
Wonen met een zee 
aan ruimte



Wie aan Zeeland denkt, denkt aan rust, ruimte, 
vrijheid en zilte luchten. En dat is precies wat je  
gaat vinden in Sprinkhof.

Arnemuiden ligt op het Zeeuwse schiereiland  
Walcheren op steenworp afstand van historisch 
Middelburg. Aan de noordkant, in de wijk Hazenburg, 
komt Sprinkhof. Dit kleinschalige nieuwbouwproject 
bestaat uit 36 ruime koopwoningen in verschillende 
woningtypes. In het midden van Sprinkhof komen 
zes levensloop bestendige woningen. Hier geniet 
jong en oud van het Zeeuwse leven.
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Tussen zee,
stad en natuur

Hier kom je thuis

Zoek je een unieke nieuwbouwwoning in een groene 
en waterrijke omgeving? Dan is nieuwbouwproject 
Sprinkhof in Arnemuiden iets voor jou! 

Dit is de ideale locatie voor mensen die rustig willen wonen, 
maar alle voorzieningen in de buurt willen hebben. 
Het schiereiland met de mooiste stranden van Nederland, 
met Middelburg en het Veerse Meer op fietsafstand en de 
trein om de hoek. Tel daar prachtige woningen op ruime 
percelen bij op, en Sprinkhof staat garant voor een heerlijke 
woonervaring. 

Sprinkhof bestaat uit 36 woningen: 5 rijwoningen,  
10 twee-onder-een-kapwoningen, 12 drie-onder-een- 
kapwoningen, 3 vrijstaande woningen en 6 
levensloop bestendige woningen. 

• Kleinschalig nieuwbouwproject 
• Jaren '30 architectuur in een modern jasje 
• Duurzame woningen met lage energiekosten 
• Centraal gelegen op Walcheren
• Veerse Meer op fietsafstand  
• 5 minuutjes fietsen naar NS-station Arnemuiden  
• Op korte afstand van Middelburg
• Fijn wonen voor elke leeftijd 
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De unieke
historie van
Arnemuiden

Sprinkhof ligt in de nieuwbouwwijk Hazenburg aan de 
noordwestzijde van Arnemuiden. Alles wat je nodig hebt 
voor je dagelijkse leven is hier te vinden. Van supermarkt tot  
basisschool, van (sport)vereniging tot gezondheidscentrum. 
En al wandelend door de historische Langstraat en de 
Westdijkstraat kom je verschillende winkeltjes tegen. 
De unieke historie van Arnemuiden is nog op diverse plekken 
aanwezig. Oudheidkundig Museum van Arnemuiden, 
gesitueerd in het voormalige stadhuis toont de geschiedenis 
van het roemruchte stadje door de eeuwen heen en de 
Historische Scheepswerf Meerman is een van de oudste  
nog werkende scheepswerven van Europa. 

Hazen-
burg

Station 
Arnemuiden

V
A

N
 C

ITTER
SW

EG

DOELEWEG

DER
RI

NGM
O

ER

Arnemuiden

W
EG

Veerse 
Meer

A58

Arnemuiden is een historisch vissersstadje in de  
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Een unieke plek 
voor de waterliefhebber  

Dobberend met je bootje of zo hard je kunt met je kano:  
het Veerse Meer is de droom van elke watersportliefhebber. 
Het weidse meer met het vlakke water geeft tal van  
mogelijkheden om je dag op of langs het water door te 
brengen. Laat je meevoeren door de wind en ervaar de rust 
en ruimte van Zeeland. Liever met je voeten in de branding? 
Ook dan zit je op Walcheren, met de mooiste stranden van 
Nederland, helemaal goed. Breng bijvoorbeeld een bezoek 
aan Zoutelande, Westkapelle, Oostkapelle, Vrouwenpolder 
en Domburg en krijg direct het gevoel dat je op vakantie bent!

Cultuur snuiven in Middelburg

Deze levendige stad is het hart van Zeeland. De rijke  
geschiedenis van de stad vind je terug in de vele  
historische gebouwen. Er zijn talloze restaurants 
waar je kan proeven van Zeeuwse specialiteiten of 
kan genieten van de zon op het terras. De vele winkels 
en het diverse culturele aanbod maken van Middelburg 
een stad waar het goed toeven is.

