ARIA GOES

GROEN
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GROEN WONEN IN ARIA GOES
Tussen het centrum van Goes en de dorpen ‘s-Gravenpolder en ‘s-Heer Abtskerke ligt de nieuwbouwwijk Aria.
De erfenis van deze locatie, het Pykeswegje en de statige, monumentale boerderij ‘Hof Welgelegen’ uit 1674,
geven Aria een eigen karakter.
PYKESWEIDE, NATUUR EN DORPSE SFEER KOMEN SAMEN
Pykesweide is het nieuwe en meest zuidelijke deel van Aria. De naam verwijst naar de historische locatie aan
het Pykeswegje en naar de ligging in een weidse plattelandsomgeving. De natuur die in de polder te vinden is
wordt doorgetrokken in dit deel van de wijk. Zo vormen de kenmerkende bouwstijl van de Zeeuwse dorpen en
de flora uit de polder de belangrijkste inspiratiebronnen voor Pykesweide.
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WONEN IN HET
GEZELLIGE GOES
Het gaat goed met Goes. De stad is in trek. Met Aria als toegevoegde waarde. Het is er groen,
dorps, maar wèl aan de rand van de stad. Dat maakt Aria uniek.

VOORZIENINGEN
Drie factoren verklaren de populariteit van Goes als vestigingsstad. Het voorzieningenniveau
is hoog. De stad heeft een centrumfunctie en daarmee hoogstaande voorzieningen op het
gebied van zorg, sport, cultuur, onderwijs en winkels. Daarnaast is er hier volop werkgelegenheid. Tel daar tot slot de uitstekende bereikbaarheid bij op en het is duidelijk waarom veel
mensen zich in Goes willen vestigen.

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de woonvisie van de gemeente Goes. Aria is
één van de wijken waar al vanaf de start gasloze woningen worden gebouwd. Ook in de
nieuwe fase van Aria is duurzaamheid een basisprincipe. De focus wordt gelegd op duurzame
energieopwekking, natuurlijke bouwmaterialen en een groene leefomgeving. Tot slot kom je
met hofjes zoals in Aria terecht in een mooie, sociale structuur. Dat hoort bij gezellig wonen
in Goes!
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VERKOOPCENTRUM

A58

CENTRUM
GOES

DE WIJK ARIA
Aria, een groeiende woonwijk aan de zuidzijde van Goes, in het hart van Zeeland.
De sfeer in Aria is geïnspireerd door de dorpen in de omgeving. De gevarieerde
bouwstijl, een centraal Vedelplein en bochtige straten met veel groen zorgen
ervoor dat je je in een authentiek Zeeuws dorp waant. Comfortabel dorps wonen,
maar in een stad op een plek waar het veilig en milieuvriendelijk is. Dit met alle
voordelen van de stadse voorzieningen die Goes je biedt.

KWALITEIT NIEUWBOUWWONINGEN
In Aria is nagenoeg geen woning hetzelfde. Door de zorgvuldige benadering van
ontwerp, uitvoering en afwerking is elke woning het resultaat van vakwerk. Wonen
ADRZ

in een échte woning, bijvoorbeeld met een zinken dakgoot of een dakkapel.
De muren worden gemetseld met fraaie kwaliteitsbakstenen. De keramische dakpannen maken de woning compleet authentiek.

NIEUWBOUWWIJK MET DORPSE RUIMTELIJKHEID
Aria is een nieuwbouwwijk met een dorpse ruimtelijkheid. Dat is bijzonder voor een
stad. Dorpse kenmerken zijn op een moderne manier toegevoegd: een afwisselend
straatbeeld, lage huizen op brede kavels, architectuur met Bevelandse elementen,
achtertuinen die op straat uitkomen en veel ruimte. Alle woningen in Aria liggen aan
rustige straatjes, een pleintje, hof of parkje. En uiteraard het eeuwenoude Pykeswegje dat op natuurlijke wijze door de wijk kronkelt.

IN ARIA KOM JE ELKE DAG WEER THUIS.
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PYKESWEIDE IN

VOGELVLUCHT
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39 WONINGEN
6 KARAKTERISTIEKE WONINGTYPES

ARIA FASE 12

eigen invulling te geven. De herenhuizen zijn geschakeld, maar hebben

Een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten, even een praatje maken en

elk een unieke gevel. Samen vormen de woningen een geheel. Deze

waar buurtkinderen samen spelen in de groene omgeving. Op de grens

woningen staan aan de rand van Aria en hebben vrij uitzicht op een park

van het ruime stadspark en de monumentale Zeeuwse boerderij Hof

met waterpartij.

Welgelegen wordt een nieuwe fase gerealiseerd, Pykesweide, Aria Fase 12.

WONEN AAN HET PYKESWEGJE
In deze fase worden alle positieve karaktertrekken van de Zeeuwse

Met de ligging in het verlengde van de monumentale boerderij ‘Hof

dorpen gecombineerd in één buurt. Een pleintje met veel groen vormt

Welgelegen’ aan het Pykeswegje voel je de sfeer van het Zeeuwse platte-

het centrale hart. Daaromheen worden woningen in diverse formaten

land. Leuke dakkapellen en overkapte entree’s versterken dit gevoel.

en stijlen gerealiseerd. Door authentieke elementen en hoogwaardige

Deze nieuwbouwwoningen zijn onder andere geschikt voor gezinnen.

ontwerpen vormen deze woningen een mooi geheel.

