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Monumentaal, rustig
én ontzorgd wonen
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Een uitdagend én spannend project
industrieel gebouw zoals de Meestoof om te toveren
tot een modern, comfortabel wooncomplex dat voldoet
aan de eisen van de eenentwintigste eeuw maar met
behoud van het oorspronkelijke historische karakter.
Uitdagend, maar ook spannend.
Natuurlijk willen we het zo mooi mogelijk maken, maar we hebben ook te
maken met de gemeente die het historische aanzicht zoveel mogelijk wil
behouden. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de constructieve
beperkingen die inherent zijn aan zo’n oud gebouw, maar ook met alle
normen die volgen uit het bouwbesluit en die bovendien regelmatig
aangescherpt worden.
Alsof dat nog niet ambitieus genoeg is willen we waar mogelijk
ook nog verschillende indelingsvarianten kunnen aanbieden én de
energievoorziening aanpassen aan een toekomst zonder gas.
Tot slot willen we ook nog inspelen op de toenemende behoefte aan
levensloopbestendige woningen waar bovendien een zekere mate van
sociale cohesie kan ontstaan.

Kortom, we hebben heel veel noten op onze zang en zijn dus ook lang
bezig geweest met de ontwikkeling van dit unieke project. We zijn er
daarom ook wel een beetje trots op dat wij u Hofstee de Meestoof nu
kunnen presenteren.
Het is onze wens dat u als mogelijke toekomstige eigenaar nog lang en in
goede gezondheid in Hofstee de Meestoof zult wonen. En dat u er óók kunt
blijven wonen als het wat minder goed gaat met uw gezondheid.
En zelfs als het niet goed gaat.

Jan Riemens
Projectontwikkelaar

John Timmerman
NVM Makelaar

Gerrit Jan de Roo

Adviseur communicatie, zorg en energievoorziening
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Hofstee de Meestoof - Intro

Het is een grote uitdaging om een negentiende-eeuws

Comfortabel én toekomstbestendig
wonen in een “langlevenwoning”
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U krijgt zicht op uw pensioen, of misschien geniet u al van uw AOW. In deze fase van uw leven wilt u comfortabel
wonen in een mooie, rustige omgeving, zonder zorgen voor de toekomst. Op een plek waar u geheel zelfstandig
woont, maar waar u wel gemakkelijke toegang heeft tot alle hulp en diensten die u in de toekomst misschien nodig
zult hebben. En waar u niet snel vereenzaamt, maar ongedwongen sociale contacten kunt onderhouden met
gelijkgestemden zonder dat u tot iets verplicht bent.
Dat kan allemaal in Hofstee de Meestoof, een
complex van 17 luxe koopwoningen waar
modern comfort, ontzorgd wonen en sociaal
contact samen komen in een uniek en prachtig
historisch gebouw.
Alle riante woningen bevinden zich in de voormalige
Meestoof Zeeland aan de rand van het rustige
Wilhelminadorp. Met een weids uitzicht over het
kanaal aan de voorzijde en de tuinen en de polder
aan de achterzijde is uw gevoel van vrijheid maximaal.
Toch ligt het historische centrum van Goes met al zijn
voorzieningen slechts op 3 km afstand.
Het historische karakter van de Meestoof met
zijn indrukwekkende eeuwenoude houten

draagconstructie wordt zoveel mogelijk
behouden. Deze oude architectuur wordt
gecombineerd met moderne toevoegingen
zodat luxewoningen worden gerealiseerd die
u op tal van vlakken een maximaal comfort
kunnen bieden. Daarbij kunt u denken aan
een drempelloze en extra brede toegang tot
de belangrijkste vertrekken, comfortabele
vloerverwarming en diverse domotica-opties
zoals valdetectie, noodknopalarmering en
woningtoegang bij calamiteit.
Alle 17 woningen zijn geheel zelfstandig,
maar de kleinschaligheid en faciliteiten zoals
een grote gemeenschappelijke tuin met o.a.
een ontmoetingspaviljoen en twee

gastenkamers creëren automatisch een
gemeenschapsgevoel.
Als bewoner krijgt u daarnaast gemakkelijk
toegang tot een heel scala aan serviceen paramedische zorgdiensten die het leven
gemakkelijker maken. Ontzorgen dus, maar
zonder verplichtingen.
En wat dacht u van toekomstbestendige
faciliteiten zoals gasloze warmtevoorziening
op eigen terrein, deelauto’s met oplaadpalen,
snelle internetaansluiting en constructieve
voorbereidingen voor wandsteunen in de
badkamer en uitgebreide domotica-opties die
het leven gemakkelijker maken?

Droogtoren
Onder type Droogtoren vallen de vijf woningen
in het voorhuis, het gedeelte van het pand links
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van de glazen doorgang. In het voorhuis bevinden
zich twee tuinwoningen op de begane grond, twee
terraswoningen op de eerste verdieping en een
terraswoning op de tweede verdieping waar ook
het torentje bij hoort.

Alle woningen van type Droogtoren zullen
gerealiseerd worden binnen de bestaande
contouren van de oorspronkelijke bebouwing.
De indeling is gebaseerd op kenmerken die
een combinatie vormen van historie, comfort
en uitzicht. De gevels zijn bewaard gebleven,
op een aantal plaatsen zelfs uitgebreid en
bovendien voorzien van extra ramen voor
meer lichtinval en uitzicht. Alle woningen
beschikken over een open keuken met
een bijkeuken/technische ruimte en een
rolstoeltoegankelijke hoofdslaapkamer met
badkamer-en-suite.

