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Met veel plezier vertellen we je alles over
de woningen op Seahorse. Want dit gebied
overtreft dadelijk alle woonverwachtingen.
Het Seahorse-terrein wordt een heerlijke
plek om te wonen. Een uiterst duurzame
wijk met veel verschillende woningtypen.
Een plek waar het historische verleden
af en toe nog voelbaar is en waar je tegelijkertijd heel modern en fit kunt wonen.
Waar de kinderen met veel plezier in een
veilige omgeving kunnen buitenspelen.
We bieden een grote verscheidenheid aan woningen.
Van tweekappers, rijwoningen tot vrijstaande woningen
en appartementen. En zelfs kavels en in de oude fabriek
komen shedwoningen
Alle woningen krijgen een stoer, industrieel uiterlijk. Dat zie
je terug in de materiaalkeuze, kapvorming en detaillering.
Architectuur en openbare ruimte zijn met veel zorg op elkaar
afgestemd, waardoor een prachtig vormgegeven wijk ontstaat.
Waar bestaande kwaliteiten een prominente plek krijgen en
historisch besef de basis vormt.
Zie je het voor je? Op deze nu verder nog kale plek spelen
straks kinderen, ontmoet je nieuwe buren of kom je na een
lange dag werken heerlijk tot rust.
We wensen je nu al veel woonplezier!
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RIJKE
H I S TO R I E
WONEN OP
INDUSTRIEEL
ERFGOED
Het braakliggende terrein van
de oude Koninklijke Weef
goederen Fabriek (KWF) waar
de welbekende Seahorsehanddoeken, theedoeken en
lakens werden gemaakt, was
tijdenlang een doorn in het oog.
Als enige herinnering aan het
verleden staan hier nog enkele
oude kale sheddaken: deze
worden omgebouwd tot
loftwoningen.
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Fotografie: Guido Pijper

De ideale ligging van Hengelo in het
midden van Twente maakt dat het er
prettig wonen is. Met de gezelligheid
van de stad én een bosrijke omgeving
op slechts enkele minuten rijden, heb
je hier het beste van twee werelden.
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H E N G E LO

13

ALLE VOOR ZIENINGEN
BINNEN HANDBEREIK

H EN GELO
Scholen, supermarkten en andere voorzieningen
liggen om de hoek. Een avondje naar de bioscoop,
het poppodium of de schouwburg: dat doe je lekker
op de fiets. Ook is het heerlijk struinen door de
gezellige straatjes van Hengelo. Hier vind je grote
ketens, maar ook veel lokale ondernemers met
food, vintage, interieur en allerlei leuke gadgets.
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Er zijn veel zonnige, gezellige terrasjes en een grote
hoeveelheid restaurants. Van Michelinster tot daghap,
van sushi tot chinees: je vindt het hier allemaal.
Daarnaast worden enorm veel events georganiseerd.
Met gezellige evenementen, een rijk verenigingsleven
én een prachtige natuur vermaak je je in en rondom
Hengelo het hele jaar door!

15

A1

HENGELO
CENTRUM

A35

IDEALE LIGGING
Centrum
CS
Supermarkt
Schouwburg
Middelbare school
Basisschool
Ziekenhuis
A1
A35
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5 min.
6 min.
2 min.
6 min.
3 min.
2 min.
3 min.
5 min.
3 min.

Seahorse ligt in de wijk
Woolderes, in het westelijk
deel van Hengelo, dicht
bij het centrum.
Supermarkten, scholen en sportgelegenheden bevinden zich allemaal zo ongeveer
om de hoek. Met de fiets ben je zó in het
centrum, de bushalte ligt naast d wijk. En
met de auto zit je in slechts enkele minuten op de A1 of de A35.
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TO E KO M S T
PROOF
WONEN
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De woningen gaan gefaseerd in verkoop:
Fase 1: bouwnummers 1 t/m 30, 53 t/m 58 en 76 t/m 95
Fase 2: bouwnummers 31 t/m 52 en 59 t/m 75
Fase 3: bouwnummers 96 t/m 110
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Vrijstaande woningen
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Twee-onder-één-kapwoningen
Tussen- en hoekwoningen
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Huurwoningen