Er worden twee rijen met drie-onder-één-kap-woningen gerealiseerd.
De woningen hebben standaard een uitbouw van 2,40 meter en dus veel

ZEEUWSE PLEINTJES NIEUWE STIJL

leefruimte op de begane grond.

Gezellig een praatje maken met de buren en genieten van de zon en
het groen. De knusse pleintjes zorgen voor een veilige omgeving waarin

Houd je van ruimte en comfort? De vrijstaande woningen bieden alle

jong en oud zich thuis voelt. In diverse historische Zeeuwse dorpen en

mogelijkheden om het leven gemakkelijk te maken.

binnensteden zijn authentieke pleintjes te vinden. In Aria krijgt deze
sfeer een nieuwe vorm.
De woningen staan in een ring om een groenpartij, waardoor er een
sfeervol en autoluw plein ontstaat. De meeste woningen aan dit pleintje
hebben een volledig woonprogramma op de begane grond. Het gelijkvloerse programma maakt deze woningen geschikt voor zowel senioren
die op zoek zijn naar een levensloopwoning. Daarnaast zijn er verschillende reguliere eengezinswoningen, uitermate geschikt voor gezinnen
die hun kinderen rustig op het pleintje laten spelen.

KARAKTERISTIEKE HERENHUIZEN
Aan de zuidrand verrijzen herenhuizen die doen denken aan de statige
burgemeestershuizen, dokterswoningen of pastorieën die men terug
vindt in Zeeuwse dorpen en steden. Het grote woonoppervlak en de
kavels met parkeren op eigen terrein, geven je de ruimte om wonen een
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DUURZAAM
EN GROEN
BOUWEN
De bouw heeft een grote invloed op de natuurlijke omgeving. Met de bouw van
Pykesweide proberen we dit tot een minimum te beperken. Zo gebruiken we zo
min mogelijk piepschuim en purschuim, want dit materiaal verspreidt zich
makkelijk in de omgeving en is moeilijk afbreekbaar. We bouwen, waar dit kan,
met natuurlijke materialen. Onderdeel van duurzaamheid is ook de levensduur.
Met kwalitatieve toepassingen hoef je als bewoner minder onderhoud uit te
voeren wat veel grondstoffen en materiaal bespaart. Zo werken we samen aan
een groene en gezonde woonomgeving.
Het is geen trend meer, maar een noodzaak: duurzaam bouwen. Alle woningen in
Aria zijn duurzaam ontworpen en gebouwd. Het energiegebruik is gebaseerd op
natuurlijke warmte en koude opslag. In de ontwerpfase is rekening gehouden met
ruime optiemogelijkheden.
Voor deze fase zijn er extra stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Dit heeft
niet alleen aangename consequenties voor je energieverbruik, maar ook voor de
waardevastheid van je woning.
Alle woningen hebben triple glas en worden uitgerust met vloerverwarming door
middel van een individuele bodemwarmtepomp. Voor de isolatie van de woningen is
gekozen voor vlas. Vlas is als natuurlijk product 100% herbruikbaar en afbreekbaar.
Op de daken worden zoveel zonnepanelen gelegd als mogelijk.

CONCRETE DUURZAAMHEIDSKEUZES
Vlasisolatie 		

natuurlijke materialen

Zoveel mogelijk zonnepanelen 		

eigen energie opwekken

Triple glas 		

betere isolatiewaarde

Bodemwarmtepomp		

gasloos

Kunststof kozijnen 		

onderhoudsarm

Al het gebruikte hout 		

FSC keurmerk

KYONA ZWEEDIJK
AANNEMINGSBEDRIJF FRAANJE

“Duurzaamheid

staat in Aria
met hoofdletters
geschreven.”

“Duurzaamheid staat in Aria fase 12 met hoofdletters geschreven. We hebben hier echt

meer toekomstbestendige keuzes. “In deze nieuwe fase hebben alle woningen triple glas.

alles uit de kast gehaald om extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid

Door de hoge isolatiewaarde zorgt dit glas voor een aangenaam binnenklimaat op zowel

en op het vlak van wooncomfort, energieverbruik en materiaalgebruik. Door onder

warme als koude dagen. Verder kiezen we voor natuurlijke isolatie met vlas. Vlas is 100%

andere de goede isolatie en zonnepanelen spreken deze zeer duurzame woningen

herbruikbaar en 100% afbreekbaar. Dat betekent ook dat we ver wegblijven van synthe-

potentiële kopers bijzonder aan.”

tische materialen zoals piepschuim en kunststofschuim.

Kyona Zweedijk is koperbegeleidster bij Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. Dit bedrijf is verant-

Verder ben ik enthousiast over de keuze voor kunststof kozijnen. De voordelen daarvan zijn

woordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk en de bouw van Aria fase 12. Inmiddels

groot. Zo is de isolatiewaarde hoog en heb je er niet of nauwelijks onderhoud aan. Verder

is een start gemaakt met de nieuwe fase en Kyona is daar nauw bij betrokken. “Ik ben zelf

gebruiken we duurzaam geproduceerd FSC hout.”

al sinds 2018 actief in Aria en heb de nieuwe stadswijk zien groeien. Ik ben enthousiast over
deze nieuwe fase en de duurzame keuzes die hier gemaakt worden. De nieuwe bewoners

VOORDELIG EN COMFORTABEL WONEN

zetten echt een stap naar een groene toekomst.”