Ontmoet de bewoners 
van het Veerse Bos
Doe je wandelschoenen aan en vergeet je verrekijker 
niet. In het Veerse Bos, rondom de Veerse kreken,  
ontmoet je onder andere damherten, konijnen en 
vele vogels. Staatsbosbeheer heeft een prachtige 
wandelroute uitgezet. De drijvende brug ligt óp het 
water waardoor je de natuur op een bijzondere manier 
ervaart. Ook kom je op de route een touwbrug tegen. 
Ga op avontuur in de natuur en geniet daarna van een 
drankje in het nabij gelegen Veere.

'Hier heb je de wind 
 in de zeilen'
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'Eigen Zeeuwse
signatuur'

De afwisseling in woningtypologie aan de Slaak wordt 
doorgezet en aan oostzijde liggen woningen met uitzicht op 
de groenzone en waterpartij. Op bepaalde posities wordt 
een accent gecreëerd voor variatie in het straatbeeld en om 
ontsluitingen te markeren. Om de vloeiende overgang te 
versterken op architectonisch niveau is aansluiting gezocht 
met de architectuur van Hazenburg. De woningen in 
Sprinkhof hebben een subtiele jaren ’30 stijl. 

“Belangrijke aspecten in het ontwerpproces waren de 
herkenbaarheid van iedere woning, karaktervolle details, 
passend ontworpen op deze plek in Arnemuiden met een 
eigen Zeeuwse signatuur.” 

De woningen van het totale plangebied vormen samen een 
eenheid in uitstraling door gebruik van dezelfde materialen 
en detaillering. De woningen langs de doorlopende straten 
worden uitgevoerd in een donkerrood metselwerk met 
doorlopende spekbanden, fors uitkragende goten en grote 
raamopeningen met kozijnen voorzien van karaktervolle 
roedeverdeling. De levensloopbestendige woningen worden 
uitgevoerd in wit metselwerk met een plintsteen en 
accenten in donkerrood metselwerk.
De verscheidenheid is gecreëerd door de architectuur -
elementen van de jaren ’30 te vertalen in iedere woning. 
Subtiel maar karaktervol, echt Zeeuws. Zo heeft elk 
woningtype een eigen signatuur. De verschillende erkers 
zorgen voor fraaie uitkijkpunten. Topgevels verfraaien de 
rijwoningen en torenelementen zijn ontworpen op 
belangrijke hoeken van het plan. Met de architectonische 
accenten wordt verbinding gemaakt met de groene 
omgeving van de woningen.

Op stedenbouwkundig niveau is gestreefd naar een  
vloeiende overgang van de al gebouwde woningen in  
Hazenburg fase I en Hazenburg fase II naar het plangebied. 

Verbinding met 
de groene omgeving

Ard Flipse, ontwerper bij RoosRos Architecten
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Vrijstaande woning 
Type A
bouwnummers 6, 10 en 27

Twee-onder-een-kapwoning 
Type B
bouwnummers 4, 5, 25, 26, 28, 29

Type C
bouwnummers 30, 31, 32, 33

Drie-onder-een-kapwoning 
Type D
bouwnummers 1, 2, 3, 7, 8, 9, 22, 23, 
24, 34, 35, 36

Rijwoningen 
Type E
bouwnummers 11, 12, 13, 14, 15

Levensloopbestendige 
woningen 
Type F
bouwnummers 16, 17, 18, 19, 20, 21
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Vrijstaande 
woningen

Wonen in een riante vrijstaande woning van Sprinkhof betekent iedere dag genieten van alle ruimte en  
natuur om je heen. De openslaande deuren in de woonkeuken maken een directe verbinding met de tuin, 
waar je de vogels hoort fluiten en de wind door de bomen hoort ruisen. De woningen zijn ruim en staan 
op royale percelen. Vanuit de woonkamer met erker en grote raampartijen kun je genieten van het  
prachtige uitzicht. En door het bloemkozijn in de zijgevel is de woning heerlijk licht. Hier kom je thuis. 
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• Entree aan de zijkant van de woning
• Royale woonkamer met erker aan voorzijde
• Woonkeuken met openslaande deuren aan tuinzijde
• Erker aan de zijgevel
• Inpandige berging en parkeergelegenheid op eigen terrein 
 (bouwnummer 6 en 27 hebben 1 parkeerplaats 
 en bouwnummer 10 heeft er 2) 
• 3 slaapkamers, badkamer en toilet
 op eerste verdieping
• Ruime, vrij indeelbare zolderverdieping, standaard 
 uitgerust met dakkapel

Vrijstaande woning
woningtype A

27

6

10

Bouwnummers 
Beukmaat
Woonoppervlakte
Percelen
Tuindiepte

6, 10 en 27
6220 mm
circa 177 m2 

circa 428 tot 458 m2

circa 8 tot 12 meter (vanaf achtergevel)

Begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers 6 en 10 
als getekend.

