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De ontwikkeling van de wijk Goese Diep is in 
volle gang. In deze nieuwsbrief leest u meer 
over de werkzaamheden en ontwikkelingen in 
deze mooie wijk van Goes. 

Goese Diep krijgt vorm
De wijk Goese Diep is in trek door de ligging 
aan het water en de unieke bouwstijl. 
De wijk groeit elke week weer een stukje 
verder. Op dit moment vinden er nog volop 
bouwactiviteiten plaats. AM Zeeland werkt 
aan het project Bellevue Goese Diep. Hier 
worden herenhuizen, appartementen, 
penthouses en twee-onder-een-kapwoningen 

ontwikkeld. Ondertussen bouwt Heijmans 
aan de laatste 21 kadewoningen. Ook 
het appartementencomplex Waterzicht is 
recentelijk opgeleverd. Naast het bouwen 
van alle woningen is de wijk op steeds meer 
plekken definitief ingericht met groen en 
wegen.
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Bellevue Goese Diep

Het afgelopen jaar is er weer een deel van de 
wijk definitief ingericht. Zo is er onder andere 
groen geplant en zijn de wegen verhard. Op 
dit moment vinden voornamelijk de laatste 
groenwerkzaamheden plaats. We hopen vanaf 
midden april 2023 van start te gaan met de 
inrichting van eiland C en E en Goese Dieplaan 
nummer 49 tot en met 65 en nummer 89 tot en 

Het allerlaatste bouwproject in de wijk 
Goese Diep is Bellevue. In dit deel realiseert 
projectontwikkelaar AM Zeeland in totaal 12 
twee-onder-een-kapwoningen, 12 herenhuizen, 
28 appartementen en 5 penthouses. De 
woningen staan aan de westzijde van het Goese 
Diep en kijken uit over het Havenkanaal en/of 
het Goese Meer.

Twee-onder-een-kapwoningen
De twee-onder-een-kapwoningen zijn al 
een tijd in aanbouw. De vloeren op de 
begane grond zijn gelegd en de eerste 
kalkzandsteenwanden gelijmd. Anne de 
Winter van AM Zeeland vertelt: ‘Deze statige 
en riante woningen komen inmiddels steeds 
prominenter in beeld. De 12 woningen zijn 
allemaal verkocht. We verwachten dat de 

Inrichting Goese Diep Noord en de Houtkade

nieuwe bewoners in de eerste maanden van 
2024 de sleutel krijgen.’

Herenhuizen, appartementen en penthouses
De verkoop van de herenhuizen, 
appartementen en penthouses is begonnen. 
Deze woningen staan op een unieke locatie 
met een prachtig uitzicht over het water. 
‘Bij het ontwerp is nagedacht over deze 
bijzondere plek. De herenhuizen verschillen 
qua uitstraling en plattegronden. Zo hebben 
sommige types bijvoorbeeld een balkon 
of dakterras aan de voorzijde. Maar er zijn 
ook huizen waar je op de eerste verdieping 
woont en op de begane grond een kantoor-/
atelierruimte kan inrichten. Dit zorgt voor 
een optimaal uitzicht en de mogelijkheid om 
thuis te werken. De appartementen kijken uit 

met 103. Wanneer alle bouwactiviteiten in de 
wijk zijn afgerond, is de rijbaan van de Goese 
Dieplaan aan de beurt. Daarna volgt een deel 
van de Houtkade. Dit is naar verwachting in 
2025. Het stuk tussen de Goese Dieplaan en 
Ketelkade krijgt dan een nieuwe inrichting  
zoals aansluitende fietspaden, definitieve 
rijbanen en groen.

op een aanlegsteiger en langsvarende boten. 
Er zijn op dit moment nog verschillende 
herenhuizen, appartementen en penthouses 
beschikbaar (vanaf €480.000,-). We hopen op 
korte termijn te melden wanneer we starten 
met de bouw’, aldus Anne de Winter.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de  
verkoop en planning op de website 
www.bellevuegoesediep.nl of neem  
contact op met de makelaar. 

