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Thuiskomen op Zonnekers.

ZONNEKERS.
ZO SFEERVOL KAN
NIEUWBOUW ZIJN

Dit is
d
l
e
v
r
e
v
a
l
C

D E P E R F E C T E C O M B I N AT I E VA N
AUTHENTIE KE WOONSFE E R EN
M O D E R N E N I E U W B O U W.
Uitgedaagd door de beeldkwaliteitseisen van de gemeente Vlissingen,
maar vooral uitgedaagd om het succes van Claverveld I te overtreffen.
Zo ontstonden de eerste schetsen voor de woningen in Zonnekers, het
gebied binnen Claverveld II waar rij- en hoekwoningen, twee-onderéén-kappers, vrijstaande woningen en levensloopbestendige woningen
verrijzen langs statige lanen, georiënteerd op een prachtig bos.

HIER WONEN...

Kwaliteit en karakter.
Zonnekers heeft het.

WAT E E N M O O I E

HIER IS HET
CENTR ALE LA AN:
H A R T VA N D E W I J K
De woningen in Zonnekers liggen langs
de centrale laan, naar en langs het
authentieke, groene bos in Claverveld II.
De woningen ogen rustiek en landelijk,
de typische Walcherse, landelijke stijl van
Claverveld.
De woningen liggen in ensembles langs
de laan, nagenoeg allemaal uniek.

CLAVERVELD

VRIJE
kavels

CLAVERVELD

VRIJE
kavels

OMGEVING.

Van deze tweede fase van Claverveld (de eerste werd in
2020 opgeleverd en leverde veel bewonderende blikken
en enthousiaste reacties op) is een separate algemene
brochure ontwikkeld. Daarin staat uiteraard Zonnekers
aangekondigd, maar ook de andere ontwikkelingen met
de hofwoningen van Earlisehof en vrije kavels.
De brochure geeft een goede oriëntatie op
de toekomstige wijk, de ligging, connecties en
voorzieningen.
Uiteraard staan hierin ook de kwaliteiten en de
groene ambities beschreven, zoals de uitstekende
energieprestaties en het uitzonderlijk talrijke en diverse
groen.
Nieuwsgierig? Vraag de algemene brochure alsnog aan
bij één van de makelaars en ontdek de uitzonderlijke
kwaliteiten van Claverveld II.

CLAVERVELD

Een authentieke bouwstijl, maar
onderhuids zijn de woningen
ultramodern: met hoge isolatiewaarden,
individuele lucht-water warmtepompen
en zonnepanelen. Allemaal voor ultiem
comfort. Ja, ook het comfort van een
lage (gasloze) energierekening!
De meeste woningen hebben een
garage of parkeergelegenheid op het
kavel die grotendeels aan het zicht
worden onttrokken. Dat zorgt voor
minder auto’s in het straatbeeld. Zo krijgt
groen nog meer de ruimte in de wijk.

zonnekers

CLAVERVELD

EARLISEHOF
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GA VOOR GROEN
GROEN OPLEVE(RE)N

In heel Claverveld wordt fors geïnvesteerd in buitengewoon groen.
Ook de bewoners worden uitgedaagd hierin bij te dragen, door voor
weinig verharding en veel groen in de tuin te kiezen. Bovendien krijgen
alle kopers, als onderdeel van de groene ambitie, van de gemeente een
boom voor in hun tuin.
Passend in de cultuur van Claverveld krijgen alle bewoners een gratis
tuinadvies van Groendoeners. Jazeker: maatwerk!
De groene driehoek in het hart van Claverveld wordt in samenspraak
met de bewoners ingericht. Er is ruimte voor jouw ideeën en je hebt een
stem in het collectief van bewoners.