Bouwnummer 27 
gespiegeld.
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Verdieping 1
schaal 1:50

Verdieping 2
schaal 1:50

Bouwnummer 6 en 10 
als getekend.

Bouwnummer 27 
gespiegeld.

Bouwnummer 6 en 10 
als getekend.

Bouwnummer 27 
gespiegeld.
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Twee-onder-een-
kapwoningen 

De twee-onder-een-kapwoning is een moderne woning. De architectuur is een knipoog naar de bouw-
stijl uit de jaren 30. De erker aan de voorzijde en de openslaande deuren aan de achterzijde accentueren 
het jaren 30 gevoel. De woningen zijn ruim, hebben een royale tuin en een inpandige berging. 
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• Entree aan de zijkant van de woning
• Ruime woonkamer aan voorzijde met erker (type B)
• Woonkeuken met openslaande deuren aan de achterzijde
• Alle woningen zijn voorzien van een inpandige berging. 
 Bouwnummers 31, 32, 33 hebben een extra royale inpandige berging.
• Parkeergelegenheid op eigen terrein 
 (Alle bouwnummers hebben 1 parkeerplaats. 
 Bouwnummers 31, 32, 33 hebben er 2)
• 3 slaapkamers op de eerste verdieping alsmede 
 ruime badkamer
• Zolderverdieping met diverse indelingsmogelijkheden, 
 bouwnummers 31 en 32 hebben een puntgevel aan de voorzijde

Twee-onder-een-kapwoning
woningtype B & C

Bouwnummers 

Beukmaat
Woonoppervlakte
Percelen
Tuindiepte

Type B: 4, 5, 25, 26, 28 en 29
Type C: 30, 31, 32 en 33
5960 mm
circa 158 tot 162 m2 

circa 248 tot 368 m2

circa 10 tot 16 meter 
(vanaf achtergevel)

28

26
25

4
5

293031
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33

Woningtype B
Begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers 4, 25, 28  
als getekend.

Bouwnummers 5, 26, 29 
gespiegeld.
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Bouwnummers 4, 25, 28  
als getekend.

Bouwnummers 5, 26, 29 
gespiegeld.

Bouwnummers 4, 25, 28  
als getekend.

Bouwnummers 5, 26, 29 
gespiegeld.

Woningtype C / bouwnummers 
30 en 33 (gespiegeld) 
hebben eenzelfde plattegrond 
voor de 2e verdieping.

Verdieping 2
Woningtype B

schaal 1:50

Verdieping 1
Woningtype B

schaal 1:50
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Bouwnummer 31 
als getekend.

Bouwnummer 33 
heeft een afwijkende 
inpandige berging.

Bouwnummer 32
gespiegeld en heeft een 
afwijkende inpandige berging.

Bouwnummer 30 
gespiegeld en inpandige berging 
is gelijk aan de indeling van 
woningtype B.

Begane grond
Woningtype C

schaal 1:50
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Bouwnummer 31 
als getekend.

Bouwnummer 32
gespiegeld.

Verdieping 1
Woningtype C

schaal 1:50

Verdieping 2
Woningtype C

schaal 1:50

Bouwnummers 31 en 33 
als getekend.

Bouwnummers 30 en 32
gespiegeld.
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Drie-onder-een-
kapwoningen 

De drie-onder-een-kapwoning is een fijne gezins woning. De woning heeft een ruime entree aan de  
voorzijde, waar zich ook de keuken bevindt. Vanuit de woonkamer aan de achterzijde loop je via de 
openslaande deuren zo de tuin in. Geniet van de rust en ruimte in deze royale en comfortabele woning. 
De hoekwoningen hebben optioneel of standaard een inpandige berging. De tussenwoningen hebben 
een berging in de achtertuin. 
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• Ruime entree aan de voorzijde van de woning
• De open keuken bevindt zich ook aan de voorzijde van de woning
• De ruime woonkamer met openslaande deuren 
 is gelegen aan de achterzijde van de woning
• De hoekwoningen met bouwnummers 1, 22 en 36   
 hebben standaard een inpandige berging. De overige hoekwoningen 
 kunnen optioneel een inpandige berging laten bouwen. 
 De overige woningen hebben een berging in de achtertuin. 
• Alle hoekwoningen hebben 1 parkeerplaats op eigen terrein
• 3 slaapkamers op de eerste verdieping
• Naar eigen inzicht in te delen zolderetage, bouwnummers 
 1, 9, 22 en 36 hebben een puntgevel waardoor deze verdieping   
 nog iets ruimer is
• Bouwnummers 22, 23, 24 hebben een mooi uitzicht   
 over het water aan de voorzijde