Stad & Zeeland NVM Makelaars
Dam 13 
4461 HV Goes 
0113-21 11 47
info@stadenzeeland.nl



 

 3 

Wonen op de kade
In Goese Diep Zuid bouwt Heijmans aan 
de kadewoningen op de Ketelkade. Deze 
woningen worden letterlijk op de kade 
gebouwd. De 11 appartementen en 7 
kadewoningen uit fase 2 zijn inmiddels 
opgeleverd. De bouw van fase 3 is gestart.  
Dit zijn de laatste 21 kadewoningen met een 
tuin aan het water inclusief een aanlegsteiger. 

Voortgang fase 3
De bouw van fase 3 loopt voorspoedig.  
De eerste verdiepingsvloeren zijn gelegd.  
De woningen staan momenteel in de steigers 
om de bovenverdiepingen te bouwen. 
Binnenkort zijn de kunststof kozijnen en het 
isolatiemateriaal aan de beurt om geplaatst 
te worden. De woningen voldoen bij de 
oplevering aan alle eisen op het gebied van 
duurzaam en gasloos wonen. Zo worden ze 

bijvoorbeeld verwarmd met behulp van een 
warmtepomp en zijn de daken voorzien van 
zonnepanelen. 

Inrichten Ketelkade
Rond de bouwvakantie in 2023 start Heijmans 
met het aanleggen van de parkeerplaatsen, 
bestrating en het groen rondom de kade-
woningen. De werkzaamheden beginnen aan 
de westzijde van de Ketelkade en eindigen aan 
de kant van de Houtkade. De aanleg gebeurt 
in verschillende fases om de omgeving zo min 
mogelijk tot last te zijn.

De kadewoningen zijn bijna allemaal  
verkocht. Kijk voor het laatste nieuws en  
meer informatie op www.goesediep.nl of  
neem contact op met de makelaar Stad & 
Zeeland NVM Makelaars.

De gemeente Goes werkt aan een plan voor de 
herinrichting van het terrein waar de loodsen 
van Fundex Equipment staan. Dit is het gebied 
langs het water tegenover de kadewoningen. 
Ook het stuk grond tussen de Houtkade en de 
loodsen krijgt een nieuwe invulling. Fundex 
Equipment is inmiddels verhuisd en de 
gemeente heeft de loodsen overgenomen.  
De loodsen worden na de zomer van 2023 
gesloopt. Er is nog geen concreet plan voor  
het gebied. Het is mogelijk dat er langs het  
water woon-werk kavels komen en klein- 
schalige bedrijvigheid in het gebied daar-
achter. Maar ook een volledige invulling met 
woningbouw is een optie. De gemeente vindt 
het belangrijk om de omgeving te betrekken 
bij de plannen voor dit gebied. Daarom wordt 
participatie met de omgeving een onmisbaar 
onderdeel van dit proces. Wanneer dit proces 
van start gaat, wordt de omgeving op de  
hoogte gesteld.

De bouw van het appartementencomplex 
‘Waterzicht’ aan de Ketelkade is afgerond. 
Het complex bestaat uit 6 appartementen en 
een penthouse. Deze zijn inmiddels allemaal 
verkocht. De bewoners kregen afgelopen 
december de sleutel van hun splinternieuwe 
woning. 

Waterzicht heeft een strakke architectuur, 
grote glaspartijen en ruime terrassen. Hierdoor 
kunnen de bewoners optimaal genieten van 
de omgeving en het weidse uitzicht. Ook is het 

pand energiezuinig ingericht. Alle woningen 
hebben een individuele warmtepomp, een 
(laagtemperatuur) vloerverwarming en er liggen 
zonnepanelen op het dak.

Rondom het complex
De komende tijd gaat de gemeente Goes 
aan de slag met het planten van bomen en 
aanleggen van gras rondom het gebouw. Ook 
komt er een wandelpad naast het kanaal 
dat langs Waterzicht en de naastgelegen 
appartementencomplexen loopt.

Wat gebeurt 
er aan de  
overkant?

Waterzicht

Heijmans heeft een nieuwe drone- 
video gemaakt van de kadewoningen  
in het Goese Diep. Scan de QR-code  
of bekijk de video via youtube.com/
watch?v=eW8MpL_dgnA

Een mooi zicht!
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Omdat er in het gebied voorlopig nog 
bouwactiviteiten zijn, gaat dit soms samen met 
hinder voor de bewoners. Alle partijen doen 
hun best om dit zoveel mogelijk te beperken  
en u hierover te informeren. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de juiste persoon  
of partij via de contactgegevens hieronder. 