Net als in eerdere fases in Aria heeft iedere woning een bodemwarmtepomp. “Zo’n installatie
doet alles wat je cv-ketel ook doet: je huis verwarmen én warm water leveren. Maar dan

EXTRA STAPPEN VOOR DUURZAAMHEID

duurzamer”, legt Kyona uit. “Verder hebben we ervoor gekozen om, anders dan in vorige

Aria was één van de eerste wijken waar gasloos werd gebouwd. Dat zit nog steeds in het

fasen, nu zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken te leggen. Daarmee kun je zelf energie

DNA van deze nieuwe stadswijk. Voor fase 12 zijn alle maatregelen op het gebied van duur-

opwekken. De stroom die je niet zelf nodig hebt, kun je terug leveren aan het elektriciteits-

zaamheid en energieverbruik opnieuw tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot nieuwe,

net. Dat scheelt behoorlijk op je energierekening én je draagt bij aan een schoner milieu.”
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ARCHITECT ROOSROS

ARD FLIPSE

“De architectonische invulling van een nieuwe fase stelt ons telkens voor een uit-

Als laatste vertelt Ard over de uitdaging die het ontwerp van de stadsrand met zich mee-

daging. Het is een zoektocht waarbij we de lat steeds hoger leggen. Ik ben er trots

bracht. “We willen een stadsrand creëren, die het succes van Aria weerspiegelt. Dat is

op dat we er in Aria in zijn geslaagd op een nieuwe manier aansluiting te vinden bij

gelukt door ons te laten inspireren door de jaren twintig huizen, die je in Middelburg en

de Zeeuwse architectuur.”

Goes langs de vesten ziet staan. Denk aan rijke, statige herenhuizen met mooie gevels,
chic en met iconische allure.”

Ard Flipse is architectonisch ontwerper bij RoosRos Architecten. Dit architectenbureau,
gevestigd in de Goese watertoren, leverde eerder op verschillende plekken in Aria een

VAN SCHETSEN MET FINELINER NAAR WERKELIJKHEID

bijdrage aan deze kleurrijke stadswijk. De woningen in Aria zijn gebaseerd op voor Zee-

Met het kantoor dat op steenworpafstand van Aria ligt het voor de hand dat Ard en zijn

land kenmerkende architectuurprincipes en dat geldt ook voor de woningen in Fase 12.

collega’s Aria regelmatig bezoeken. “Aria ligt letterlijk in onze achtertuin. Ik neem er re-

Ard tekende ook voor de woningen aan de overzijde van het karakteristieke Pykjeswegje.

gelmatig met veel plezier een kijkje. Het is geweldig om de bouw te volgen van de huizen

“Dorps wonen in de stad; dat is de centrale gedachte bij Aria. We maken hier als het ware

die met een schets met fineliner en stift zijn ontstaan. Eerlijk, als de bouwsteigers weg

een samenvatting van de rijke architectuur van de Zeeuwse dorpen. Het is erg interes-

zijn, ben ik regelmatig een klein beetje trots.”

sant om daaraan een bijdrage te mogen leveren. Dat doen we met onze eigen signatuur:
speelse verhoudingen, de juiste balans in materialen en iedere woning onderscheidend.”

“We leggen de lat
telkens wat hoger.”
IEDER DEEL MET KARAKTERISTIEKE KENMERKEN
Ard vertelt dat deze nieuwe fase uit drie verschillende delen bestaat, met ieder weer
eigen, unieke kenmerken. “De woningen aan het groene, brede Pykeswegje staan als het
ware aan de hoofdstraat van de wijk. Hier kiezen we voor grote eengezinswoningen met
een grote luifel bij de voordeur en schuine, aangekapte dakkapellen. Op deze manier
gaan deze woningen een relatie aan met het openbaar gebied aan de voorzijde.” Over het
nieuwe plein is Ard zo mogelijk nog enthousiaster. Het plein krijgt een groene invulling
en is autoluw. Het wordt daardoor een aantrekkelijke ontmoetingsplek. “Het nieuwe
plein was het idee van de stedenbouwkundige. We zochten daarvoor naar een nieuw
thema dat raakvlakken heeft met de Zeeuwse dorpsarchitectuur. Zo kwamen we uit op de
getoogde gevelopeningen. Met deze architectonische oplossing geven we deze levensloopbestendige woningen een uniek, eigen karakter, met veel licht en zicht.”
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ARIA FASE 12

VOGELVLUCHT
SCAN DE QR-CODE EN BELEEF NU AL DE NIEUWE
WIJK EN NEEM EEN KIJKJE IN DE WONINGEN.

VRIJSTAANDE WONING DE RIETGORS

RIJWONING DE VELDLEEUWERIK

2-ONDER-1-KAP LEVENSLOOPWONING DE VINK

HERENHUIS DE KOPERWIEK

VRIJSTAANDE LEVENSLOOPWONING DE GROENLING

HALFVRIJSTAAND HERENHUIS DE NACHTEGAAL
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Impressie van bouwnummer 18.