Wie groen doent..o. ntmoet
		groe

De aanwezige groene structuur wordt behouden en door de gemeente
versterkt. Met grote bomen, struiken, gras en onder andere een
speelbos.
Claverveld wordt groen opgeleverd om direct te genieten.
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OVER DE
ZONNEKERS.
Zonnekers is een heerlijke Zeeuwse kers. Ook andere
delen en straatnamen in de wijk Claverveld verwijzen naar
de fruitteelt. De zonnekers is dieprood van kleur met een
heerlijk zoete smaak.
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WONING
TYPES

Er valt heel wat te kiezen in Zonnekers. Op de volgende
pagina’s presenteren wij je zeven verschillende
woningtypes. Van elk type tonen we een impressie van
de woning, het interieur en de plattegronden van de
verdiepingen met daarin de indelingen en suggesties
voor de inrichting.
Kies de woning die bij je past, nu en straks. Er is genoeg
te kiezen.
Bij de types hanteren we bouwnummers, zolang de
huisnummers nog niet bekend zijn.
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in deze brochure

ZONNEKERS IN
VOGELVLUCHT

ON TOUR

ONTDEK ZONNEKERS
MET DE MAKELAARS
Alle informatie op www.claverveld.nl en het filmpje op
www.claverveld.tv geven een goede indruk, maar als je er
staat ontdek je pas echt hoe heerlijk deze plek nu al is en
straks wordt.
Wil je een keer de bouwlocatie bezoeken? Doe dat dan
vooral met één van de makelaars. Er wordt immers volop
gewerkt met zwaar materieel en het betreden van de
locatie vraagt enig overleg met de aannemers.
De makelaars en de ontwikkelaars zullen met enige
regelmaat een tour aankondigen zodat je je kunt
aanmelden. Maar, geef het gerust aan wanneer je
ongeduldig bent. Dat kunnen we juist waarderen!

BREED AANBOD
Ieder type heeft zijn eigen kwaliteiten.
Alles gelijkvloers voor wie makkelijk en overzichtelijk wil leven, alleen of
samen.
Meer slaapkamers voor grotere gezinnen en samengestelde gezinnen
(of grote hobby’s natuurlijk).
Lekker ruim, voor vierpersoons huishoudens of jonge stellen met die ambitie.
Zonnekers verwelkomt met nadruk iedereen.
Samen maak je de wijk, verenigd in de ambities om energie-arm,
groenbewust en zorgzaam samen te leven.

Zonnekers is het hart van
Claverveld II

Op de volgende pagina’s ontdek je de verschillende kwaliteiten.
Veel plezier en geluk, in Claverveld.

N

Welkom voor een bezoek.
Kaplaarzen aan en gáán!

468 M 2

311 M 2
152 M 2
293 M 2

306 M 2
180 M 2

359 M 2
321 M 2

376 M 2

332 M 2

382 M 2
354 M 2
322 M 2
354 M 2
400 M 2

346 M 2

427 M 2
363 M 2

350 M 2

340 M 2

457 M 2

402 M 2
410 M 2

.
is
u
h
t
e
j
l
e
o
V
!
n
e
it
e
t
li
a
w
k
l
e
e
v
o
Z
Zonnekers.
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355 M 2

TYPE

HET WOONHUIS

BOUWNUMMER

43.

V R I J S TA A N D E V I L L A
• Op de meest prachtige plek direct aan het bos, met vrij uitzicht rondom.
• Zonnige tuin op het zuidoosten.
• Volledig autoluw en omgeven door groen.
• Standaard vijf slaapkamers, luxe badkamer.

• Met aangebouwde garage.
• Een directe verbinding tussen garage en woonkeuken is optioneel.
• Ruimte voor twee auto’s op eigen terrein.
• Direct in verbinding met het bos door draai-kiepdeur aan voorzijde.
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• Zeer royaal woongedeelte van ca. 60 m2.
• Bijzonder karakteristieke topgevel.

Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en
proberen een zo goed mogelijke indruk van het eindresultaat te geven. Rechten kunnen er echter niet aan
worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je naar de verkoopstukken.

HET WOONHUIS

V R I J S TA A N D E
WONING
• 468 m2 perceeloppervlakte
• 712 m3 inhoud
• 184 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 18,3 m2 aangebouwde garage
• Oriëntatie achtertuin: zuidoost

SCHA AL 1:50
Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste
zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en proberen
een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er
echter niet aan worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je
naar de verkoopstukken.

BEGANE
GROND

EERSTE VERDIEPING
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TWEEDE VERDIEPING

TYPE

DE BOERDERIJ

BOUWNUMMERS

30. 31. 36. 37.