PR ACHTIGE WONINGEN

chstraat

Robert Ko

In het plan zijn meerdere bijzondere woningen terug te vinden.
Deze woningtypen onderscheiden zich in vorm, materiaal en positie
op de kavel. Architectonische accenten zoals grote raampartijen en
gemetselde schoors tenen zijn goed zichtbaar en zullen herkenbare
elementen worden. De kavels zijn zeer royaal, dat biedt veel vrijheid.
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Sheddakwoningen (oude fabriek)

Hybride woningen
Appartementen

N

Kavels
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Type L1, L2, L3, L4 | Bouwnummers 76, 77, 78 en 79 | Woonoppervlakte: 116 m² | Kaveloppervlakte: 152 tot 196 m² | Tuin op het oosten | Parkeren om de hoek | Begane grond: hal met toilet |
Sfeervolle leefruimte met keuken en zithoek | Praktische bergruimte onder de trap | Berging in de tuin | Eerste verdieping: drie slaapkamers | Badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet

S H E D DA K W O N I N G E N
22

Met hun bijzondere kap hebben de sheddakwoningen
een unieke uitstraling. Ze zijn compact, maar sfeervol
tegelijk. De ligging aan het plein draagt daaraan bij.
De postbode fietst zwaaiend voorbij, kinderen spelen
met de bal en de buurman drinkt een kop koffie op
het bankje bij zijn voordeur. Een gezellige straat dus,
maar dan wel één met een industrieel karakter.
Met elkaar vormen de sheddakwoningen hét bewijs
dat hier ooit de grote Seahorse-fabriek stond.
Een historische plek!
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S H E D DA K W O N I N G E N
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Type K1, K2, K3, K4 | Bouwnummers 24, 25, 26 en 27 | Woonoppervlakte: 210 m² | Kaveloppervlakte: 327 tot 498 m² | Tuin op het westen | Parkeren om de hoek | Begane grond: hal met toilet en garderobe |
Grote leefruimte met keuken en zithoek aan de achterzijde | Twee kamers naar wens in te richten | Berging in de tuin | Eerste verdieping: vier kamers + badkamer naar wens in te delen

Het verleden komt tot leven! Onder de oude sheddaken van de voormalige
Seahorse-fabriek bevinden zich vier moderne loftwoningen. De hoofdingrediënten?
Beton, staal en glas. De woningen staan, net als de fabriek vroeger, aan een levendig
plein. Enige verschil is dat er nu niet gewerkt hoeft te worden, maar je heerlijk voor
de glazen pui van je huis kunt zitten. Behoefte aan rust? Dan biedt de tuin uitkomst,
die aan de grote leefruimte met keuken en zithoek grenst. Deze leefruimte reikt
tot aan het markante sheddak, waardoor de industriële sfeer voelbaar is. Er is
een basisvariant geschetst met kamers van verschillende formaten die je naar
eigen wens kunt inrichten. Maar ook die kan nog aangepast en veranderd worden.
Kortom: échte loftwoningen!
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Type D1 | Bouwnummers 6, 7, 14, 15, 31, 32, 69, 70, 71 en 72 | Woonoppervlakte: 156 m² | Kaveloppervlakte: 288 tot 533 m² | Tuin op het noorden of zuiden | Parkeren op eigen oprit | Begane grond:
hal met toilet | Aparte woonkeuken aan de voorzijde | Woonkamer met uitzicht op de tuin | Ruime berging | Eerste verdieping: drie slaapkamers. | Badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet
| Tweede verdieping: naar wens in te delen