VRIJSTAAND

DE RIETGORS
In Pykesweide worden drie prachtige villa’s aangeboden, geheel in stijl van de
wijk, met mooie details en van een heerlijk formaat. Kenmerkend zijn de erkers
aan de voorzijde en een zijerker in de keuken. Hierdoor ontstaat een speels effect.
De grote raampartijen zorgen voor veel licht en aansluiting tussen binnen en
buiten. De woningen zijn 8,70 meter breed, wat zorgt voor een enorm ruime
beleving.
Deze woningen hebben een woonoppervlak van 159 m², waardoor er veel leefruimte
is. Met de woonkamer aan de straatzijde en de keuken die aansluit op de tuin is het
prettig wonen. Er is een inpandige bijkeuken, waar de warmtepomp staat opgesteld
en waar nog opbergruimte is. Op de verdieping heeft de hoofdslaapkamer standaard
een inloopkast en zijn er twee kleinere slaapkamers en een badkamer. De zolder bestaat standaard uit een voorzolder en een aparte kamer. Hiervoor zijn verschillende
gebruiksmogelijkheden, waaronder een thuiswerkplek, hobby- of logeerkamer.
De woningen aan het Pykeswegje hebben zuidgerichte tuinen. Voor deze woningen
is een aangebouwde garage optioneel. De woning aan het pleintje heeft een tuin op
het westen. Bij deze woning is het parkeren aan de achterzijde en is de mogelijkheid
tot een vrijstaande garage.

“Grote raampartijen

zorgen voor veel licht
en aansluiting tussen
binnen en buiten.”
De woningen worden energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm gebouwd.
Zo komen er kunststof kozijnen met verdiepte profielen en bezet met triple glas.
Daarnaast komen er standaard 22 zonnepanelen op het dak te liggen, worden de
woningen voorzien van een bodemwarmtepomp en mechanische ventilatie.
Voor het comfort wordt er in de woonkamer en de slaapkamers vloerverwarming
toegepast met naregeling.
De binnendeuren zijn stompe deuren en tussen de woonkamer en de hal komt een
fraaie stalen taatsdeur. Standaard worden de woningen geleverd met luxe sanitair
en tegelwerk. Met name de keuze van de keuken is erg persoonlijk. Vandaar dat de
woning verkocht wordt zonder keuken.

Interieurimpressie van bouwnummer 8.
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Impressie van bouwnummer 8.

DE RIETGORS
Kavelnr.
Kavelopp.
Inhoud
Woonopp.

3 WONINGEN

1, 8 en 22
ca. 388 m² - 444 m²
ca. 666 m3
ca. 159 m²

De drie vrijstaande woningen worden gerealiseerd in twee woonmilieus. Twee
woningen komen aan het Pykeswegje, passend bij de rijwoningen met aangekapte
dakkapellen. De vrijstaande woning aan het pleintje past qua architectuur bij de
sfeer aan het pleintje. Een kempische bouwstijl met kenmerkende, getoogde ramen.

Bodemwarmtepomp
Inductie kookaansluiting, vaatwasser
aansluiting en ovenaansluiting
22 zonnepanelen
Luxe sanitair en tegelwerk,
Ambiente pakket Raab Karcher
Stalen taatsdeur tussen woonkamer en hal
Vloerverwarming met naregeling
in de slaapkamers

Daarnaast bieden we uitgebreide keukenmogelijkheden via Pelma Keukens en is er
een ruime keuze aan optiemogelijkheden.

BEGANE GROND NR. 8 SCHAAL 1:125

8700 mm

11100 mm

8700 mm

11100 mm

11100 mm

8700 mm

EERSTE VERDIEPING NR. 8 SCHAAL 1:125

TWEEDE VERDIEPING NR. 8 SCHAAL 1:125
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Interieurimpressie van bouwnummer 8.

Impressie van bouwnummer 22.
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Impressie van bouwnummers 16 - 18.

RIJWONINGEN & TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

DE VELDLEEUWERIK
In de wijk komen een drietal driekappers en één tweekapper waarvan de ruimte verrassend

De woningen worden energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm gebouwd. Zo komen er kunststof

groot is. Deze woningen worden standaard ruim uitgevoerd. Door een standaard uitbouw is de

kozijnen met verdiepte profielen en bezet met triple glas. Daarnaast komen er standaard 11 à 12*

woning extra diep en is er extra veel leefruimte op de begane grond. Dit maakt de woningen

zonnepanelen om zelf energie mee op te wekken. De woningen worden allen voorzien van een bodem-

uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen. Hierdoor is er voldoende ruimte om te spelen

warmtepomp en mechanische ventilatie. Voor het comfort wordt er in de woonkamer en de slaap-

en te ontspannen. De keuken bevindt zich aan de achterzijde en de openslaande deuren met

kamers vloerverwarming toegepast met naregeling.

zijlichten zorgen voor een directe aansluiting met de tuin. Praktisch is de ruime trapkast.
Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer. De zolder is optioneel in te delen.
Het is mogelijk om hier extra kamers te realiseren dan wel een thuiswerkplek in te richten. De woningen
hebben een woonoppervlak van 132 m².
De diepe tuinen van de zes woningen aan het Pykeswegje liggen op het zuiden. De vier hoekwoningen
hebben een eigen oprit met de mogelijkheid om te kiezen voor een aangebouwde garage. Voor het
overig parkeren is er ruimte op het besloten parkeerterrein achter de woningen. De driekapper aan
het pleintje heeft de tuin op het oosten en de tweekapper de tuin op het westen. Bij de tweekapper is
het parkeren aan de achterzijde, waar ook optioneel gekozen kan worden voor een vrijstaande garage.

“Uitermate geschikt voor
gezinnen met kinderen.”
De binnendeuren zijn stompe deuren en tussen de woonkamer en de hal komt een fraaie stalen taatsdeur. Standaard worden de woningen geleverd met luxe sanitair en tegelwerk. Met name de keuze van
de keuken is erg persoonlijk. Vandaar dat de woning verkocht wordt zonder keuken.
*	Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van wat mogelijk is op het dak.
Zie voor het precieze aantal de verkooptekeningen.