Drie-onder-een-kapwoning
woningtype D

Bouwnummers 
Beukmaat
Woonoppervlakte
Percelen
Tuindiepte

1, 2, 3, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 34, 35 en 36
5400 mm
circa 128 m2 

circa 135 tot 332 m2

circa 11 tot 16 meter (vanaf achtergevel)

7 8 9

1

34
35
36

24
23
22

2
3

De hoekwoningen met 
bouwnummers 1, 22 en 36  
hebben standaard een 
inpandige berging. 

Begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers 
1, 7, 8, 22, 34, 35  
als getekend.

Bouwnummers 
2, 3, 9, 23, 24, 36 
gespiegeld.
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Verdieping 1
schaal 1:50

Bouwnummers 
1, 7, 8, 22, 34, 35  
als getekend.

Bouwnummers 
2, 3, 9, 23, 24, 36 
gespiegeld.
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Verdieping 2
schaal 1:50

Verdieping 2
schaal 1:50

Bouwnummers 
7, 8, 34, 35  
als getekend.

Bouwnummers 
2, 3, 23, 24 
gespiegeld.

Bouwnummers 
1, 9, 22 en 36 hebben 
een puntgevel.
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Rijwoningen

Een mooi uitzicht over het groen en het water terwijl je in je fijne keuken een heerlijke maaltijd staat te  
bereiden. Vervolgens ga je aan tafel met je familie of vrienden in je royale woonkamer of kies je er voor 
om te genieten van het avondzonnetje in je achtertuin. De rijwoningen in Sprinkhof zijn modern en com-
fortabel en met drie slaapkamers en een vrij indeelbare zolder is er genoeg ruimte voor gezin en hobby’s.  
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• Entree woningen aan de voorzijde
• Keuken met raam aan de voorzijde van waaruit 
 je zicht hebt over het groen en het water
• Royale woonkamer met dubbele openslaande   
 deuren en trapkast
• Tuinen gelegen op het westen, met avondzon
• 3 slaapkamers en badkamer op de eerste 
 verdieping
• Vrij indeelbare zolderetage, waarbij bouwnummers 
 12 en 14 een puntgevel hebben voor extra ruimte

Rijwoning
woningtype E

Bouwnummers 
Beukmaat
Woonoppervlakte
Percelen
Tuindiepte

11, 12, 13, 14 en 15
5400 mm
circa 128 tot 133 m2 

circa 129 tot 229 m2

circa 10 tot 11,5 meter (vanaf achtergevel)

15
14
13
12
11

De hoekwoning 
met bouwnummer 15   
heeft standaard een 
inpandige berging. 

Begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers 
11 en 14  
als getekend.

Bouwnummers 
12, 13, 15 
gespiegeld.

42 43



R
ijw

on
in

g

Verdieping 1
schaal 1:50

Bouwnummers 
11 en 14  
als getekend.

Bouwnummers 
12, 13, 15 
gespiegeld.
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Verdieping 2
schaal 1:50

Bouwnummer 11 
als getekend.

Bouwnummers 13 en 15 
gespiegeld.

Bouwnummers 12 en 14 
hebben een puntgevel.

Verdieping 2
schaal 1:50
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Levensloopbestendige 
woningen

Centraal gelegen in het plan, in een intiem hofje, staan de zes levensloopbestendige woningen. Vanuit  
de keuken loop je de fijne tuin in. De royale entree en de woonkamer bevinden zich aan de voorzijde van 
de woning. De woning heeft de badkamer en de slaapkamer op de begane grond. De zolderetage is  
optioneel in te delen met slaapkamer en badkamer. Hier wil je nooit meer weg! 
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• Royale entree aan voorzijde van de woning
• Woonkamer aan voorzijde, keuken aan tuinzijde
• Badkamer en slaapkamer op de begane grond
• Separaat toilet
• 1e verdieping biedt diverse indelingsmogelijkheden
• Gelegen aan groen hofje
• Openbare parkeergelegenheid in het hofje
• Berging in de achtertuin op het zuiden of noorden

Levensloopbestendige woning
woningtype F

Bouwnummers 
Beukmaat
Woonoppervlakte
Percelen
Tuindiepte

16, 17, 18, 19, 20 en 21
6800 mm
circa 104 tot 108 m2 

circa 142 tot 221 m2

circa 8,5 tot 14 meter 
(vanaf achtergevel)

19 20 21

18 17 16

Begane grond
schaal 1:50

Bouwnummers 
17, 18, 20, 21  
als getekend.