De woningen op de begane grond hebben
beide een riante eigen tuin die vanuit de woonkamer en/of de slaapkamer toegankelijk is.
De woningen aan de voorzijde van het
voorhuis hebben een schitterend uitzicht over
het kanaal dat de verbinding vormt tussen
Goes en de Oosterschelde. De woningen
aan de achterzijde kijken uit over het weidse
polderlandschap.
De woningen op de eerste verdieping hebben
een buitenruimte in de vorm van een terras.

Het terras van de woning aan de achterzijde
is zelfs echt riant te noemen. Dit zijn de enige
twee woningen in Hofstee de Meestoof
met één slaapkamer en één badkamer. Het
is mogelijk om deze woningen eenvoudig
samen te voegen tot één bijzonder ruime
woning. Met uitzondering van de woning
op de tweede verdieping zijn alle woningen
van het type Droogtoren geheel gelijkvloers
uitgevoerd. Tot de terraswoning op de tweede
verdieping behoort namelijk ook de kamer
in het torentje op de derde verdieping met
rondom een prachtig uitzicht.

Droogtoren
Woning DT-01

Woning DT-02

Woning DT-01

Hofstee de Meestoof - Droogtoren

Woning DT-02
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Woning DV-01

Woning DT-01

Woning DT-02

Woning DV-02

Woning DV-03

Woning DV-04

Woning DV-05

(begane grond)
Woning DV-06

Woning DV-07

Droogtoren
Woning DT-03

Woning DT-04

Woning DT-03

Woning DT-04
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Woning SH-01
Woning DT-03

Woning DT-04

Woning SH-02

Woning SH-03

(eerste verdieping)

Woning SH-04

Woning SH-05

Droogtoren

Onderdeel

Tweede verdieping

Project 20155

Transformatie Meestoof
Woning DT-05

Woning SH-01

Schaal

Woning SH-02

Bladnummer

1:200 VK_PLG-02
Woning SH-01

Woning SH-02

Woning SH-03

Getekend

Woning SH-04

PdS

Fase

VERKOOP
CONCEPT
Woning SH-03
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KORT GEYTENBEEK
ar chi t e ct e n

14-06-2021

Laatste wijziging
Status

Woning SH-05

Hofstee de Meestoof - Droogtoren

Woning DT-05

Woning SH-04

Woning SH-05

tekeningformaat: A3

(tweede verdieping)
(torentje)

Dorsvloer
Onder type Dorsvloer vallen
zeven unieke tuinwoningen op
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de begane grond. Uniek omdat
deze gelijkvloerse woningen
zowel aan de voorzijde als aan
de achterzijde vrij uitzicht
hebben. Maar ook uniek omdat
bij zes van deze woningen nog
gekozen kan worden tussen een
entrée aan de voorzijde of aan
de achterzijde en verschillende
uitgewerkte indelingen.
De woningen zijn hoe dan ook ruim
van opzet, variërend van 111 tot 152 m2,
standaard voorzien van twee badkamers en
vanzelfsprekend heeft elke woning een ruime
living. De aangebouwde tuinkamer aan de
achterzijde, welke ook samengevoegd kan
worden met de living, maakt het wonen in
type Dorsvloer tot een waar genot.
De bijbehorende privétuinen zijn 11 meter

diep en hebben een betegeld buitenterras
van 4 meter om dagelijks van te genieten.
Ook hebben alle woningen een eigen
voortuin van 3 à 4 meter diep.
De eeuwenoude spanten zijn karakteristiek
voor het hele gebouw. Deze zijn bewaard
gebleven en worden waar nodig vakkundig
gerestaureerd. Bijna elke woning heeft twee

rijen van deze spanten. De architect heeft de
woningen zo ingedeeld dat deze authentieke
constructie zoveel mogelijk zichtbaar blijft
zonder in te leveren op de praktische indeling.
Alle woningen van het type Dorsvloer
beschikken over een open keuken met
een bijkeuken/technische ruimte en een
rolstoeltoegankelijke hoofdslaapkamer met
badkamer-en-suite.

Dorsvloer

Woning DT-01

Hofstee de Meestoof - Dorsvloer

Woning DT-02
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Woning DV-01

Woning DV-02

Woning DV-03

Woning DV-04

Woning DV-05

Woning DV-06

Woning DV-07

(begane grond)

Stamphuis
Onder type Stamphuis vallen
vijf unieke terraswoningen
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op de eerste verdieping
van de voormalige schuur.
Comfortabel door de 109 tot
136 m2 woonruimte op de eerste
verdieping en uniek vanwege de
extra ruimte van 20 tot 22 m2 op
de zolderverdieping.
In het ontwerp is hier een tweede slaapkamer
met een extra badkamer voorzien, maar een
open vide met balustrade is natuurlijk ook
mogelijk. Waar u ook verblijft in de woning,
in type Stamphuis is de adembenemende
spantconstructie volledig zichtbaar waardoor
de loftbeleving overal aanwezig is.
Ook van deze terraswoningen is de indeling
gedeeltelijk variabel. Heeft u liever de
slaapkamer aan de achterzijde of daar juist
de woonkeuken? U mag het zelf bepalen.