Interieurimpressie van bouwnummer 5.
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DE VELDLEEUWERIK
Kavelnr.

2 t/m 7 en

16 t/m 18
Kavelopp. ca. 165 m² - 329 m²
Inhoud
ca. 486 m3- 504 m3
Woonopp. ca. 132 m²

11 WONINGEN
De elf woningen komen in twee verschillende architectuurstijlen.
Aan het Pykeswegje komen twee rijtjes van drie woningen

6560 mm

die qua architectuur volledig aansluiten aan de gerealiseerde
woningen hier tegenover. Prachtig is de belijning van de aangekapte dakkapellen en de luifels voor de woningen. Qua stijl vormen
ze echt een eenheid met de twee vrijstaande woningen aan beide
zijden. Aan het pleintje komt een driekapper en een tweekapper,
die volledig passen bij de andere woningen aan het pleintje.
Kenmerkend zijn de getoogde gevelopeningen en de sfeervolle

Bodemwarmtepomp
Inductie kookaansluiting, vaatwasser
aansluiting en ovenaansluiting

11980 mm

dakkapellen.

11 à 12 zonnepanelen
Luxe sanitair en tegelwerk,
Ambiente pakket Raab Karcher
Stalen taatsdeur tussen woonkamer en hal
Vloerverwarming met naregeling
in de slaapkamers
Daarnaast bieden we uitgebreide keukenmogelijkheden via
Pelma Keukens en is er een ruime keuze aan optiemogelijkheden.

BEGANE GROND NR. 5 SCHAAL 1:125

Impressie van bouwnummers 2 - 5.

6560 mm

9580 mm

9580 mm

6560 mm

EERSTE VERDIEPING NR. 5 SCHAAL 1:125

TWEEDE VERDIEPING NR. 5 SCHAAL 1:125
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Impressie van bouwnummers 23 - 24.

DE VELDLEEUWERIK
Kavelnr. 23 en 24
Kavelopp. ca. 294 m² - 314 m²
Inhoud
ca. 497 m3
Woonopp. ca. 132 m²
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Impressie van bouwnummer 9.

LEVENSLOOP VRIJSTAAND

DE GROENLING
Een primeur voor Aria is dit type woning: een ruime vrijstaande woning met
het volledig woonprogramma op de begane grond en met een behapbare tuin.
In het verleden is er al veel naar gevraagd en in deze fase worden er twee aangeboden. Aan het groene, autoluwe pleintje is het rustig wonen. Kenmerkend
aan deze vrijstaande woning is de mooie topgevel en de getoogde ramen.
Hierdoor ontstaat een mooi geheel met de andere woningen aan het pleintje.
De woningen hebben een woonoppervlak van 143 m² en een volledig woonprogramma op de begane grond. In de woonkamer met open keuken is voldoende
leefruimte. De slaap- en badkamer zijn royaal te noemen met respectievelijk 16 en
8 m². De verdieping is optioneel in te delen. Er is op de verdieping voldoende ruimte
om meerdere kamers te creëren.
Deze woningen hebben een aangebouwde, geïsoleerde berging van 9,5 m². De
warmtepomp is hier opgesteld. Bouwnummer 9 heeft een tuin op het noorden, waar
ook optioneel gekozen kan worden voor een vrijstaande garage. Bouwnummer 19
heeft een tuin op het zuiden. Bij beide woningen is er één parkeerplek op eigen terrein.

“Een ruime vrijstaande woning
met slaap- en badkamer op de
begane grond.”

De woningen worden energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm gebouwd.
Zo komen er kunststof kozijnen met verdiepte profielen en bezet met triple glas.
Daarnaast komen er standaard 18 zonnepanelen om zelf energie mee op te wekken.
De woningen worden allen voorzien van een bodemwarmtepomp en mechanische
ventilatie. Voor het comfort wordt er in de woonkamer en de slaapkamers vloerverwarming toegepast met naregeling.
De binnendeuren zijn stompe deuren en tussen de woonkamer en de hal komt een
fraaie stalen taatsdeur. Standaard worden de woningen geleverd met luxe sanitair
en tegelwerk. Met name de keuze van de keuken is erg persoonlijk. Vandaar dat de
woning verkocht wordt zonder keuken.
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DE GROENLING

2 WONINGEN

Kavelnr.
Kavelopp.
Inhoud
Woonopp.

Beide vrijstaande levensloopwoningen worden gerealiseerd aan

9 en 19
ca. 244 m² - 364 m²
ca. 579 m3
ca. 143 m²

een groen en rustig pleintje. Qua architectuur, sfeer en stijl zijn ze
een eenheid met de levensloop twee-onder-een-kapwoningen.

Bodemwarmtepomp
Inductie kookaansluiting, vaatwasser
aansluiting en ovenaansluiting
18 zonnepanelen
Luxe sanitair en tegelwerk,
Ambiente pakket Raab Karcher
Stalen taatsdeur tussen woonkamer en hal
Vloerverwarming met naregeling
in de slaapkamers
Daarnaast bieden we uitgebreide keukenmogelijkheden via
Pelma Keukens en is er een ruime keuze aan optiemogelijkheden.

11520 mm

8540 mm

10730 mm

11520 mm

BEGANE GROND NR. 19 SCHAAL 1:125

EERSTE VERDIEPING NR. 19 SCHAAL 1:125

Impressie van bouwnummer 19.
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Interieurimpressie van bouwnummer 19.

Interieurimpressie van bouwnummer 19.