T WEE- ONDER-ÉÉN-K APWONINGEN
26

In het plan zijn drie verschillende typen twee-onder-één-kapwoningen ontworpen die allemaal verspreid staan aan de
lange lanen met bomen. Daardoor ontstaat een zeer speels en
gevarieerd straatbeeld, terwijl alle woningen een industrieel
en stoer uiterlijk hebben: strakke lijnen, grof metselwerk en
zwarte details voeren de boventoon. Overal is aan de voorzijde
een woonkeuken en een zithoek die grenst aan de tuin. Het
verschil is vooral te zien in de type kapvorm: langskap, zadeldak
en dwarskap. Op deze pagina herken je de duidelijke langskap.
Is het geen plaatje?
Kijk
op de projectwebsite wonenopseahorse.nl voor de

woningplattegronden.
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T WEE- ONDER-ÉÉN-K APWONINGEN

Kijk op de projectwebsite wonenopseahorse.nl voor de
woningplattegronden.

Type D2 | Bouwnummers 8, 9, 12, 13, 33, 34, 47 en 48 | Woonoppervlakte: 159 m² | Kaveloppervlakte: 356 tot 438 m² | Tuin op het noorden of zuiden | Parkeren op eigen oprit | Begane grond: hal
met toilet | Aparte woonkeuken aan de voorzijde | Woonkamer met uitzicht op de tuin | Ruime berging | Eerste verdieping: Drie slaapkamers | Badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet |
Tweede verdieping: slaapkamer | Rest van de verdieping naar wens in te delen

Ook deze tweekappers met zadeldak vind je aan de lange
lanen met bomen. Ook bij deze woningen herken je het
stoere en industriële karakter door de strakke belijning en
de zwarte detaillering. Op de begane grond vind je de aparte
woonkeuken aan de voorzijde en een zithoek die grenst
aan de tuin. Daarnaast beschik je over een eigen oprit met
berging en een vierde slaapkamer op de tweede verdieping.
Doordat alle twee-onder-één-kapwoningen verspreid staan
door het gebied, zijn er woningen met tuinen op het noorden
en op het zuiden. Tevens verschillen de tuinen van grootte.
Zo valt er daadwerkelijk iets te kiezen! Wat wil je nog meer?
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Type D3 | Bouwnummers 10, 11, 35, 36, 49, 50, 67, 68, 73 en 74 | Woonoppervlakte: 157 m² | Kaveloppervlakte: 288 tot 419 m² | Tuin op het noorden of zuiden | Parkeren op eigen oprit |
Begane grond: hal met toilet | Aparte woonkeuken aan de voorzijde | Woonkamer met uitzicht op de tuin | Ruime berging | Eerste verdieping: drie slaapkamers | Badkamer met douche, dubbele
wastafel en toilet | Tweede verdieping: naar wens in te delen

T WEE- ONDER-ÉÉN-K APWONINGEN
30

Dit type twee-onder-één-kapwoningen onderscheidt zich
duidelijk door de herkenbare dwarskap. Verder zien we
ook hier weer een stoere woning. Voor alle twee-onderéén-kapwoningen geldt dat de indeling net iets anders dan
anders is. Zo vind je op de begane grond geen traditionele
U-vorm, maar een aparte woonkeuken aan de voorzijde
en een zithoek die grenst aan de tuin. Daarnaast beschik
je over een eigen oprit met berging, een eerste verdieping
met drie slaapkamers en een badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet. Mis je nog iets? Een eigen atelier,
fitnessruimte of extra slaapkamer? De tweede verdieping
is helemaal naar wens in te delen. Wat een ruimte.
Kijk
op de projectwebsite wonenopseahorse.nl voor

de woningplattegronden.
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Kijk op de projectwebsite wonenopseahorse.nl
voor de woningplattegronden.

RIJWONINGEN

Type E1, F1, E3 | Bouwnummers 1, 2, 3, 4 en 5 | Woonoppervlakte: 119 tot 120 m² | Kaveloppervlakte: 226 tot 258 m² | Tuin op het zuiden | Parkeren voor de deur | Begane grond: hal met toilet |
Keuken aan de voorzijde | Praktische berging onder de trap | Woonkamer met grote raampartijen | Berging in de tuin | Eerste verdieping: drie slaapkamers | Badkamer met douche, dubbele
wastafel en toilet | Tweede verdieping: naar wens in te delen

Droom je van een diepe tuin op het zuiden? Dan zit je
hier goed. Bij deze rijwoningen kijk je vanuit je luie stoel
meters ver weg. Bovendien kun je bij de eerste de beste
zonnestraal de tuindeur al openslaan. Op en top genieten, toch? Van binnen zijn de woningen praktisch
ingedeeld. Er is volop plek voor jouw droomkeuken,
je kunt veel kasten kwijt en je beschikt over een ruime
tweede verdieping met grote raampartijen.
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RIJWONINGEN

Kijk
op de projectwebsite wonenopseahorse.nl voor de woningplattegronden.