T W E E - O N D E R - E E N K A P. Z O K N A P !
• Flexibele indeling met woonkamer aan voor- of achterzijde.
• Standaard vijf slaapkamers.
• Voorzien van aangebouwde garage, directe verbinding tussen garage en
woonkeuken optioneel.
• Ruimte voor twee auto’s op eigen terrein.
• Typisch Walcherse bouwstijl geïnspireerd op ‘De Boerderij’;
groot dakvlak en bijzonder hoge nok op de tweede verdieping.
• Direct in verbinding met het bos door draai-kiepdeur aan voorzijde.

Bijzonderheden per bouwnummer:
30 en 31:
• De grootste kavels (tuinen!) van de twee-onder-een-kap woningen.
• Direct gelegen aan autoluw gebied zonder doorgaand verkeer.
• Aan voorzijde wordt de groene ruimte ingevuld in samenspraak tussen
de toekomstige bewoners en de gemeente. Een moestuin? Een parkje?
Groene invulling waar alle bewoners trots en tevreden mee zijn.
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36 en 37:
• Direct gelegen aan het bos met vrij uitzicht aan voorzijde.
• Royale kavels met diepe achtertuin op het zuiden.

Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie
en proberen een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er echter niet aan worden ontleend.
Daarvoor verwijzen we je naar de verkoopstukken.

DE BOERDERIJ

TWEE-ONDERÉ É N- K APWONING
30/31

• 427 - 457 m2 perceeloppervlakte
• 598 m2 inhoud
• 152 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 18,3 m2 aangebouwde garage
• Oriëntatie achtertuin: west

36/37

• 322 - 355 m2 perceeloppervlakte
• 598 m2 inhoud
• 152 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 18,3 m2 aangebouwde garage
• Oriëntatie achtertuin: zuid

SCHA AL 1:50
Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste
zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en proberen
een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er
echter niet aan worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je
naar de verkoopstukken.

BEGANE
GROND

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING
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TYPE

HET KOETSHUIS

BOUWNUMMERS

32. 33. 34. 35. 38. 39.

T W E E - O N D E R - E E N K A P. G R O O T S G E N I E T E N .
• Het Koetshuis is de meest royale twee-onder-een-kapwoning.
• Dankzij de inpandige garage en carport wordt de auto volledig aan het
zicht onttrokken.
• In meerdere kleursamenstellingen beschikbaar.

• Maar liefst vier slaapkamers op de eerste verdieping.
• Zeer royale vijfde slaapkamer op tweede verdieping.
• Flexibele indeling met woonkamer aan voor- of achterzijde.
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• Altijd met een tuin op het zuiden en vrij uitzicht.
• Zeer royale, extra brede kavels.
• Direct gelegen aan het bos met vrij uitzicht aan voorzijde.
• Direct in verbinding met het bos door draai-kiepdeur aan voorzijde.

Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie
en proberen een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er echter niet aan worden ontleend.
Daarvoor verwijzen we je naar de verkoopstukken.

HET KOETSHUIS

TWEE-ONDERÉ É N- K APWONING
32/33

• 340 - 363 m2 perceeloppervlakte
• 753 m3 inhoud
• 180 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 18,5 m2 inpandige garage
• Oriëntatie achtertuin: zuid

34/35

• 346 - 350 m2 perceeloppervlakte
• 753 m3 inhoud
• 180 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 18,5 m2 inpandige garage
• Oriëntatie achtertuin: zuid

38/39

• 359 - 376 m2 perceeloppervlakte
• 753 m3 inhoud
• 180 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 18,5 m2 inpandige garage
• Oriëntatie achtertuin: zuid

SCHA AL 1:50
Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste
zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en proberen
een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er
echter niet aan worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je
naar de verkoopstukken.

BEGANE
GROND

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING
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TYPE

HET LAANHUIS

BOUWNUMMERS

3. 4.

T W E E O N D E R E E N K A P, B E I D E N U N I E K .
• Flexibele indeling: kies voor een woonkamer aan de voor- of achterzijde.
• Met aangebouwde garage, directe verbinding met woonkeuken optioneel.