De toegang tot de terraswoningen is al even
bijzonder. Via de glazen doorgang op de
begane grond gaat u met de trap of de lift
naar de eerste verdieping. Van daaruit loopt
u over de zwevende galerij naar uw woning.
Iedere woning heeft een eigen terras dat via
de terrasdeuren toegankelijk is. U geniet van
de ochtend- en middagzon op uw terras aan
de achterzijde en in de namiddag strijkt u
neer aan de voorzijde van de woning om met
wijdgeopende terrasdeuren op uw inpandige

balkon te genieten van de avondzon en het
uitzicht op het kanaal en de passerende
boten.
Ook alle woningen van het type Stamphuis
beschikken over een open keuken met
een bijkeuken/technische ruimte en een
rolstoeltoegankelijke hoofdslaapkamer met
badkamer-en-suite.

Stamphuis

Woning DT-03

Woning DT-04

Hofstee de Meestoof - Stamphuis
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Woning SH-01

Woning SH-02

Woning SH-03

Woning SH-04

Woning SH-05

(eerste verdieping)

Stamphuis
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Woning DT-05

Woning SH-01

Woning SH-02

Woning SH-03

Woning SH-04

Woning SH-05

(tweede verdieping)

Impressie type Droogtoren
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DROOGTOREN
Twee tuinwoningen

Drie terraswoningen

Gelegen in de voormalige droogtoren

Uitzicht over het kanaal of het weidse polderandschap

Eén woning met extra torentje

Hofstee de Meestoof - Droogtoren
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Impressie type Dorsvloer
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DORSVLOER
Zeven tuinwoningen op de begane grond

Zowel aan de voor- als achterzijde vrij uitzicht

Bij zes woningen de keuze tussen een entree aan
de voor- of achterzijde.

Diverse indelingsvarianten

Hofstee de Meestoof - Dorsvloer
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Impressie type Stamphuis
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STAMPHUIS
Vijf terraswoningen

Gelegen op de eerste verdieping en zolderverdieping

Eigen terras

Zowel aan de voor- als achterzijde vrij uitzicht

Hofstee de Meestoof - Stamphuis
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Buitenruimte en bijgebouwen
Hofstee de Meestoof beschikt over bijzonder veel gemeenschappelijke buitenruimte. Aan de voorzijde is de
22

noodzakelijke parkeerruimte voorzien, waarbij het uitzicht op het kanaal zoveel mogelijk onbelemmerd blijft.
Hier zullen ook enkele elektrische deelauto’s met oplaadstations worden gesitueerd. In het midden is een vrije
ruimte voorzien waar van alles georganiseerd kan worden. Wat dacht u van een rommelmarkt op Koningsdag,
een braderie of een midzomer tuinconcert? Het is aan u!
In de grote gemeenschappelijke tuin aan de achterzijde
is het ontmoetingspaviljoen met zijn transparante
vormgeving en uitnodigende terras de grote
aandachttrekker. Met een oppervlakte van ruim 76 m2
is hier veel mogelijk. U kunt gezellig koffiedrinken of
een drankje nuttigen, zowel binnen in de huiskamer als
buiten op het zomer- of het winterterras. U kunt hier
rustig een boek lezen, een potje dammen of schaken,
maar ook gezamenlijk op een groot scherm naar
een voetbalwedstrijd kijken, uw verjaardag vieren met
vrienden en familie of de wekelijkse bridgeavond houden.
Het paviljoen is uitgerust met een volwaardige keuken
en een toilet. Er is bovendien een sfeervolle elektrische
haard. Natuurlijk kan het paviljoen zowel verwarmd als
gekoeld worden. Vanuit de woningen kunt u genieten
van een veelal onbelemmerd uitzicht over de privétuinen,
op de gemeenschappelijk tuin en de daar achterliggende

akkergronden van de oostelijke Wilhelminapolder. Naast
het paviljoen bevinden zich de twee gastenkamers met
badkamer-en-suite, een paramedische behandelkamer,
de bergingen van elk vijf m2 per woning, een overdekte
fietsenstalling, een opslagruimte voor de huismeester en
een ruimte voor de afvalcontainers.
De glazen entree van Hofstee de Meestoof mag hier
niet onvermeld blijven. De elektrische deuren bieden
toegang tot de transparante doorgang tussen voorhuis
en schuur naar het paviljoen. Hier zijn de lift en de trap
naar de terraswoningen gesitueerd. Naast de ingang
bevinden zich de brievenbussen en het bellenbord met
video-installatie. Iedere bewoner en bezoeker ervaart
bij het betreden van de entree de bijzondere historie
van de Meestoof in de vorm van de authentieke
balkenconstructie.

Gastenkamer

Gastenkamer
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Afsluitbaar
terras met
lamellendak

Jeu de
boules
baan

Doorzichtige
openhaard

Hofstee de Meestoof - Buitenruimte en bijgebouwen

Bar en keuken
Leestafel
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Lekker warm zonder gas
De uitgangspunten voor de energievoorziening zijn duurzame,
comfortabele en toekomstbestendige installaties met lage
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nutsverbruiken, eenvoudige bediening en onderhoud.

