
Met veel plezier vertellen we je alles over de woningen op Seahorse. 
Want dit gebied overtreft dadelijk alle woonverwachtingen.  
Het oude 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.  

Alle woningen krijgen een stoer, industrieel 
uiterlijk. Dat zie je terug in de materiaalkeuze, 
kapvorming en detaillering.

We bieden een grote verscheidenheid aan 
woningen. Van tweekappers, rijwoningen tot 
vrijstaande woningen en appartementen.

In de oude fabriek komen shedwoningen: 
loftwoningen die naar eigen wens in te 
richten zijn.

Ook worden er vrije kavels uitgegeven, 
waarop je zelf je eigen droomhuis kunt 
bouwen.  

Meest  
duurzame wijk  

van Hengelo!

Een grote  
verscheidenheid  

aan woningen

Een knipoog  
naar het  

industriële   
verleden

HOE DUURZ AMER, 
HOE L AGER DE 
MA ANDL ASTEN!
Bijna alle woningen zijn ontworpen volgens het nul-op-
de-meter principe. 100% elektrisch en dus ook geheel 
gasloos. Hoe dat precies werkt?

Het dak van je Seahorse nul-op-de-meter woning wekt met 
zonnepanelen energie op. Je warmtepomp haalt de warmte 
uit de aardbodem die het nodig heeft om je huis te ver-
warmen. 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 en wekt 
zelf al je energie op, waardoor  
je in principe geen maandlasten 
hebt! Weten hoe dat werkt?   
Scan hier de QR code.



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. Het verschil is vooral 

te zien in de type kapvorm: langskap, 
zadeldak en dwarskap.

Voor alle twee-onder-één-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 garage, een 
eerste verdieping met drie slaapkamers en een 
badkamer met bad, douche, dubbele wastafel en 
toilet. Mis je nog iets? Een eigen atelier, fitness-

ruimte of extra slaagkamer? De tweede verdieping 
is helemaal naar wens in te delen. Wat een ruimte!

Doordat alle twee-onder-één-kapwoningen ver-
spreid 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?

T W E E - O N D E R- É É N - K A P WO N I N G E N   

R I J WO N I N G E NDe rijwoningen staan aan een hofje, 
een mooie groene laan en hebben 
prachtige diepe achtertuinen. In de 
voortuin van deze rijwoningen valt altijd 
wel wat te beleven. 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!

Wist u dat?   

•  Vroeger op het Seahorse-terrein Koninklijke  
Weefgoederen Fabriek C.T. Stork & Co gevestigd was.

•  Zij daar de welbekende Seahorse-handdoeken,  
theedoeken en lakens maakten.

•  Op het terrein een weverij, ververij en enkele  
kantoorgebouwen stonden.

•  Na 120 jaar weven in 1972 het textieldoek 
viel voor het bedrijf.

•  Als enige herinnering aan het verleden nog  
enkele kale sheddaken staan.

•  Deze daken worden beschouwd als  
monumentale wederopbouwarchitectuur. 
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Alle woningen (behalve de shedwoning in oude fabriek 
en appartementen) zijn ontworpen volgens het nul-op-
meter principe. Hoe dat precies werkt?

Het dak van je Seahorse nul-op-de-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, waar- 
door 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!

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.

M E E S T  
D U U R Z A M E 
W I J K  VA N 
H E N G E LO!

1990 2000 2019 NOM

Woningtype 2 onder 1 kap 2 onder 1 kap 2 onder 1 kap nvt

Bouwperiode 1988 t/m 1991 2000 t/m 2005 na 2014 nvt

Berekende energieverbruik

Gas m3/jaar 1.605 1.266 928 - 

Elektra kWh/jaar 4.498 4.472 4.332 -

Gaskosten

Variabel €/jaar 1.268 1.000 733 -

Vast €/jaar 256 256 256 -

Subtotaal €/jaar 1.524 1.256 989 -

Elektriciteitskosten

Variabel €/jaar 1.035 1.029 996 -

Vast €/jaar 315 315 315 315

Heffingskorting €/jaar -312 -312 -312 -312

Subtotaal €/jaar 1.038 1.032 1.000 3

Totaal

Per jaar €/jaar 2.562 2.288 1.989 3

Per maand €/maand 213 191 166 0

P R AC H T I G E
W O N I N G E N
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 
schoor stenen zijn goed zichtbaar en zullen herken- 
bare elementen worden. De kavels zijn zeer royaal,  
dat biedt veel vrijheid.