• Standaard vijf slaapkamers.
• Mogelijkheid voor een eigen oprit met ruimte voor twee auto’s .
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• Gelegen aan een statige laan in een groene omgeving.
• Uniek ontwerp met samengesteld dak.
• Zeer royale en diepe achtertuinen op het zuidoosten.

Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie
en proberen een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er echter niet aan worden ontleend.
Daarvoor verwijzen we je naar de verkoopstukken.

HET LAANHUIS
BEGANE
GROND

EERSTE
VERDIEPING

TWEE-ONDERÉ É N- K APWONING
2 : DWA R S K A P

• 402 m2 perceeloppervlakte
• 675 m3 inhoud
• 167 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 18,3m2 aangebouwde garage
• Oriëntatie achtertuin: zuidoost

3: LANGSKAP

• 400 m2 perceeloppervlakte
• 614 m3 inhoud
• 160 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 18,3m2 aangebouwde garage
• Oriëntatie achtertuin: zuidoost

SCHA AL 1:50

TWEEDE VERDIEPING A
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TWEEDE VERDIEPING B

Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste
zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en proberen
een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er
echter niet aan worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je
naar de verkoopstukken.

TYPE

DE BOERDERETTE
H O E K- E N R I J W O N I N G E N

BOUWNUMMERS

6. 7. 8. 40. 41. 42.

R OYA L E E E N G E Z I N S W O N I N G
• Verrassend brede en ruime woningen.
• Royale eengezinswoning met standaard vier slaapkamers.
• Hoekwoningen hebben mogelijkheid voor het realiseren van een garage.
• Standaard voorzien van een berging in de achtertuin.
• Flexibele indeling: woonkamer aan voor- of achterzijde van de hoekwoning.
• Gebaseerd op de succesvolle ‘Boerderette’ uit fase 1.

Bijzonderheden per bouwnummer:
6, 7 en 8:
• Op het zuidoosten georiënteerde tuin, ideaal voor tuinliefhebbers.
• Direct gelegen aan de statige laan Kershage.
• Zeer royale en extra diepe achtertuinen.
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40, 41 en 42:
• Op de meest ideale plek direct aan het bos, met vrij uitzicht rondom .
• Zonnige achtertuin op het zuidoosten.
• Volledig autoluw en omgeven door groen.
• Direct in verbinding met het bos door draai-kiepdeur aan voorzijde.

Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie
en proberen een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er echter niet aan worden ontleend.
Daarvoor verwijzen we je naar de verkoopstukken.

DE BOERDERETTE

HOE KWONING
MET GAR AGE
OPTIONEEL

HOE KWONING

6/8

• 306 - 332 m2 perceeloppervlakte
• 508 m3 inhoud
• 131 m2 woonoppervlakte
• Inclusief berging
• Oriëntatie achtertuin: zuidoost

BEGANE
GROND

4 0 /4 2

• 293 - 311 m2 perceeloppervlakte
• 508 m3 inhoud
• 131 m2 woonoppervlakte
• Inclusief berging
• Oriëntatie achtertuin: zuidoost

SCHA AL 1:50
Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste
zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en proberen
een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er
echter niet aan worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je
naar de verkoopstukken.

TWEEDE
VERDIEPING

EERSTE
VERDIEPING
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DE BOERDERETTE

TUSSENWONING
7/4 1

• 152 - 180 m2 perceeloppervlakte
• 488 m3 inhoud
• 131 m2 woonoppervlakte
• Inclusief berging
• Oriëntatie achtertuin: zuidoost

RIJWONING

SCHA AL 1:50
Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste
zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en proberen
een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er
echter niet aan worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je
naar de verkoopstukken.

BEGANE
GROND

EERSTE
VERDIEPING

TWEEDE
VERDIEPING
27

TYPE

BOUWNUMMER

DE WAGENLOODS VRIJ 1.

V R I J S TA A N D E
LEVENSLOOPBESTENDIGE
WONING
• 410 m2 perceeloppervlakte
• 595 m3 inhoud
• 121 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• Inpandige garage
• Oriëntatie achtertuin: zuidoost

SCHA AL 1:50
Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste
zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en proberen
een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er
echter niet aan worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je
naar de verkoopstukken.