Hofstee de Meestoof zal worden verwarmd met bodemwarmte uit
bronnen op het eigen terrein. Elke woning krijgt zijn eigen warmtepomp.
De gegeneerde warmte wordt in de aangesloten 180 liter boiler verder
elektrisch opgewarmd en afgegeven aan de vloerverwarming, waarmee
de woning wordt verwarmd maar in de zomer ook kan worden gekoeld.
De ventilatie wordt uitgevoerd met warmteterugwinning zodat de lucht
die de woning binnenkomt al is opgewarmd en comfortklachten worden
voorkomen.

De beglazing wordt uitgevoerd volgens de EPC-berekening.
Sinds 2021 mogen alleen woningen gebouwd worden met een
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0. Dat betekent dat de energie die
nodig is om de woning comfortabel te houden zelf opgewekt moet
worden. Het gaat dan om verwarmen, koelen, pompen, hulpenergie,
verlichting, ventilatoren, bevochtiging en warmtapwater. Dit staat los van
de energie die nodig is voor de elektrische huishoudelijke apparaten,
computers, televisies e.d.

In de boiler wordt ook het door het nutsbedrijf geleverde koude drinkwater
verwarmd voor gebruik als douche- en tapwater. Het warmtapwater in de
keuken wordt verzorgd door een kleine hotfillboiler of een combi-quooker.

Zonnepanelen
De algemene ruimten, zoals de entree, het paviljoen en de bergingen
worden verlicht en verwarmd met zonnepanelen die op de verschillende
platte dakvlakken geïnstalleerd worden, zoals het dak van de bergingen en
het paviljoen.

Optimale isolatie
Conform het huidige bouwbesluit voor een woonfunctie worden de
volgende minimale RC-waarden aangehouden: RC3,5 voor de vloer op
de begane grond, RC4,5 voor de gevels en RC6 voor het dak.

Keuken
Elke woning is voorzien van een
moderne keuken. De opstelling
26

verschilt per woning maar elke
keuken is voorzien van vijf apparaten
en kan naar eigen wens worden
samengesteld.
Standaard is er keuze uit ruim 20 verschillende
kleuren werkblad en 25 verschillende kleuren
fronten. Dat is dus echt een keuken naar wens!
Natuurlijk is het ook mogelijk om de keuken (tegen
meerprijs) verder uit te breiden, daarvoor kunt u
terecht bij onze keukenspecialist. Vanzelfsprekend
kunt u er ook voor kiezen om de keuken geheel in
eigen beheer te laten plaatsen.

Sanitair
Elke woning is voorzien van badkamers met een
hedendaagse uitstraling, uitgevoerd met een
moderne wand- en vloertegel en luxe sanitair.
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Alle hoofdbadkamers zijn rolstoeltoegankelijk
voorbereid op plaatsing van wandsteunen bij
het toilet en in de douche.
Elke badkamer is standaard voorzien van een aparte
douche, toilet en wastafel. Verder zijn er twee aanvullende
keuzepakketten en diverse extra opties om je badkamer naar
eigen wens, smaak en budget te laten afwerken. Ook de
badkamers kunt u in eigen beheer inrichten.

Hofstee de Meestoof - Sanitair

via de extra brede schuifdeuren en constructief

Faciliteiten
en services
28

In Hofstee de Meestoof
woont u geheel zelfstandig,
maar heeft u wel gemakkelijk
toegang tot alle hulp en
diensten die u in de toekomst
misschien onverhoopt nodig
zult hebben.

Veel comfort
De tuinwoningen op de begane grond en de
terraswoningen op de verdiepingen zullen
toekomstbestendig worden gebouwd door
te anticiperen op een mogelijke verminderde
mobiliteit. Dat betekent in ieder geval geheel
drempelloze vloeren, extra brede (schuif-) deuren
naar de belangrijkste woonvertrekken, badkamers
die voldoende ruimte bieden voor een rollator of
een rolstoel en die (onzichtbaar) voorbereid zijn
op plaatsing van wandsteunen. Alle woningen op
de bovenverdiepingen zijn bovendien toegankelijk
via een brancardlift.
Domotica opties
Alle woningen zullen bovendien voorbereid
worden voor de installatie van comfort en
veiligheid verhogende opties. Daarbij kunt
u denken aan automatische regeling van

temperatuur, licht en zonwering, maar ook aan
valdetectie, noodknopalarmering en woningtoegang bij calamiteit. De installatie is een optie:
of en welke smart home domotica-functies
worden geïnstalleerd bepaalt u zelf.
Veiligheid
De veiligheid in en om het gebouw wordt
gewaarborgd met automatische verlichting
en bewakingscamera’s buiten en in algemene
ruimten, vingerscan huissloten, vakantiecontrole
en een huismeester op afstand.
Praktische service
U kunt gebruikmaken van allerlei praktische,
individuele oplossingen, zoals bijvoorbeeld
een boodschappendienst, huishoudelijke hulp,
tuinonderhoud, klusjesman, computerhulp en
hondenuitlaatservice.
Gemeenschappelijke faciliteiten
Voor de bewoners zullen ook een aantal
gemeenschappelijke voorzieningen worden
gerealiseerd, zoals een fietsenstalling met
oplaadmogelijkheid en elektrische deelauto’s.
Grenzend aan de privétuinen wordt een gemeenschappelijke tuin ingericht met een paviljoen
waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten,
zowel binnen in de huiskamer als buiten op het
zomer- of het winterterras.