“De slaap- en badkamer beneden is royaal

te noemen met respectievelijk 16 en 8 m2.”
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LEVENSLOOP
TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

DE VINK

Aan het pleintje komen acht halfvrijstaande woningen met het volledige woonprogramma op de begane grond. Met deze woningen ben je de toekomst een stap
voor. Levensloopbestendig, nu je de keus zelf nog hebt. Er is een grote variatie
in tuinligging en -grootte, waardoor de woningen voor meerdere doelgroepen
geschikt zijn.
De woningen zijn levensloopbestendig met een slaap- en badkamer op de begane
grond. Daarnaast is de verdieping optioneel in te delen en zijn hier nog hobby-, werkof logeerkamers te realiseren.
De woningen worden energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm gebouwd.
Zo komen er kunststof kozijnen met verdiepte profielen en bezet met triple glas.
Daarnaast komen er standaard 12 zonnepanelen om zelf energie mee op te wekken.
De woningen worden allen voorzien van een bodemwarmtepomp en mechanische
ventilatie. Voor het comfort wordt er in de woonkamer en de slaapkamers vloerverwarming toegepast met naregeling.

“De getoogde ramen

zorgen voor een
verrassend element.”
De binnendeuren zijn stompe deuren en tussen de woonkamer en de hal komt een
fraaie stalen taatsdeur. Standaard worden de woningen geleverd met luxe sanitair
en tegelwerk. Met name de keuze van de keuken is erg persoonlijk. Vandaar dat de
woning verkocht wordt zonder keuken.

Impressie van bouwnummers 14 - 15.
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DE VINK
Kavelnr.
Kavelopp.
Inhoud
Woonopp.

10 t/m 15 en 20 t/m 21
ca. 138 m² - 275 m²
ca. 416 m3 - 422 m3
ca. 113 m²

8 WONINGEN
Aan deze acht woningen is lichte variatie toegevoegd in de vorm van dakkapel of
topgevel. De getoogde ramen zorgen voor een verrassend element. Dit geeft de
woningen aan het pleintje een geheel eigen karakter. De woningen worden gebouwd
in een ring om het autoluwe pleintje en worden uitgevoerd in een zachte crèmekleurige steen en zichtbare muurankers. Qua architectuur uniek in de wijk en qua
beleving heerlijk ruim en licht.

Bodemwarmtepomp
Inductie kookaansluiting, vaatwasser
aansluiting en ovenaansluiting
12 zonnepanelen
Luxe sanitair en tegelwerk,
Ambiente pakket Raab Karcher
Stalen taatsdeur tussen woonkamer en hal
Vloerverwarming met naregeling
in de slaapkamers
Daarnaast bieden we uitgebreide keukenmogelijkheden via Pelma Keukens en is er
een ruime keuze aan optiemogelijkheden.

Impressie van bouwnummers 20 - 21.
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12260 mm

8020 mm

BEGANE GROND NR. 11 SCHAAL 1:125

Interieurimpressie van bouwnummer 11.

7420 mm

8020 mm

Interieurimpressie van bouwnummer 11.

EERSTE VERDIEPING NR. 11 SCHAAL 1:125

Impressie van bouwnummer 10 - 11.
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Impressie van bouwnummer 12 - 13.
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Impressie van bouwnummer 32 - 39.

HERENHUIS

DE KOPERWIEK
De zuidrand van Aria zal worden omsloten door schitterende herenhuizen.
In deze fase worden er dertien aangeboden, elk met een eigen karakter en
statuur. Hierdoor is elk herenhuis uniek. De ene woning heeft een bloemkozijn,
de ander een balkon of hangend erker. De rijke detaillering geeft de woningen
een prachtige uitstraling die past bij het dorpse karakter van de wijk. Deze
herenhuizen doen denken aan de fraaie woningen die de notabelen van de
omliggende dorpen rond de vorige eeuwwisseling bezaten. De woningen staan
aan de Zuidrand, met aan de voorzijde het nog aan te leggen park, dat een
natuurlijke buffer zal vormen tussen de wijk Aria, de overige bebouwing en de
Nansenbaan.
Kenmerkend is de enorme ruimte die deze herenhuizen bieden. Het woonoppervlak
bedraagt circa 159 m². Op de begane grond ligt de woonkamer aan de straatzijde,
waardoor het extra genieten is van de parkzone voor het huis. De keuken sluit aan op
de achtertuin. Praktisch is de ruimte trapkast. Parkeren is geregeld aan de achterzijde
van de woningen. Bij een aantal woningen is een garage mogelijk.
Op de eerste verdieping zijn drie grote slaapkamers en een badkamer gesitueerd.
Door de ruimte op zolder zult u verrast worden. Hier kunnen met gemak nog meerdere
kamers gerealiseerd worden.

“Elk herenhuis is uniek.”
De woningen worden energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm gebouwd.
Zo komen er kunststof kozijnen met verdiepte profielen en bezet met triple glas.
Daarnaast komen er standaard 9 tot wel 20 zonnepanelen* op het dak te liggen, worden
de woningen voorzien van een bodemwarmtepomp en mechanische ventilatie.
Voor het comfort wordt er in de woonkamer en de slaapkamers vloerverwarming
toegepast met naregeling.
De binnendeuren zijn stompe deuren en tussen de woonkamer en de hal komt een
fraaie stalen taatsdeur. Standaard worden de woningen geleverd met luxe sanitair
en tegelwerk. Met name de keuze van de keuken is erg persoonlijk. Vandaar dat de
woning verkocht wordt zonder keuken.
* Het aantal zonnepanelen is afhankelijk van wat mogelijk is op het dak.
Zie voor het precieze aantal de verkooptekeningen.