V R I J S TA A N D E L E V E N S L O O P W O N I N G M E T E E N E I G E N K A R A K T E R
• Volledig woonprogramma op de begane grond.
• Standaard twee slaapkamers op de verdieping, extra badkamer optioneel.
• Door de standaard zij-uitbouw veel daglicht en royaal woongedeelte.
• Standaard met inpandige garage, bereikbaar via het woonhuis.

• Karakteristieke Walcherse bouwstijl met ‘Zeeuwse’ knik in het dak.
• Extra brede kavels, mogelijk twee parkeerplaatsen naast elkaar.
• Glasindeling optioneel naar uw eigen voorkeur in te delen.

BEGANE
GROND ‘VRIJ’

EERSTE
VERDIEPING
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TYPE

DE WAGENLOODS

BOUWNUMMERS

4. 5. 28. 29.

GESCHAKELDE
LEVENSLOOPBESTENDIGE
WONING
4/5

• 354 m2 perceeloppervlakte
• 577 m3 inhoud
• 121 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 15,7 m2 inpandige garage
• Oriëntatie achtertuin: zuidoost

28/29

• 321 - 382 m2 perceeloppervlakte
• 577 m3 inhoud
• 121 m2 woonoppervlakte, excl. garage
• 15,7 m2 inpandige garage
• Oriëntatie achtertuin: noordwest

SCHA AL 1:50
Aan de vele impressies en de plattegronden is onze uiterste
zorg besteed. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en proberen
een zo goed mogelijke indruk te geven. Rechten kunnen er
echter niet aan worden ontleend. Daarvoor verwijzen we je
naar de verkoopstukken.

LE VE N S LO O PWO N I N G ( 2 / 1 K A P) M E T E E N E I G E N K A R A K TE R
• Volledig woonprogramma op de begane grond.
• Standaard twee slaapkamers op de verdieping, extra badkamer optioneel.
• Door de standaard zij-uitbouw veel daglicht en royaal woongedeelte.
• Standaard met inpandige garage, bereikbaar via het woonhuis.
• Karakteristieke Walcherse bouwstijl met ‘Zeeuwse’ knik in het dak.
• Extra brede kavels, mogelijk twee parkeerplaatsen naast elkaar.

Bijzonderheden per bouwnummer:
4 en 5: De beste zonpositie met een zuidoost georiënteerde tuin.
28 en 29: Gelegen op een zichtlocatie richting het bos in een autoluwe straat
zonder doorgaand verkeer.

BEGANE
GROND

EERSTE
VERDIEPING

31

WELKOM OP ZONNEKERS

D E V O L G E N D E S TA P

TROUWE
SUPPORTER

Voor nagenoeg ieder huishouden vind je in Zonnekers de ideale
woning. Voor iedere samenstelling, omvang of levensfase.
Heb je op de voorgaande pagina’s je droomwoning ontdekt? Vraag
dan een persoonlijk gesprek aan met één van de makelaars!
Tijdens dit persoonlijke gesprek ontvang je alle ins en outs van de
betreffende woning, maar wordt er ook gekeken naar het inpassen
van jouw woonwensen. Daarnaast kun je ook een inschatting
maken van de te verwachten kosten. Volledig vrijblijvend kun je dit
vervolgens combineren met een indicatie van de verkoopopbrengst
van je eigen koopwoning (indien van toepassing) en een financieel
gesprek om het plaatje compleet te maken.
En dan: laat je verrassen door de hoge opbrengsten in de bestaande
woningmarkt in combinatie met de lage rentestand voor een nieuwe
hypotheek. Wellicht valt het plaatje veel gunstiger uit dan verwacht
en vereenvoudigt dat de keuze tot aankoop.
Heb je besloten om tot aankoop over te gaan? De makelaar
informeert en begeleidt je persoonlijk over het te volgen proces bij
aankoop.

BOUWEN AAN JE
DROOMHUIS, MET JE EIGEN
KO PE R S B E G E LE I D E R

aan
Zonnekers. Wonekne la
een lommerrij an.