Wijkcontactpersoon
Voor vragen, opmerkingen of ideeën in de 
wijk kunt u contact opnemen met Evelina 
Goetheer via e.goetheer@goes.nl

Goese Diep Zuid
Voor vragen en opmerkingen over  
Goese Diep Zuid kunt u mailen naar  
goesediep-zuid@heijmans.nl

De wijkvereniging Goese Diep  
organiseert leuke evenementen  
en onderhoudt contact met de 
gemeente en andere organisaties. 
Volg de wijkvereniging op Facebook 
en Instagram @wijkgoesediep of 
bezoek de website www.wijkvereni-
ginggoesediep.nl. Mailen kan naar 
info@wijkvereniginggoesediep.nl.

disclaimer

Deze uitgave heeft een informatief karakter. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 
De gemeente Goes doet er alles aan om de juiste informatie te publiceren. Desondanks is het mogelijk 
dat iets niet juist is of achteraf niet juist blijkt te zijn.

Vragen?Wijkvereniging
Goese Diep Noord
Voor vragen over infrastructuur en activiteiten 
in Goese Diep Noord kunt u mailen naar 
goesediep-noord@goes.nl

Heeft u vragen over werkzaamheden in de 
openbare ruimte? Dan kunt u contact opnemen 
met technisch projectleider Conrad Menheere:
c.menheere@goes.nl

Voor algemene vragen over Goese Diep Noord 
kunt u contact opnemen met de gemeentelijke 
projectleider Goese Diep Noord Laurens 
Groutars: l.groutars@goes.nl

Westerschans 
Voor vragen over activiteiten in Westerschans 
kunt u terecht bij Marsaki via info@marsaki.nl

Sinds de zomer van 2022 is André van der 
Reest de nieuwe wijkwethouder van het Goese 
Diep. André is naast deze rol ook al ruim acht 
jaar wethouder van de gemeente Goes. Als 
echte Goesenaar is de wijk niet onbekend voor 
hem. Hij wandelt graag door het Goese Diep 
om de ontwikkeling van de wijk te zien. André 
vertelt: ‘Goese Diep is een bijzondere en mooie 
wijk. Het is vernieuwend voor Goes door het 
watergericht wonen en de verschillende,  
unieke bouwstijlen.’

André is als wijkwethouder het aanspreek-
punt voor de inwoners van deze wijk. André: 
‘We willen als gemeente contact houden 
met de inwoners van iedere wijk, zo ook in 
het Goese Diep. Op deze manier weten we 
wat er speelt. Dit doe ik samen met onze 
wijkcontactpersoon van het Goese Diep 
Evelina Goetheer. Bij haar kunnen inwoners 
terecht voor vragen, opmerkingen of ideeën  

Nieuwe wijkwethouder 
voor Goese Diep

in de wijk. Zij brengt de inwoners dan in 
contact met de juiste persoon binnen de 
gemeente Goes om tot een oplossing of 
antwoord te komen. Als wijkwethouder wil ik 
vooral gaan kijken hoe ik een sociale functie 
in de wijk kan vervullen. Denk bijvoorbeeld 
aan direct contact met de wijkvereniging of 
aansluiten bij bijeenkomsten.’

André laat weten dat de gemeente ook 
volop bezig is met de toekomst van de wijk. 
‘Aandachtspunten voor de komende jaren 
zijn het verbeteren van de verkeerssituatie 
in en rondom de wijk. Daarnaast denken we 
na over de voorzieningen in de buurt, zoals 
basisscholen. Zo blijft de wijk zich continu 
doorontwikkelen’, aldus André.

Een afspraak maken met de wijkwethouder 
kan door te bellen naar 14 0113 of stuur  
een mail naar a.vander.reest@goes.nl.

Volg André via:

   /andre.vanderreest.33

  @andrevanderreest

  @andre-van-der-reest

  @vdreest

Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2 
4461 GE Goes

Postadres
Postbus 2118
4460 MC Goes

T 14 0113
E stadskantoor@goes.nl
www.goes.nl