Interieurimpressie van bouwnummer 26.

47

48

Impressie van bouwnummer 26 - 30.

DE KOPERWIEK

13 WONINGEN

Kavelnr.
Kavelopp.
Inhoud
Woonopp.

De diversiteit van deze 13 herenhuizen is groot, ieder herenhuis
is uniek.

25 t/m 30 en 33 t/m 39
ca. 162 m² - 277 m²
ca. 592 m3 - 638 m3
ca. 159 m² - 165 m²

Bodemwarmtepomp
Inductie kookaansluiting, vaatwasser
aansluiting en ovenaansluiting
9 tot 20 zonnepanelen
Luxe sanitair en tegelwerk,
Ambiente pakket Raab Karcher
Stalen taatsdeur tussen woonkamer en hal
Vloerverwarming met naregeling
in de slaapkamers

Daarnaast bieden we uitgebreide keukenmogelijkheden via Pelma
Keukens en is er een ruime keuze aan optiemogelijkheden.

BEGANE GROND NR. 26 SCHAAL 1:125

6560 mm

10180 mm

6560 mm

10180 mm

10180 mm

6560 mm

EERSTE VERDIEPING NR. 26 SCHAAL 1:125

TWEEDE VERDIEPING NR. 26 SCHAAL 1:125
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“De ene woning heeft
een bloemkozijn,
de ander een balkon
of hangend erker.”

Impressie van bouwnummer 33 - 39.
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Impressie van bouwnummer 25 - 30.
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Impressie van bouwnummer 25 - 26.

Interieurimpressie van bouwnummer 26.

“De woningen worden energiezuinig,

duurzaam en onderhoudsarm gebouwd.”
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Impressie van bouwnummer 31 - 32.

HALF-VRIJSTAAND HERENHUIS

DE NACHTEGAAL
Dé eyecatcher van de herenhuizen is toch wel de halfvrijstaande in het midden. Deze twee

De woningen worden energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm gebouwd. Zo komen er kunststof

statige woningen met een woonoppervlak van wel liefst 192 m² zijn een pareltje voor het oog.

kozijnen met verdiepte profielen en bezet met triple glas. Alle binnendeuren zijn stompe deuren en

Hoewel het drie woningen lijken, zijn het er toch echt twee die samen een eenheid vormen.

tussen de hal en de woonkamer komt een fraaie stalen taatsdeur. Standaard worden de woningen
geleverd met luxe sanitair en tegelwerk. Met name de keuze van de keuken is erg persoonlijk. Vandaar

Je komt de woning binnen in een ruime, lichte hal. Een schitterende taatsdeur sluit de hal van de
woonkamer af. Vanuit de woonkamer is er, zowel door het voorraam als door het zijraam, ruim zicht
naar buiten, wat de kwaliteiten van een halfvrijstaande woning geeft. Aan de voorkant heb je uitzicht
op het groene park. De keuken aan de achterzijde sluit aan op de achtertuin. Optioneel is een aangebouwde garage mogelijk. Parkeren is op de oprit.

dat de woning verkocht wordt zonder keuken.

“Deze statige woningen zijn
een pareltje voor het oog.”

Op de verdieping zijn er standaard vier slaapkamers en een badkamer. Optioneel is een grotere bad-

Uiteraard worden de woningen voorzien van een bodemwarmtepomp, 18 zonnepanelen en mecha-

kamer met bad mogelijk. De grote zolder van ruim 50 m² is in te delen. Hiervoor zijn veel mogelijkheden,

nische ventilatie. Voor het comfort wordt er in de woonkamer en de slaapkamers vloerverwarming

zoals een kantoor aan huis, hobbykamer of een logeerkamer.

toegepast met naregeling.

Interieurimpressie van bouwnummer 31.
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Impressie van bouwnummer 31 - 32.

DE NACHTEGAAL

2 WONINGEN

Kavelnr.
Kavelopp.
Inhoud
Woonopp.

Hoewel het drie woningen lijken, zijn het er toch twee. Stijlvol wonen

31 en 32
ca. 295 m² - 316 m²
ca. 748 m3
ca. 192 m²

in zo’n herenhuis, dat is chic. Met de elegantie, luxe en ruimte van een
herenhuis uit 1900, verantwoord en duurzaam wonen in een herenhuis
anno 2022.

Bodemwarmtepomp
Inductie kookaansluiting, vaatwasser
aansluiting en ovenaansluiting
18 zonnepanelen
Luxe sanitair en tegelwerk,
Ambiente pakket Raab Karcher
Stalen taatsdeur tussen woonkamer en hal
Vloerverwarming met naregeling
in de slaapkamers

Daarnaast bieden we uitgebreide keukenmogelijkheden via Pelma
Keukens en is er een ruime keuze aan optiemogelijkheden.

5700
mm

5700
mm

3500 mm
BEGANE GROND NR. 31 SCHAAL 1:125

5161 mm

1018
2 mm

5161 mm

1018
2 mm

1018
2 mm

5161 mm

5700
mm

3500 mm
EERSTE VERDIEPING NR. 31 SCHAAL 1:125

3500 mm
TWEEDE VERDIEPING NR. 31 SCHAAL 1:125
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“Een ontspannen wijk

met een typisch
Zeeuwse uitstraling.”