Een huis kopen is spannend. Zeker een nieuwbouwhuis
dat nog niet gebouwd is. Je zit ongetwijfeld vol vragen.
Gelukkig staat er een kopersbegeleider voor je klaar.
Hij/Zij neemt ‘het stokje’ van de makelaar over en begeleidt
je tijdens het gehele bouwproces. Bij alle beslissingen
en persoonlijke (bouw)wensen, zodat je woning je
droomwoning wordt. Jouw steun en toeverlaat tijdens dit
proces zodat je er veel meer van kunt genieten!

SANITAIR
S A N I TA I R E N T E G E L S

Laat je inspireren
in de showroom

Het toilet en de badkamer zijn in de bouwsom opgenomen. Daarvoor is een
pakket voor sanitair, badmeubel en tegels gekozen bij Raab Karcher aan de
Waldammeweg 2 in Middelburg.
Tijdens het aankoopproces tonen we je graag de stalen en documentatie
die daarbij horen en uiteraard mag je bij Raab Karcher op bezoek. In de
showroom tonen zij je persoonlijk het tegelwerk en sanitair. We vertrouwen
erop dat onze keuze je tot tevredenheid stemt, maar uiteraard zal je in de
showroom genoeg inspiratie opdoen. De keuze is aan jou...

JOUW KEUKEN

Droomwijk...

KIEZEN VOOR
KWALITEIT

JOUW SMA AK!

D AT D O E N W E

In je woning in Zonnekers is geen keuken opgenomen, want de
ene koper is tevreden met een eenvoudige keukenopstelling en
de andere koper is juist van plan nu flink uit te pakken met een
enorm keukeneiland.
Daarom hebben we juist onze energie gestoken in goede
afspraken met een gerenommeerde keukenzaak: Raab Karcher in
Middelburg. Zij kunnen ervoor zorgen dat je keuken tegelijk met
je woning wordt opgeleverd.
Uiteraard kun je in hun showroom ook het sanitairpakket
bewonderen.
Kies je liever voor een andere leverancier? Daar ben je natuurlijk
helemaal vrij in.

Geen consessies in kwaliteit. Dat merk je al in de
stedenbouwkundige opzet: grote, ruime woningen met
royale leefruimtes, goed verdeeld en ingepast in het
landschap met haar reeds bestaande kwaliteiten.
In Claverveld is bovendien aandacht voor differentiatie:
voor ieder wat wils, door alle leeftijden. Ook dat is
kwaliteit!
Als het gaat om de toepassing van de meest effectieve
energiemaatregelen (besparen en winnen), is Claverveld
haar tijd vooruit. Zo draagt Claverveld bij aan een
gezonde omgeving waar groen de ruimte krijgt.

Zoveel mensene,el keukens
zov

BOUWKWALITEIT
BOUWGROE P PETE RS
Bouwgroep Peters heeft een glanzende reputatie in
nieuwbouw. Die moet ook met de bouw van jouw woning in
Zonnekers worden bevestigd. Kennis en ervaring maken hier
het verschil.
De aannemer weet dat je zo sterk bent als je zwakste
schakel, dus ook het team van onderaannemers is zorgvuldig
gekozen en geselecteerd op kwaliteit. Op kwaliteit én
levertijd. Zo worden de gemaakte afspraken (beloftes!)
nagekomen.
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ZO ZEEUWS

ONS BIN ZONNIG

Of je nou Zeeuw bent van geboorte of ‘op proef’, de Zeeuwse sfeer spreekt
iedereen aan. De keuze voor zwarte potdekselplanken. De keuze voor
authentieke, sterke Zeeuwse beplanting. De keuze voor zonnig (panelen) én
zuinig (energie-arm). De keuze voor straten met typische lintbebouwing en
groepjes woningen; ensembles.
Allemaal keuzes die de ontwikkelaars ervan overtuigen dat de woningen in
Claverveld gewild, maar vooral ook waardevast zijn, dankzij brede waardering
en stijgende populariteit.

MAAK HET MAAR

AM ZEELAND
ONTWIKKELT

D AT I S N I E T Z O
INGEWIKKELD

Ontwikkelen lijkt simpel. Zeker achteraf, wanneer een
project geslaagd is. Gelukkig heeft AM Zeeland een neus
ontwikkeld, voor kansen. En een oog, voor mooie plekjes.
En niet in de laatste plaats een oor. Een oor om goed te
luisteren. Naar de markt. Want de markt wijst de weg.
Uiteindelijk gaat het erom dat je iets bouwt wat mensen
graag willen kopen en wat ze kunnen betalen.
Daar heb je al je zintuigen voor nodig. En visie.
Gelukkig is dat bij AM Zeeland in ruime mate aanwezig!