Naast het paviljoen bevindt zich ook een
paramedische behandelkamer.
Gasten
Voor uw comfort zullen twee compacte tweepersoonskamers met een badkamer-en-suite
ingericht worden waar uw kinderen, kleinkinderen
of andere gasten tijdens een meerdaags bezoek
op kostendekkende basis kunnen verblijven.

29

Hofstee de Meestoof - Faciliteiten en services

Burenhulp
Door de kleinschaligheid van Hofstee de
Meestoof en het gemeenschapsgevoel dat
daardoor ontstaat zult u gemakkelijk een beroep
op één van uw buren kunnen doen zonder dat
u zich bezwaard hoeft te voelen. Een pakketje
aannemen als u niet thuis bent, een receptje
ophalen bij de apotheek of de hond uitlaten als
u ziek bent, het is in de Meestoof gemakkelijk
oplosbaar. Want buren helpen buren.
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Zorgdiensten
Als bewoner van Hofstee de Meestoof bent u bij uitstek goed voorbereid op
de toekomst. Via één loket kunt u snel en gemakkelijk toegang verkrijgen
tot uitstekende en betrouwbare medische én paramedische zorgdiensten,
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van WMO-diensten tot palliatieve zorg, van fysiotherapie tot thuiszorg en
behandelkamer ingericht.

Wat kost het?
Vanaf het moment dat u voor een klein
maandelijks bedrag een abonnement afsluit hebt
u toegang tot alle zorgdiensten.
Afhankelijk van uw situatie zijn er drie
mogelijkheden als u daadwerkelijk gebruik maakt
van zorgdiensten: de dienst wordt geheel of
gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering,
de dienst wordt geheel of gedeeltelijk bekostigd
door de WMO of u betaalt de zorg zelf.
Het organiseren van de zorg en het bijbehorende

administratieve regelwerk kan echter behoorlijk
gecompliceerd zijn. Daarvoor kunt u de hulp
inroepen van een zorgcoördinator, die u
advies en voorlichting geeft, uw zorgbehoefte
inventariseert en voor u bemiddelt bij het
aanvragen van voorzieningen en het inzetten
van hulp. Hij of zij komt in actie bij noodgevallen
en crisissituaties en begeleidt u bij opname in
het ziekenhuis. Wanneer er sprake is van een
dementiesyndroom, speelt de zorgcoördinator
een rol ‘achter de schermen’ om opname in een
verzorgingshuis te voorkomen of uit te stellen.

Er wordt dus voor u gezorgd, ook als u dat
zelf niet meer goed kunt regelen. Als dat geen
ontzorgen is!
Géén verplichtingen
Voor alle aangeboden diensten geldt: niets moet,
alles mag. Alle diensten zijn schaalbaar en er is
géén afnameverplichting.

Hofstee de Meestoof - Zorgdiensten

eHealth. Voor behandelingen aan huis is naast het paviljoen een speciale

Wonen omringd
door Zeeuwse historie
32

Het pittoreske Wilhelminadorp (Zeeuws: ’t Wulleminadurp) is het jongste dorp van Zeeland, het is
in 1812 ontstaan toen de Wilhelminapolder werd bedijkt. In 1809 werden de schorren en opwassen
tussen Wolphaartsdijk en het oude land van Goes bedijkt op bevel van Lodewijk Napoleon,
koning van het Napoleontische koninkrijk Holland van 1806 tot de inlijving bij Frankrijk in 1810.
Aanvankelijk heette de polder daarom ook de Lodewijkspolder. Nadat koning Willem I aan de macht
was gekomen werd de polder in 1815 vernoemd naar zijn vrouw, Wilhelmina van Pruisen.

De rode bijwortels van de meekrap werden in
meekrapstoven, die in de onmiddellijke nabijheid
van de meerkrapvelden waren gelegen, tot rode
kleurstof verwerkt. Omdat de kosten hoog en de
risico’s groot waren hadden meerdere boeren
(meestal zestien) samen één meekrapstoof
oftewel meestoof.
Meestoof
Een meestoof bestond uit drie gedeelten.
Bij aankomst werden de wortels in de schuur
(de koude stoof) gestort en daarna gedroogd in

de droogtoren, die uit vier etages bestond en
onderin een oven bevatte. De meekrapwortels
begonnen het droogproces op de bovenste etage
en werden elke dag naar de etage daaronder
verplaatst. Op de onderste verdieping dorsten
arbeiders de meekrap met vlegels op een grote
houten dorsvloer. Daarna werd de meekrap
verplaatst naar het stamphuis dat meestal los van
de meestoof stond. Hier werd de meekrap met
behulp van paardenkracht tot poeder gestampt
of gemalen, bij voorkeur ’s nachts bij kaarslicht,
omdat daglicht de kleur van het poeder nadelig
kon beïnvloeden.
Het eindproduct werd in vaten gestort en naar
de waag van het stadhuis in Zierikzee gebracht
waar het werd gekeurd. De gekeurde monsters
naar de meekrapbeurs gebracht, waar de partij
verhandeld werd.
Na de teloorgang van de meekrapcultuur
rond 1870 diende het gebouw lange tijd als
graanpakhuis. Lees meer over de historie van
de meekrapindustrie in Zeeland, kijk dan op
www.wonenindemeestoof.nl
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Rode verfstof
De Meestoof Zeeland stond oorspronkelijk
in Middelburg, maar werd in 1820 naar
Wilhelminadorp verplaatst. Tot het einde van de
19e eeuw werd het gebouw gebruikt voor de
verwerking van meekrapwortels tot meekrap, de
meest populaire van alle rode verfstoffen sinds
de Middeleeuwen. Vijf eeuwen lang vormden de
teelt en verwerking van meekrap en de handel
in deze kleurstof een belangrijke economische
activiteit in Zeeland. De Zeeuwse productie
van meekrap kwam in de 15e eeuw tot grote
bloei door de grote vraag van de Vlaamse
lakenindustrie. Eind 17e eeuw was de Engelse
textielnijverheid de belangrijkste afnemer van
Nederlandse meekrap en was Zeeland veruit de
belangrijkste producent in de Republiek.