Bouwnummers 
16 en 19 
gespiegeld.
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Verdieping 1
schaal 1:50

Verdieping 1
schaal 1:50

Bouwnummers 
17, 18, 20, 21  
als getekend.

Bouwnummers 16 en 19  
hebben een puntgevel.
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The finishing

Comfortabel

touch

en energiezuinig

In Sprinkhof kom je thuis. Daarom is het belangrijk dat 
de woning voldoet aan jouw smaak en woonwensen. 
De woningen worden opgeleverd met alle  
basisaansluitingen voor de keuken, zodat jouw  
droomkeuken gemakkelijk geplaatst kan worden.
In de toilet(ten) en badkamer zit hoogwaardig sanitair 
van Villeroy & Boch en kranen & douche van Grohe.  
Tevens zijn deze ruimtes voorzien van prachtige  
wand- en vloertegels. Het genieten kan meteen  
beginnen. Uiteraard kun je in overleg ook jouw eigen 
invulling kiezen.
 
Extra ruimte
Ben je op zoek naar nog meer ruimte? Dan is een  
uitbouw of een dakkapel wellicht iets voor jou!  
Bespreek alle mogelijkheden met je kopersbegeleider. 

Door de toepassing van een dik isolatiepakket,  
nauwkeurige detaillering en moderne installatie-    
techniek in de woningen, zijn de energielasten laag. 
De energie behoefte wordt efficiënt ingevuld en zoveel 
mogelijk uit hernieuwbare bronnen gewonnen. 
Voordelig voor het milieu, maar ook voor je 
portemonnee. 

Verwarmen én koelen met luchtwarmtepomp
Alle woningen in Sprinkhof worden verwarmd met 
een individuele luchtwarmtepomp. De warmtepomp 
is compact en netjes geïntegreerd in het ontwerp.  

De buitenunit wordt weggewerkt onder de kap aan 
de achterzijde van de woning. Uit het zicht, maar 
goed bereikbaar voor onderhoud. De binnenunit staat 
op zolder, is stil en heeft een grote boiler voor warm  
tapwater. Een ander voordeel van de warmtepomp 
is dat het niet alleen verwarmd, maar ook enkele 
graden koeling kan geven. Via de integrale 
vloerverwarming door de gehele woning kan je de 
temperatuur naar eigen wens regelen: verkoeling in 
de zomer, verwarming in de winter. Dat is fijn en 
comfortabel wonen.
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Verkoopinformatie

Sprinkhof.nl

De Nooijer Makelaars
Langstraat 85
4341 ED  Arnemuiden
0118 - 602 154
info@denooijer-makelaars.nl 

Faasse & Fermont
Oostperkweg 3
4332 SB  Middelburg
0118 - 727 000
nieuwbouw@faasse-fermont.nl
 

Ontwikkeling
Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V.

Realisatie
De Kok Bouwgroep B.V. 

Disclaimer
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
De teksten, sfeerplattegronden en impressies zijn gebaseerd op de 
laatst bekende gegevens. Deze geven een impressie weer. In een 
aantal impressies zijn meerwerkopties verwerkt. Aan de impressies 
kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure is geen  
contractstuk. Bij aankoop van een woning ontvang je van de  
makelaar alle contractstukken behorende bij de koop- en 
aannemingsovereenkomst.

Copyright
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novaform 
Vastgoedontwikkelaars is het niet toegestaan de inhoud van de  
uitgave geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige wijze  
openbaar te maken.

Concept, fotografie en realisatie brochure
CieremansVanReijn

Kleur- en materiaalstaat

EXTERIEUR Afwerking Kleur

Gevels Baksteen Rood, bruin, wit

Hellend dak Keramische dakpan Zwart

Buitenkozijnen Kunststof Wit

Raamdorpels Beton Naturel

Erkers Kunststof Wit

Dakgoot Kunststof Wit

Hemelwaterafvoer Zink Naturel

Plat dak berging Bitumen Zwart

Bergingen Houten delen Zwart

 

 INTERIEUR Afwerking Kleur

Wanden Behangklaar -

Plafonds Spuitpleisterwerk Wit

Binnendeurkozijnen Stalen kozijnen met bovenlicht Wit

Binnendeuren Opdekdeuren Wit

Vensterbank Kunststeen Wit 
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