Type G1, F2, G2 | Tussenwoning: Bwnr. 38, 39, 40, 43, 44 en 45 | Woonopp.: 120 m² | Kavelopp.: 185 m² | Tuin op het noorden | Parkeren voor de deur | Hoekwoning: Bwnr. 37, 41, 42 en 46 |
Woonopp.: 121 m² | Kavelopp.: 342 tot 353 m² | Tuin op het noorden | Parkeren op eigen oprit | Begane grond (tussenwoning): hal met toilet | Keuken aan de voorzijde | Praktische berging
onder de trap | Woonkamer met grote raampartijen | Berging in de tuin | Begane grond (hoekwoning): hal met toilet | Aparte woonkeuken aan de voorzijde | Woonkamer met grote raampartijen
| Ruime berging | Eerste verdieping: drie slaapkamers | Badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet | Tweede verdieping: naar wens in te delen

Groen, groen en nog eens groen. Bomen, gras en bloemen vormen het middelpunt van deze straat, waardoor als vanzelf een sfeervol hofje ontstaat. Het stoere
buitenbeentje? Deze rijwoningen. Van buiten zien ze er eigenzinnig uit, maar van
binnen zijn ze net zo praktisch ingedeeld als de andere huizen in de wijk. Er is
volop plek voor jouw droomkeuken, je kunt veel kasten kwijt en je beschikt over
een ruime tweede verdieping met grote raampartijen. Van buiten wordt het
ontwerp gekenmerkt door verticale lijnen, grof metselwerk en zwarte kozijnen.
Een modern geheel met een knipoog naar het industriële verleden. Wil je nog
wat extra klusruimte of je auto droog parkeren? De hoekwoningen beschikken
over een garage.
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Kijk
op de projectwebsite wonenopseahorse.nl

voor de woningplattegronden.

RIJWONINGEN

Type E1, F1, E2 | Bouwnummers. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 en 66 | Woonoppervlakte: 119 tot 125 m² | Kaveloppervlakte: 142 tot 205 m² | Tuin op het westen | Parkeren om de hoek |
Begane grond: hal met toilet | Keuken aan de voorzijde | Praktische berging onder de trap | Woonkamer met grote raampartijen | Uitbouw aan de zijkant (bouwnummer 59 en 66) |
Berging in de tuin | Eerste verdieping: drie slaapkamers | Badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet | Tweede verdieping: naar wens in te delen

Acht, negen, tien. Wie niet weg is, is gezien! Bij de
oude boom kun je perfect verstoppertje spelen, een
hut bouwen of verkoeling zoeken op een warme
zomerdag. Deze rijwoningen grenzen aan het parkje
waarin de boom staat. Een heerlijke plek voor kinderen,
maar ook voor jou. De woningen bieden volop ruimte
voor jouw droomkeuken, je kunt veel kasten kwijt en je
beschikt over een ruime tweede verdieping met grote
raampartijen. De vaste pergola’s geven de woning een
speels aanzien.
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RIJWONINGEN

Kijk op de projectwebsite wonenopseahorse.nl voor de woningplattegronden.
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Type E4, F2, E5 | Bouwnummers 80, 81, 82 en 83 | Woonoppervlakte: 120 tot 122 m² | Kaveloppervlakte: 153 tot 213 m² | Tuin op het oosten | Parkeren voor of achter de woning | Begane grond:
hal met toilet | Keuken aan de voorzijde | Praktische berging onder de trap | Woonkamer met grote raampartijen | Berging in de tuin | Eerste verdieping: drie slaapkamers | Badkamer met
douche, dubbele wastafel en toilet | Tweede verdieping: naar wens in te delen