Wonen in een
prachtige omgeving
Als u kiest voor Hofstee de Meestoof komt u in een prachtige en rustige
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omgeving te wonen. De Meestoof ligt aan de rand van pittoreske
Wilhelminadorp (725 inwoners), aan het kanaal van Goes naar Goese Sas.
Aan de voorzijde ziet u de bootjes voorbijvaren die op weg zijn naar de
historische Stadshaven van Goes (3 km) of naar de prachtige Oosterschelde
(2 km). Aan de achterzijde heeft u een weids uitzicht over de polder.
Het Veerse Meer met zijn recreatiegebieden ligt vlakbij.
Klein maar culinair
Zo klein als het is heeft Wilhelminadorp sinds 2006 wel een restaurant met een Michelinster: Katseveer
aan het Veerse Meer, op 3,5 km vanaf de Meestoof. Wilt u nog exclusiever dineren dan moet u iets verder
rijden, het is 16 km naar driesterrenrestaurant Inter Scaldes in Kruiningen. Slechts 15 km ten oosten van
Wilhelminadorp ligt het dorp Yerseke, een bekende plek voor de ware mosselliefhebber. Mossels en oesters
haalt u daar vers bij de vissers. De jaarlijkse Mosseldag trekt duizenden bezoekers naar dit dorp aan de
Oosterschelde.En natuurlijk vindt u tal van restaurants in Goes.
Regionaal verzorgingscentrum Goes
Met zijn bijna 30.000 inwoners is Goes het verzorgingscentrum van Zuid-Beveland. Het gezellige
stadscentrum ligt op slechts 3,5 km afstand en is goed behouden gebleven, het telt veel monumenten en u
kunt er leuk winkelen. Behalve de grote ketens vindt u in Goes ook veel kleinere winkels met een exclusief
aanbod, Populaire winkelstraten zijn de Lange Kerkstraat, Lange Vorststraat, Klokstraat en Kolveniershof.
Daar vindt u ook veel gezellige terrassen en restaurants.

1. Grote Markt
Op en om de Grote Markt zijn veel cafés en
restaurants te vinden. Ideaal voor een heerlijk
avondje ontspanning op dit gezellige plein. Elke
dinsdag wordt hier de weekmarkt met 60 kramen
gehouden.

aan de noordkant van de stad. Hier bevinden
zich onder meer de volgende voorzieningen;
een kinderboerderij, een indoorspeeltuin, een
horecagelegenheid met midgetgolf, een speeltuin
en meer.

6. Omnium

Rondom de Stadshaven staan historische huizen.
De namen van enkele straten rond de haven
herinneren aan producten die historisch van grote
betekenis waren voor de Goese economie, zoals
de Bierkade en Turfkade.

Met een subtropisch zwembad, een tropisch
bos en diverse sportaccommodaties is
Omnium het sport- en recreatiecomplex
van Zeeland. Bij Omnium kun je een hele
dag genieten van heerlijk verwarmde baden,
uitstekende sportfaciliteiten en gezellige
horecagelegenheden.

3. Theater de Mythe

7. Sportpark het Schenge

In dit theater aan het Bleekveld vinden het hele
jaar door voorstellingen plaats voor iedere
doelgroep.

Dit sportpark is de thuisbasis voor een groot
aantal sportverenigingen, waaronder een
tennis-, voetbal-, hockey- en rugbyvereniging.
Bovendien is er een atletiekbaan. Tevens is er
een roeivereniging gevestigd aan het kanaal
naast het sportpark.

2. Stadshaven

4. Podium ’t Beest
Dit is de concertzaal annex theater en filmhuis dat
vooral geschikt is voor kleinschaliger producties.

5. De Hollandsche hoeve
De Hollandsche Hoeve is een recreatiepark

8. Goese Golf
Houdt u van golfen? Dan hoeft u slechts 1,7 km
te rijden naar de beste golfbaan van Zeeland,
De Goese Golf.

9. Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Het ADRZ is een algemeen ziekenhuis met locaties
in Goes, Vlissingen en Zierikzee. In Goes heeft
het ADRZ een compleet aanbod van medische
specialismen, een grote afdeling Spoedeisende
Hulp én een niveau 2 Intensive Care.
Bereikbaarheid
Goes is uitstekend bereikbaar met zowel auto
als trein. Het ligt direct aan de A58 van Bergen
op Zoom naar Middelburg en Vlissingen. Het
centrum van Antwerpen is slechts een uur rijden.
Goes heeft bovendien een intercitystation met
onder meer rechtstreekse verbindingen naar
Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal.
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Hypotheekadvies
Op het moment dat u op zoek gaat naar een nieuwe
woning is het belangrijk om te weten wat uw financiële
mogelijkheden zijn. U wilt immers weten wat u kunt lenen en
welke woonlasten hierbij horen. Zo weet u precies welk huis
er binnen uw budget past.
Een goed advies helpt u verder om de juiste keuze hierin te maken. Een advies
van Overbeeke is altijd helder en onafhankelijk. Zij bieden u een brede keuze in
geldverstrekkers tegen de beste voorwaarden.
Wilt u ook weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op en wij
zorgen voor een vrijblijvend oriënterend adviesgesprek.