KIES JE MAKELA AR. MA AK SAMEN HET VERSCHIL

Zij begeleiden je, met hun teams. Van de eerste informatie-aanvraag tot en met het moment dat je de sleutel krijgt
overhandigd. En daar zitten heel veel momenten tussen waarin zij voor jou het verschil maken.

Ben de Weerd,
Schinkel de weerd Makelaardij

Wim Dodmond
Faasse & Fermont

SCHINKEL DE WEERD

MAKELAARDIJ

Kanaalstraat 41, Oost-Souburg
0118-460300
info@schinkeldeweerd.nl

Oostperkweg 3, Middelburg
0118-727000
nieuwbouw@faasse-fermont.nl

www.claverveld.nl

www.claverveld.nl

HEERLIJK
VOORUITZICHT

KI E Z E N VOO R ZON N E KE RS I S KI E Z E N VOO R:

Wonen op Zonnekers.
De toekomst is zonnig...

- Alle kwaliteiten van moderne nieuwbouw.
- Onderhoudsarm, zeer energiezuinig, comfortabel.
- Nieuwbouw, maar dan met karakter, in Walcherse bouwstijl.
- Gesitueerd langs en aan het bos.
- Stijlvolle woningen langs groene lanen.
- Temidden van nieuw en authentiek groen.
- Praktische fietsverbindingen met omliggende steden.
- Ideale locatie t.o.v. snelwegen en NS-station.
- Bijna energie-neutraal, lage energiekosten.
- Individuele lucht-water wamtepomp,
optioneel met koelmogelijkheid.
- Ruimte voor vervullen van bouwkundige wensen.
- Alle voorzieningen in de directe omgeving.

NEEM VANDAAG
NOG CONTACT OP
Heb je alle kwaliteiten van Zonnekers ontdekt?
Keek je al een poosje uit naar deze brochure
waarin alle woningen uitvoerig beschreven
staan? Nieuwgierig uitgekeken naar de prijslijst?
Claverveld mag rekenen op veel belangstelling.

Meld daarom snel je belangstelling voor één
van de types bij één van de makelaars. Samen
overleg je welke stap verstandig is om op
dat moment te nemen. Twijfel niet, overleg
vrijblijvend met je makelaar.
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Die visie gaat momenteel over concepten voor ‘gezonde
wijken’, toekomst- en klimaatbestendig wonen en leven en
tal van maatschappelijke thema’s. Uiteindelijk draait alles
om gelukkig leven.
Het resultaat daarvan is voelbaar in Claverveld Zonnekers.
Een concept waarin mensen zich thuisvoelen. Een wijk
waar mensen willen wonen. Vriendelijk en landelijk,
authentiek, herkenbare karakteristieken, letterlijk groen,
energiezuinig en met meerdere maatschappelijke
waarden. Het gerenommeerde bureau Van Egmond
Architecten begreep dit als geen ander en vertaalde
én verenigde alle wensen tot de royale woningen met
hoogstaande architectuur die in deze brochure worden
gepresenteerd.
Zo voldoet AM Zeeland met de formule voor Zonnekers
ruimschoots aan de hoge eisen van de gemeente
Vlissingen die in Claverveld II graag een voorbeeldwijk
ziet.
Zonnekers en Vlissingen maken elkaar bijzonder
compleet.

NIEUWBOUW
MAKELAARS

NIEUWBOUW KENT GEEN
G E H E I M E N VOO R D E Z E
MAKELAARS

Beide makelaars zijn geselecteerd op hun ervaring in
nieuwbouw. Als geen ander zijn ze bedreven in het
lezen en begrijpelijk uitleggen van de tekeningen,
overeenkomsten en afspraken. Het maakt hun werk tot
een vak apart.
Je makelaar speelt een sleutelrol in het realiseren van je
droomhuis. Samen maak je het verschil!
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www.claverveld.nl