In de voortuin van deze rijwoningen valt altijd wel wat te beleven. Precies op deze
plek loopt het levendige plein over in een sfeervol, groen hofje met prachtige
bomen. Een praatje maken met de buren, samen voetballen of gewoon rustig op
een bankje zitten? Het kan hier allemaal. Van binnen zijn de woningen praktisch
ingedeeld. Er is volop plek voor jouw droomkeuken, je kunt veel kasten kwijt en je
beschikt over een ruime tweede verdieping met grote raampartijen. Van buiten
wordt het ontwerp gekenmerkt door verticale lijnen, grof metselwerk en stoere,
zwarte kozijnen. Een modern geheel met een knipoog naar het industriële
verleden. Hier steek je met trots de sleutel in het slot!
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Type H1, H2, H3 | Bouwnummers 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 | Woonoppervlakte: 104 tot 105 m² | Kaveloppervlakte: 282 tot 426 m² | Tuin op het zuiden of westen | Parkeren op eigen oprit |
Begane grond: hal met toilet | Woonkeuken aan de voorzijde | Praktische berging onder de trap | Woonkamer met uitzicht op de tuin | Badkamer met douche, wastafel | Ruime slaapkamer |
Eerste verdieping: naar wens in te delen

HYBRIDE WONINGEN
42

Laat je elk seizoen verrassen door de kleuren van de bomen.
Maak een praatje met de buurman terwijl je de tuin sproeit.
Spot op een zonnige lentedag de mooiste vogels in je tuin.
En geniet van het feit dat je hier nog jaren kunt blijven wonen.
In de hybride woningen ervaar je het ultieme gevoel van
vrijheid. Op de begane grond zijn de woonkamer en keuken,
maar ook de slaap- en badkamer gesitueerd. Je hoeft de
trap dus niet meer op, maar het kan nog wel: op de eerste
verdieping vind je een mooie ruimte die je helemaal naar
wens kunt indelen. Van kantoor tot logeerkamer, van alles is
mogelijk. Van buiten hebben de hybride woningen een
industrieel karakter. Vooral de markante raampartijen, het
platte dak en het grove metselwerk vallen op. Met elkaar
geven ze de woningen een stoere uitstraling.
Kijk
op de projectwebsite wonenopseahorse.nl voor

de woningplattegronden.
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V R I J S TA A N D E W O N I N G E N

Kijk op de projectwebsite wonenopseahorse.nl voor de woningplattegronden.

Type C1 | Bouwnummers 16 en 75 | Woonoppervlakte: 159 m² | Kaveloppervlakte: 499 tot 618 m² | Tuin op het zuiden | Parkeren op eigen oprit | Begane grond: hal met toilet | Sfeervolle woonkeuken | Praktische berging onder de trap | Grote zithoek met uitzicht op de tuin | Ruime berging | Eerste verdieping: drie slaapkamers | Badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet |
Tweede verdieping: naar wens in te delen.

Ontbijten, werken, koffiedrinken, een nieuw recept proberen of gezellig samen borrelen.
In de woonkeuken van deze vrijstaande huizen kan het allemaal. Bij bouwnummer 16 kijk
je tijdens het koken uit over het groene hofje en bij bouwnummer 75 over de laan met
bomen. De zithoek grenst aan de tuin, die op het zuiden ligt. Je mist hierdoor geen
enkele zonnestraal en kunt al vroeg in het voorjaar lekker buiten zitten. Het ontwerp van
de huizen wordt gekenmerkt door strakke lijnen, grof metselwerk en grote raampartijen.
Omdat de markante gevels van de vrijstaande woningen een lichtere kleurstelling hebben
dan de rest van de woningen in de straat, vallen ze direct op. Echte eyecatchers dus!
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Type A1 | Bouwnummers 51 en 52 | Woonoppervlakte.: 179 m² | Kaveloppervlakte: 446 tot 536 m² | Tuin op het westen of oosten | Parkeren op eigen oprit | Begane grond: hal met toilet | Sfeervolle
woonkeuken | Praktische berging onder de trap | Grote zithoek met uitzicht op de tuin | Vrijstaande berging | Eerste verdieping: drie slaapkamers | Badkamer met douche, dubbele wastafel en toilet |
Tweede verdieping: naar wens in te delen.