T: 088 - 730 77 00 • I: www.overbeeke.nl

Janneke
Dekkers

John
Timmerman

Eigen woning verkopen?
Bij de aankoop van een nieuwe woning
komt natuurlijk veel kijken. Naast het
maken van uw financiële planning, moet
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wellicht ook uw huidige woning nog
ook bij ons aan het juiste adres.
Wij hebben veel aandacht voor de presentatie van uw
woning, zijn actief op social media en zetten graag een
stapje extra. Bovendien is het handig dat wij als geen
ander weten hoe het staat met de vorderingen van uw
nieuwe woning. Daar kunnen we dan goed rekening
mee houden bij het vinden van de beste koper voor uw
woning.
We komen graag vrijblijvend langs om kennis te maken
en de mogelijkheden te bespreken. Natuurlijk bieden we
u een extra aantrekkelijk projecttarief wanneer u ook bij
ons uw nieuwe woning koopt.

Mirjam
Timmerman

Paméla
Nieuwenhuize
AL MEER DAN 20 JAAR JOUW MAKELAAR

Hofstee de Meestoof - Timmerman Makelaardij

verkocht worden. Juist daarvoor bent u

Algemene informatie en garantievoorwaarden
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Alle woningen en commerciële ruimtes
worden verkocht met toepassing van de
bouwgarant of gelijkwaardige garantie- en
waarborgregeling. Na ondertekening van
de overeenkomst ontvangt u het woningborg, bouwgarant (of gelijkwaardig) garantie- en waarborgcertificaat. Het certificaat
waarborgt dat de woning, de berging en
het paviljoen worden afgebouwd en dat de
kwaliteitsgarantie wordt nagekomen.
Vrij op naam (V.O.N.)
De koopsom van de woningen zijn vrij op naam, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat
de hieronder genoemde kosten in de koopsom
zijn inbegrepen.
• De grondkosten
• De aanneemsom
•	De notariskosten voor de akte van levering en
Splisingsakte
•	De kosten van de architect, constructeur en
adviseurs
• De kosten van de gemeentelijke leges
• De aansluitkosten van water, elektra en riolering
• De kosten van het gasloze verwarmingssysteem
• De kosten van de makelaar
• De kosten van de verzekering tijdens de bouw
•	De overdrachts- en of omzetbelasting op basis
van zelfbewoning
• De kosten van de garantie en waarborgregeling
Eventuele bijkomende kosten voor de koper kunnen
onder andere zijn:

•	De bouwrente over de vervallen maar niet betaalde
termijnen tot de transportdatum
• De afsluitkosten voor een hypothecaire geldlening
• De notariskosten van een eventuele hypotheekakte
Het tekenen van de koopovereenkomst en
aannemingsovereenkomst
De koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst
vormen tezamen een onverbrekelijk geheel. Met het
tekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich
tot de koop van een deel van het perceel met huidige
bebouwing en met het tekenen van de aannemingsovereenkomst verbindt u zich met de aannemer die de
bouwopdracht uitvoert. De aannemingsovereenkomst
zal opgesteld worden volgens het laatste model van
bouwgarant of gelijkwaardig. De verkoper verplicht zich
door ondertekening tot de levering van het grond- en
opstalwaarde-deel. De aannemer verplicht zich door ondertekening tot de bouw van de woningen en bijgebouwen. Het plan zal doorgaan indien minimaal 70% van de
woningen is verkocht. Nadat de overeenkomst door de
koper, de verkoper en aannemer zijn getekend ontvangt
u hiervan een exemplaar. Een kopie wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële aktes kan opmaken.
Wanneer moet u gaan betalen?
De koopsom van de koopovereenkomst (het grondwaarde deel) wordt gedeclareerd als u de akte van
levering van de notaris ontvangt en dient betaald te
worden aan de notaris bij de levering van het grondaandeel. De aannemingssom wordt gedeclareerd in
termijnen naar rato van de voortgang van de bouw,
overeenkomstig het model vastgesteld door het

Garantie Instituut. Deze termijnregeling is in de
aannemingsovereenkomst vermeld. Op de datum van
de notariële overdracht van de grond dient u de tevens
eventuele tot dan toe vervallen bouwtermijn(en) te
voldoen. Daarna ontvangt u telkens wanneer de bouw
zover is gevorderd een volgende termijnnota met een
betalingstermijn van 14 dagen. De laatste termijnnota
dient u voor de oplevering te hebben voldaan.
Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde “akte
van levering” bij de notaris. Voorafgaand aan de datum
van het notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde
bedrag, is aangegeven (inclusief bijkomende kosten).
Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag u
aan de notaris moet overmaken. Op de transportdatum
worden in het algemeen twee akten ondertekend: de
akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.
Meerwerk en/of minderwerk
Wij staan, voor zover deze door ons zijn in te vullen,
open voor uw individuele wensen. De begeleiding en
coördinatie, evenals de uitvoering hiervan, wordt door
de aannemer verzorgd. Eventueel door u opgedragen
meerwerken, dienen voor 25% bij opdracht en voor 75%
bij het gereedkomen van de meerwerken te worden voldaan, één en ander conform de garantie- en waarborgregeling. Het is, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming is verleend, niet toegestaan om derden
tijdens de bouw werkzaamheden te laten verrichten.