DIRECTEUR KOKON ARCHITECTUUR
& STEDENBOUW

RON VAN LEEUWEN
“Met Aria-Zuid hebben we een groene wijk ontworpen, met een prettige, ontspannen sfeer en een typisch Zeeuwse uitstraling. Bijzonder in het ontwerp is

de ‘ketting’ van ruimtes, die van oost naar west door het gebied loopt, met veel
groen. Je kunt daar heerlijk wandelen, ook omdat het gebied autoluw is.”
Architect en stedenbouwkundige Ron van Leeuwen is directeur van Kokon Architectuur
& Stedenbouw in Rotterdam. Dit architectenbureau, dat inmiddels bijna 100 jaar
bestaat, is met name actief op het gebied van woningbouw, woonzorgprojecten en
stedenbouw. Bij Kokon werken circa 30 medewerkers aan vrijwel alles wat met woningbouw te maken heeft. Ron: “In dit vak is geduld nodig. Sommige stedenbouwkundige
projecten duren jaren. Logisch, want er zijn veel partijen bij betrokken. Wij hebben geen

woningen, is het gebied autoluw. Dit komt de rust in de wijk ten goede. Bovendien biedt
het kinderen de ruimte om veilig buiten te spelen. De groene as versterkt de ecologische
structuren, wat goed is voor insecten, vogels en andere dieren.”

MARKANTE ENTREE
Ron vertelt dat de oude, bestaande boerderij in het plan is geïntegreerd. Verder wijst hij
op de markante entree aan de zuidzijde van het plan. “De meeste mensen zullen vanaf
de zuidkant de wijk binnenkomen. We hebben daar een wand voorzien van rijwoningen
in een gevarieerde architectuur. Het is bijna alsof die markante rij woningen toevallig zo
is ontstaan. We maken daarmee in één keer de sfeer binnen Aria-Zuid duidelijk.”

OOG VOOR GROEN
Ron benadrukt hoe belangrijk die groene uitstraling voor Aria is. “We weten inmiddels
allemaal voor welke uitdagingen we staan op het gebied van het klimaat. Verharde tuinen zijn niet meer van deze tijd. In een wijk als deze geldt: hoe groener, hoe beter. Vrijwel
de helft van het groen in de wijk betreft de tuinen van de woningeigenaren. We hopen
dat zij de aard van het plan omarmen en kiezen voor een groene tuin.”

haast, zolang die stip aan de horizon maar blijft staan.”

VEEL GROEN EN KARAKTERISTIEKE PLEINTJES
Aria-Zuid sluit nauw aan op Aria-Noord, de wijk die al volop bewoond wordt en waarvan
de laatste fasen nu gerealiseerd zijn. Ook in Aria-Zuid zijn enkele honderden woningen
voorzien; rijwoningen, maar ook twee-onder-één kapwoningen, vrijstaande woningen
en levensloopbestendige woningen. “Kenmerkend voor Aria-Noord is de intieme sfeer,
die zo kenmerkend is voor Zeeuwse dorpen, met veel groen en karakteristieke pleintjes.
Wij creëren die sfeer ook in Aria-Zuid, maar natuurlijk weer op een andere manier.”

KETTING VAN RUIMTES
Erg mooi is de keuze voor een groene as, die van oost naar west loopt en aansluit op het
bestaande park. “Van een ruithoekig plein kom je via een seniorenhofje op een cirkelvormig plein. Van daar loop je, opnieuw via een seniorenhofje, naar een rechthoekig
plein. Omdat de auto’s uit het zicht worden geparkeerd, aan de achterzijde van de
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ARIA PARKZONE

WAAR GENIETEN
EN ONTSPANNEN
VERBINDEN
Genieten, dat is waar het om draait in de parkzone van de wijk Aria.
Door de hoogteverschillen, waterpartijen en de speelvoorzieningen
is de parkzone een ideale ontmoetingsplek voor jong en oud.
Je kan lekker wandelen, hardlopen of spelen met je kinderen. Geniet
samen van een picknick aan de waterpartijen terwijl de eenden aan
je voorbij zwemmen. De natuurlijke invulling van dit park zorgt voor
een gezonde leefomgeving waar je de vogels hoort fluiten. Door de
natuurlijke buffer is het groen wonen in Aria. Geniet en ontspan!

SCAN DE QR-CODE EN BELEEF NU AL DE NIEUWE
PARKZONE!

WWW.ARIA-GOES.NL

DISCLAIMER
ALGEMEEN

TEKENINGEN

Dit magazine is nauwkeurig en met zorg samengesteld. In het

Het ontwikkelen van een project is een voortdurend proces,

gezamelijke streven naar een optimale kwaliteit van Aria, wordt

waarbij een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp

de mogelijkheid niet uitgesloten dat er wijzigingen kunnen plaats-

plaatsvindt. De situatietekeningen en de illustraties die in dit

vinden. Ook kunnen eventuele afwijkingen ontstaan uit nadere

magazine zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen

eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven.

een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot peilhoogte,

Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen

maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen

in materialen en afwerking, zonder dat een en ander afbreuk doet

c.q. taluds, groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzien-

aan kwaliteit.

ingen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen; aan de plattegronden en situaties kunnen geen rechten worden ontleend.

IMPRESSIES
Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in

VERKOOP

dit magazine is slechts bedoeld om je een indruk te geven van

De verkoop geschiedt op basis van de betreffende koopovereen-

het plan. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s.

komst met bijlagen en het dan geldende bestemmingsplan. Aan

Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten

dit magazine kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

worden ontleend.

Dit magazine is geen contractstuk.
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