De meeste Seahorse woningen worden gebouwd volgens het NOM-principe. Dit betekent dat de 
nieuwe woning net zoveel energie opwekt als een normaal gezin verbruikt. Deze tabel laat het gemid-
delde gebruik zien van een twee-onder-een-kapwoning uit de bouwjaren 1990, 2000, 2019 en de 
NOM-woning van nu. Bij de NOM-woning zijn de maandlasten voor energieverbruik dus zo goed als nul!
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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



V R I JS TA A N D E  
WO N I N G E N
Ontbijten, werken, koffiedrinken, een nieuw recept proberen 
of gezellig samen borrelen. In de woonkeuken van deze 
vrijstaande huizen kan het allemaal. 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 een lichtere kleurstelling  
hebben dan de rest van de woningen in de straat, vallen  
ze direct op. Echte eyecatchers dus! 

Met hun bijzondere kap hebben de sheddak-
woningen 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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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. Daarnaast beschik je over kamers van verschil-
lende formaten die je naar wens kunt inrichten. 
Kortom: échte loftwoningen!

A1

A35

HENGELO 
CENTRUM

Seahorse ligt in de wijk Woolderes, in het westelijk  
deel van Hengelo, dicht bij het centrum.

I D E A L E  L I G G I N G

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

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 de wijk. En met de 
auto zit je in slechts enkele 
minuten op de A1 of de A35.



K
A

V
EL

S

1234567
8910111213

1415
16

171819

20

21

22

23

24

25

26

27

31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50

51

59

60

61

62

63

64

65

66
676869707172

7374

75

76

77

78

79

80

81

82

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

96 t/m 110

52

MSR(optioneel)

Woolderesweg

Rü
m

ke
ho

f

Robert K
ochstraat

G
ee

rd
in

ks
w

eg

Curiestraat

H

speelveld

2x ondergrondse
afvalinzameling

2x ondergrondse
2x bovengrondse
afvalinzameling

N

Vrijstaande woningen

Hybride woningen

Sheddakwoningen (nieuw)

Appartementen

Tussen- en hoekwoningen

Huurwoningen

Kavels

Twee-onder-één-kapwoningen

Sheddakwoningen (oude fabriek)

Bwnr. 30
648 m2

Bwnr. 28
499 m2

Bwnr. 29
513 m2

Bwnr. 53
395 m2

Bwnr. 54
366 m2

Bwnr. 55
470 m2

Bwnr. 58
480 m2

Bwnr. 57
444 m2

Bwnr. 56
462 m2

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.

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. Oktober 2019.

www.vanwonen.com

REALISATIE

ONTWIKKELING MAKELAARS WONINGEN

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 samen-
gevoegd 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 aan-
koop van een bouwkavel? Kavelteam biedt daarvoor 
de gratis Kavelcalculator. Bereken snel en specifiek 
de kosten voor uw droomhuis! 

W O N E N O P S E A H O R S E . N L

www.drostebouwgroep.nl

Voorbeeld
Man (43 jaar) met € 50.000 inkomen | Vrouw (41 jaar) met € 30.000 inkomen
Maximaal te lenen op basis van het inkomen is € 360.000
Koopsom 2 onder 1 kap is € 420.000
Overwaarde van € 70.000
De benodigde hypotheek is € 350.000

Stel dat u de gehele € 350.000 door middel van een annuïtaire hypotheek aflost,  
dan zullen de maandlasten bij een rentevastperiode van 20 jaar met een  
percentage van 1,9% bruto € 1.582 zijn en netto € 1.303

Bouwperiode  2019 NOM
Berekende hypotheeklasten
Hypotheek per maand € 1.303 € 1.303

Berekende energieverbruik
Gaskosten per maand  € 82 -
Elektriciteitskosten per maand  € 83 -

Totaal per maand  € 1.468 € 1.303

WAT  KO S T  DAT  DA N ?  V O O R B E E L D  H Y P OT H E E K B E R E K E N I N G .
Een woning van het project Seahorse kopen?  
Profiteer nu van de laagste hypotheekrentes ooit!

 10 jaar vast  20 jaar vast  30 jaar vast
Met NHG  1,09% 1,57% 1,99%
Zonder NHG   1,1% 1,9% 2,2%

Tussenwoning Bruto  € 1.284  € 1.352  € 1.414
 Netto € 1.105 € 1.123 € 1.140
Hoekwoning Bruto € 1.350  € 1.473  € 1.521
 Netto € 1.170  € 1.207  € 1.222
Hybridewoning Bruto  € 1.546  € 1.692  € 1.749
 Netto  € 1.355 € 1.392  € 1.409
2 onder 1 kap Bruto  € 1.693  € 1.856  € 1.920
 Netto  € 1.484 € 1.526  € 1.545

De getallen zijn gebaseerd op een volledige annuïtaire financiering en hypotheekrenteaftrek 
(42%). Voor deze indicatie hebben wij gebruik gemaakt van de hypotheekrentes die op  
9 oktober 2019 golden. De getallen zijn niet gebaseerd op een individuele persoonlijke 
situatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en er kan geen aansprakelijk-
heid worden gesteld wanneer de informatie achterhaald is.