Onderhoudsperiode
Gedurende 3 maanden nadat u de sleutels hebt
ontvangen, krijgt u de gelegenheid om te berichten of
alle geconstateerde onvolkomenheden zijn verholpen
en of nieuwe onvolkomenheden na de oplevering zijn
ontstaan. Alleen onvolkomenheden die niet het gevolg
zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van materialen
komen voor reparatie in aanmerking. Bij stukadoorswerk
kunnen in de hoeken (haar)scheurtjes ontstaan en
deuren kunnen gaan klemmen ten gevolge van wisseling van temperatuur en vochtigheidsgraad e.d. Dit kan
nooit volledig worden voorkomen. Nadat alle onvolkomenheden, waarvan tijdens de gezamenlijke inspectie
en de controle melding is gemaakt, zijn verholpen,
wordt de aannemer geacht aan haar verplichtingen te
hebben voldaan.
Vereniging van Eigenaren
De kopers van de woningen worden straks eigenaar van
een zogenaamd appartementsrecht wat recht geeft op
een woning met toebehoren, zijnde een aandeel in het
gehele gebouw. Als eigenaar ben je van rechtswege lid
van de Vereniging van Eigenaren, waarvan het regle-

ment (de statuten) in de, door de notaris opgemaakte,
akte van splitsing is vastgelegd c.q. in welke akte wordt
verwezen naar het modelreglement van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie. Het gebouw, waarvan uw
woning deel uitmaakt, moet worden onderhouden.
In vorenbedoelde splitsingsakte staat vermeld voor wel
aandeel elke eigenaar in de gemeenschappelijke kosten
(servicekosten) dient bij te dragen. In deze kosten zijn
onder meer begrepen opstalverzekering, onderhoud
en/of vernieuwing van de gemeenschappelijke ruimten,
gebouwdelen en installaties, zoals entree, trappenhuis, lift, dak e.d. Minstens één keer per jaar zullen de
eigenaren vergaderen. In deze vergadering dient de
begroting te worden opgesteld voor het daaropvolgende jaar en dienen de servicekosten te worden bepaald.
Hiervan dienen de eigenaren maandelijks een evenredig
aandeel te voldoen. De vereniging wordt vertegenwoordigd door een administrateur, die door de Vereniging
van Eigenaren kan worden bijgestaan door een, uit de
appartementsrechteigenaren gekozen voorzitter en kan
worden gecontroleerd door een, uit de appartementsrechteigenaren te kiezen, kascontrolecommissie. In het
reglement staat tevens het aantal stemmen vermeld,
die elke eigenaar in een vergadering kan uitbrengen.
Wijzigingen
Deze verkoopbrochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen,
verstrekt door gemeentelijke diensten, de architect, en
de overige adviseurs van het plan. Desondanks wordt
er een voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit bijvoorbeeld een gewijzigde
constructie, eisen van overheden en/of nutsbedrijven,

stedenbouwkundige verkaveling et cetera. Ook behoud
de aannemer zich het recht voor aan de woningen naar
haar oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen, alsmede wijzigingen in
materialen en afwerkingen, mits deze wijzigingen geen
afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien
en bruikbaarheid van de woningen. Tevens kunnen
genoemde merken of fabrikanten worden vervangen
door gelijkwaardige producten. Zij geven dan ook geen
aanleiding tot enige verrekening met de koper. Indien
de woning gekocht wordt terwijl deze al gereed is, en er
een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering
van de woning. Er kan ten aanzien van afwijkingen
geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De maten op
tekeningen en genoemd in de beschrijvingen zijn circa
maten. Tijdens de bouw kunnen zich veranderingen
voordoen, die kunnen leiden tot maatverschillen. Wij
adviseren dan ook deze maten niet te gebruiken voor
het bestellen van stoffering, meubels, et cetera. Eventueel op de tekening aangegeven meubilair en apparatuur
dient alleen ter oriëntatie en is, tenzij anders aangegeven in de technische omschrijving, niet in de koopsom
begrepen. De juiste plaats van de lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen, et cetera wordt definitief in
het werk bepaald. De perspectieftekeningen, alsmede
de artist impressies zijn artistieke weergaven, er kunnen
geen rechten aan worden ontleend. Op de verkooptekeningen zijn de keukenindelingen door de architect
gemaakt. Dit zijn derhalve fictieve indelingen en deze
kunnen afwijken van de te leveren standaard keukens.
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Oplevering
Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een uitnodiging
om uw woning te inspecteren voor oplevering.
Tijdens deze inspectie worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. De desbetreffende punten worden binnen de onderhoudsperiode
hersteld. De oplevering en de uitreiking van de sleutels
vindt plaats nadat alle betalingen ontvangen zijn en aan
eventuele verdere verplichtingen is voldaan.
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Kijk voor meer informatie op
www.wonenindemeestoof.nl