V R I J S TA A N D E W O N I N G E N
46

In deze woning kom je heerlijk tot rust met uitzicht over het groen van
de tuin rondom. In de woonkeuken is ruim voldoende plek om samen
te koken, te borrelen, te werken of heerlijk lang na te tafelen. Ook
buiten zit je goed. De tuin loopt rondom de woning, waardoor er altijd
wel een aangename plek in de zon of schaduw te vinden is. Het ontwerp
van de huizen wordt gekenmerkt door strakke lijnen, grof metselwerk
en grote raampartijen. Omdat de markante gevels van de vrijstaande
woningen een lichtere kleurstelling hebben dan de rest van de
woningen in de straat, vallen ze direct op. Echte eyecatchers dus!
Kijk
op de projectwebsite wonenopseahorse.nl voor de

woningplattegronden.
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HUURWONINGEN
Zoek je een huurwoning? In het
hart van Seahorse, aan de lange
laan met bomen, komen twaalf
huurwoningen te staan. Deze
zullen eind 2020 in verhuur
worden gebracht, kijk op de
website van VanWonen.
TYPE I1, J1, J2

Bouwnummers 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,

93, 94 en 95 | Woonoppervlakte: 112 tot 113 m²
| Kaveloppervlakte: 153 tot 212 m² | Tuin op
het noorden | Parkeren voor de deur.

KAVELS

Droom je ervan om zelf je huis te laten ontwerpen en bouwen? Dan zijn de kavels in
Seahorse de moeite van het bekijken waard. Ze liggen aan de rand van de wijk in sfeervolle hofjes met een eigen karakter. Benieuwd naar de mogelijkheden? Voor elke kavel
is een kavelpaspoort opgesteld waarin de kaders staan beschreven, zodat ook deze
woningen bijdragen aan de unieke plek die het Seahorse-terrein gaat worden.
TYPE B | Bouwnummers 28, 29, 30, 53, 54, 55, 56, 57 en 58 | Kaveloppervlakte: 366 tot 648 m² |
Tuin op het noorden, westen of zuiden
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ZELF SAMENSTELLEN

NIEUWE BADK AMER
EN KEUKEN
W O R DT E E N F E E S TJ E
Dat smaken verschillen is bekend. Wat de één prachtig
vindt, kan een doorn in het oog zijn voor de ander. Daarom
laten wij graag de keus aan jou.

BADK AMER

Alle woningen worden voorzien van een luxe en hoogwaardige badkamer met sanitair
van Villeroy & Boch en mooie tijdloze tegels. In de showroom is het sanitair te bekijken
en wanneer gewenst te wijzigen. Liever ook andere tegels? Geen probleem. Je kunt
kiezen uit een breed assortiment. Op deze manier wordt het helemaal jouw badkamer.

KEUKEN

Omdat de uitstraling van een keuken heel erg bepalend is voor de sfeer en stijl in huis,
mag je deze zelf uitzoeken en samenstellen. Zodat deze helemaal past bij jouw wensen,
smaak en stijl. Wij zijn een samenwerking aangegaan met Baars topkeukens. Zij maken
voor jou een mooie keukenaanbieding passend bij het woningtype van jouw keuze.
Kies je voor een keuken, sanitair en tegels bij de geselecteerde showrooms, dan
worden deze voor oplevering geplaatst.
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“ L AT E N V O E L E N D AT
DIT EEN RUWE PLEK
VA N D E S TA D I S . . .

