spiegelkast met verlichting.
Natuurlijk bepaalt u zelf de kleur!

De appartementen van Residence Goese Diep hebben,
naast een separaat toilet, een 2e toilet in de badkamer.
Het separate toilet wordt afgewerkt met een mooie
fonteinwastafel met kraan.

Naast het sanitair zelf is de afwerking van de vloeren en
wanden bepalend voor de sfeer. Raab Karcher biedt u
hiervoor een ruime keuze in tegels en kleuren binnen het
pakket.
Uiteraard is het ook mogelijk om de badkamer(s) en
toiletruimte volledig naar uw wensen vorm te geven.
De verkoopadviseurs adviseren u graag over de
mogelijkheden tot uitbreiding, wijziging of misschien
wel een compleet andere invulling. U bent van harte
welkom in de fraaie showroom in Middelburg.
Raab Karcher - Waldammeweg 2 - 4338 PJ Middelburg
T (0118) 62 50 55 - www.raabkarcher.nll
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ALGEMENE INFORMATIE
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Vereniging van

redenen om te kiezen
voor

nieuwbouw

1

Onderhoudsvrij

2

Op maat

3

Comfortabel

4

Garantie

5

Energiezuinig

6

Veilig

7

Duurzaam

eigenaren
Koopt u een appartement, dan wordt u automatisch lid van de
Vereniging van Eigenaren (VvE). Het hoofddoel van de Vereniging
van Eigenaren (VvE) is de behartiging van de gemeenschappelijke
belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor en
heeft zeggenschap over (de gemeenschappelijke delen van) het
gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in
hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de
gemeenschappelijke gedeelten. Het bestuur van de vereniging berust
bij een of meerdere bestuurders en wordt door de eigenaars benoemd.
Bestuursleden kunnen eigenaar zijn van een appartement uit het
appartementengebouw, maar dit is niet noodzakelijk. In het geval dat
er meer bestuurders zijn, benoemen zij één van hen tot voorzitter en
benoemen zij tevens een secretaris en een penningmeester.
In de splitsingsakte wordt een nader te bepalen VvE beheerder
aangewezen. Op initiatief van de beheerder wordt de eerste VvE
vergadering georganiseerd na de oplevering.
In het reglement van de vereniging worden zaken geregeld als het
gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke
gedeelten van het complex. Alle kosten die hiermee samenhangen
worden naar de leden omgeslagen in de verenigingsbijdrage, deze
zal in de eerste vergadering worden vastgesteld. De wet eist dat
de vereniging tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering
houdt, waarin de financiële jaarstukken worden besproken en de
verenigingsbijdrage voor het komende jaar worden vastgesteld.
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Inspirerende en duurzame leefomgevingen
bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van
AM. Wij werken samen met belanghebbenden
op basis van conceptuele kracht, innovatie en
co-creatie. AM legt de lat hoog als het gaat
om gebiedsontwikkeling en geeft invulling aan
haar missie aan de hand van vijf kernthema’s:
Healthy Urban Living & Working, Stad- en
gebiedmaker, Inclusieve stad, Gedurfde
duurzaamheid en Gelukkig leven.
Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig,
transparant en vol bezieling. Duurzaamheid
is daarbij een integraal onderdeel van onze
projecten. In samenwerking met overheden,
vastgoedbeleggers, woningcorporaties,
maatschappelijke organisaties, bewoners en
overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor
bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in
te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM,
onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt
hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit
van leven.

Bouwgroep Peters uit Middelburg is al ruim 50 jaar
een zelfstandige onderneming en qua omvang één van
de grotere bouwbedrijven in Zeeland. Met een vast
personeelsbestand van circa 120 medewerkers wordt
jaarlijks een omzet “opgebouwd” van ongeveer
40 miljoen EURO.
Actief en deskundig in alle sectoren van de bouw.
Zoals: woningen, scholen, kantoren, gebouwen ten
behoeve van de zorgsector, winkels, bedrijfsgebouwen,
renovatieprojecten en – nadrukkelijk niet op de laatste
plaats – restauratiewerken, waarin ons bedrijf in
het Zeeuwse toonaangevend is. Echter ook groot in
het kleine: onderhoud, kleine verbouwingen en een
servicedienst die zeven dagen per week paraat is.
Wij zijn trots, dat wij de bouw van Residence Goese
Diep op één van de mooiste locaties van Goes mogen
realiseren. Bouwgroep Peters staat garant voor een
vakkundig en gedegen uitvoering van dit uitzonderlijk
mooie appartementencomplex aan de oever van het
kanaal van Goes naar het Goese Sas.

Betrouwbaar, op tijd, degelijk:
fundament voor duurzame
toegevoegde waarde
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MAKELAAR

Dam 13, 4461 HV Goes
T 0113 - 21 11 47
E info@stadenzeeland.nl
www.stadenzeeland.nl

Dit is een ontwikkeling van Residence Goese Diep CV
AANNEMER

ONTWIKKELAAR

ARCHITECT

Fotografie: Suzan Fotografie
Opmaak:
BeeldMerk

www.residencegoesediep.nl

DISCLAIMER: Aan de inhoud van deze brochure, waaronder impressies, foto’s, teksten en tekeningen, kunnen
geen rechten worden ontleend. Afwijkingen in kleur zijn mogelijk door de gebruikte druktechnieken. Niets uit
deze uitgave mag worden gekopieerd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van AM. Ontwerp door AM.