. . .W A A R
NIET
ALLES
GL AD
GESTREKEN
WO R DT ”
Reimar von Meding van KAW

DE ARCHITEC T A AN HE T WOORD:
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“Locaties met een verleden zijn het mooist om aan te werken. De Seahorselocatie heeft niet zomaar een verleden. Ze ademt de ziel van de oude maakstad
Hengelo. Een plek waar generaties gewerkt hebben en die velen nog kennen uit
de tijd dat er bedrijvigheid was. En straks kun je er wonen met zichtbare restanten
uit het verleden.”

“Het Seahorse-terrein komt tot leven door de mooie plekken die gevormd worden.
Dit ontstaat door kleur- en materiaalgebruik, maar ook door de hoofdvorm van
de verschillende gebouwen. Er zit een mooie variatie in, maar het past allemaal
bij elkaar. Bij de entree van de wijk komen twee mooie vrijstaande woningen als
poortwachters naar het gebied.”

“Ons doel met het ontwerp was dat de sfeer van de plek doorklinkt. Niet het
oude terugbrengen, maar echt te laten voelen dat dit een ruwe plek van de stad
is. Een plek waar gewerkt is, waar niet alles gladgestreken wordt. In de woningen
komen elementen terug die je veel ziet bij industriële gebouwen: de deuren,
ramen en het robuuste metselwerk.”

“Een originele industriehal kon worden bewaard. Hier komen ruime woningen.
Deze liggen aan een bijzonder plein met grote, industriële betonplaten. Aan de
overkant van dat plein komen nieuwe woningen, die precies het profiel van de oude
sheddaken volgen. Op het nieuwe plein voelt het bijna alsof je in een grote oude
loods staat. Zo’n bijzondere plek heb je nergens anders in de stad!”

53

DUUR Z A AM
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MEEST DUURZ AME
W I J K VA N H E N G E L O !
Duurzaam en comfortabel wonen op industrieel
erfgoed; Op het Seahorse-terrein woon je op
een bijzondere historische plek, in de meest
duurzame wijk van Hengelo, met het comfort
van nu.
Alle woningen zijn ontworpen
volgens het nul-op-meter principe.
behalve de shedwoning in oude
fabriek en appartementen. 100%
electrisch en dus ook geheel
gasloos. Hoe dat precies werkt?
Het dak van je Seahorse nul-opde-meter woning wekt met zonnepanelen energie op. Je warmtepomp haalt de warmte uit de
aardbodem die het nodig heeft
om je huis te verwarmen. Met je
warmteterugwin installatie kun je
de warme lucht in huis mengen
met frisse buitenlucht. Dankzij
vloerverwarming en –koeling heeft
je huis altijd een lekkere temperatuur. En door de goede isolatie
blijft het ook zo. Koel in de zomer
en warm in de winter.

Je gebruikt dus geen gas. De
systemen zorgen voor minder
stof in huis, waardoor je in een
gezondere leefomgeving woont.
Bijna alle Seahorse woningen zijn
op dit principe ontworpen en zijn
voorzien van bijbehorende isolatie,
installatie en zonnepanelen conform de technische omschrijving.
Je hoeft hier zelf verder niets meer
aan te doen. Ook kun je € 15.000
extra hypotheekruimte krijgen
voor een nul-op-de-meter woning.
Dat is óók mooi meegenomen!
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VanWonen in VIER BELOFTEN
Bij VanWonen houden we ons aan vier beloften en
die beloften doen we aan iedereen. Mensen die een
huis kopen, gemeentelijke stakeholder, leveranciers,
omwonenden en medewerkers. De beloften zijn de
pijlers onder onze dienstverlening en vormen de
basis voor alles dat VanWonen doet.

1. ALTIJD WELKOM

Dat is het gevoel dat we iedereen willen geven: geïnteresseerden,
klanten, gemeenten, buurtbewoners en zakenpartners. In elke
ervaring met VanWonen en bij elk contact. Net zo warm en betrokken
zoals u thuis met elkaar omgaat.

2. ONTWIKKELEN VAN BINNENUIT

We denken vanuit de wensen van onze klanten en daarom ontwerpen
en ontwikkelen we van binnenuit. Zo willen we bijdragen aan het
creëren van een thuis. De omgeving, het type woning, de indeling
en de afwerking; we toetsen alle ideeën bij onze klanten en nemen
dit mee in het ontwikkelproces.
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3. GEEN KOPERS, MAAR KLANTEN

Met kopers doe je een transactie, met klanten bouw
je aan een relatie. Wij zijn van de laatste categorie en
dat ziet u terug in de manier waarop we zaken doen
met gemeenten en geïnteresseerden in een project
of een woning. Wij geloven in de kracht van aandacht
en participatie, waardoor langdurige relaties ontstaan;
van klant worden en klant zijn, naar klant blijven.
En daar hebben we onze diensten ook op afgestemd.
Zo kunt u, ook nadat u uw woning hebt betrokken,
blijven meedenken over de ontwikkeling van uw
woonomgeving. Op deze manier dragen we bij aan
een leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

4. VAN A TOT Z BETROKKEN

Waarom zouden we wat we samen met onze klanten
hebben ontwikkeld en waar we het meest trots op zijn,
laten verkopen door een ander?
Dat doen we dan ook niet, we houden het liever persoonlijk! De adviseur met wie u uw dromen en wensen
bespreekt, is ook de adviseur waarmee u het contract
sluit. Klanten kopen van ons en bij ons.
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ONTWIKKELING

MAKELAARS WONINGEN

VanWonen Vastgoedontwikkeling
Willemsvaart 21
8019 AB Zwolle

+31 (0)38 303 3600

REALISATIE

In 1973 begonnen met woningbouw in de
vrije sector, heeft Droste zich inmiddels ontwikkeld tot een all round aannemingsbedrijf.
De visie en het vakmanschap van de onderneming komen optimaal tot uitdrukking
in een regisserende rol, die een complete
invulling van het hoofdaannemersschap
vereist. Met veel aandacht voor de belangen
van de opdrachtgever en het kwaliteits- en
kostenbeheer.
Wij bouwen al ruim 45 jaar woningen. Door
ons vakmanschap, creativiteit en innovativiteit
bouwen wij woningen die garant staan voor
optimaal woongenot. Van royale vrijstaande
villa’s tot mooie rijwoningen en comfortabele
appartementen: voor elke woning zetten wij
ons voor de volle 100% in en leveren wij de
hoogst mogelijke kwaliteit. Ons bouwteam
denkt mee in hoe uw huis een fijn thuis kan
worden, want wij vinden: een huis moet passen
als een jas.

ten Hag Makelaarsgroep
Burg. Jansenplein 30
7551 ED Hengelo
info@nieuwwonentwente.nl
085 – 273 23 77
www.nieuwwonentwente.nl
Nieuw Wonen Twente is een initiatief van
Snelder Zijlstra Makelaars, Thoma Post
Makelaars en ten Hag Makelaarsgroep.
Het nieuwbouwaanbod van deze makelaars
in de regio Twente is samengevoegd in
Nieuw Wonen Twente.

MAKELAAR KAVELS EN SHEDDAKWONINGEN IN OUDE FABRIEK

Martinusweg 17
7391 AC Twello
0571 – 76 01 09
www.kavelteam.nl
Het platform voor kavelzoeker en verkoper
Snel berekenen wat het bouwen van uw
droomhuis kost en aan welke kosten u moet
denken bij de aankoop van een bouwkavel?
Kavelteam biedt daarvoor de gratis Kavelcalculator. Bereken snel en specifiek de kosten
voor uw droomhuis!
Disclaimer: Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in
deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. Alle genoemde maten en oppervlakten zijn indicatief
benoemd. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben
nagestreefd, kunnen aan de afbeeldingen geen rechten
worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van
een illustrator en worden daarom met recht “artist impressions”
genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk
en dakbedekking kunnen hiervan afwijken. Deze brochure
maakt geen deel uit van de contractstukken. Tijdens een
eerste gesprek bij de makelaar worden de contractstukken
van de woning verstrekt. September 2019.
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WONEN OP SE AHORSE.NL

