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Nieuwsbrief over
het Goese Diep
De ontwikkeling van de wijk Goese Diep in
Goes is in volle gang. Wat gebeurt er veel en
wat wordt het mooi! De gemeente is aan de
slag in het noordelijk deel en Heijmans bouwt
in het zuidelijk deel. Steeds meer bewoners
betrekken hun nieuwe woning. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de wording van
dit kersverste stukje Goes.

Ketelhaven Scouting
in de zomer
weer
onder dak
Omgeving Goese Diep

De braakliggende gronden in het gebied
Ketelhaven worden stapsgewijs ontwikkeld tot
een gebied met kleinschalige bedrijvigheid in
combinatie met bedrijfswoningen. Om ervoor
te zorgen dat het er goed uit komt te zien
heeft de gemeente in een beeldkwaliteitsplan
vastgelegd aan welke voorwaarden de bedrijven
en bedrijfswoningen moeten voldoen. De
bestaande wegen in het gebied worden opnieuw
ingericht en er worden enkele nieuwe wegen
aan toe gevoegd zodat kleinere kavels ook goed
bereikbaar zijn. Voor de noordwestpunt van
het gebied is bouwvergunning verleend voor de
vestiging van de Boatshed, een hoogwaardig
gebouw met inpandige ligplaatsen,
bedrijfsruimten en een horecagelegenheid.

In februari start de bouw van het
nieuwe scoutinggebouw voor de Frans
Naereboutgroep. Hieronder ziet u hoe dit er
uit komt te zien. We verwachten dat het in juni
klaar is. Het ontwerp is tot stand gekomen in
overleg met de vereniging. Leuk detail is dat
in het gebouw zware houten spanten worden
hergebruikt uit een manege in Teteringen.

www.goes.nl
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Goese Diep Noord
Het bouwrijp maken van Goese Diep Noord
vordert. Na een lange warme en droge zomer
met veel grondverzet zijn de eerste kavels (G)
en het eerste eiland (F) bouwrijp opgeleverd.
De eerste bewoners kunnen starten met de
bouw. In het nieuwe jaar worden de eerst vrije
kavels bebouwd.

zichtbaar. Op dit moment wordt de beschoeiing
aangebracht en het hoofdriool in de bouwwegen
aangelegd. De kavels worden in het nieuwe
jaar verder afgewerkt, zodat hier ook gebouwd
kan worden. Voor eiland E is het wachten op de
verplaatsing van de huidige scouting in de zomer
van 2019.

De tweede fase van Goese Diep Noord betreft de
kavels A tot en met D aan de westkant van de
wijk. De contouren op de eilanden C en D zijn al

De nutsbedrijven beginnen waarschijnlijk
in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar
met de aanleg van water en elektra voor de

Goese Diep Zuid
hoofddistributie van het net in de tweede fase.
Vlakbij de appartementen wordt een nieuwe
elektra trafo geplaatst om het gebied van
voldoende stroom te voorzien.
Bij de Ketelkade is een nieuwe damwand
aangebracht. Als dit werk rond maart/april
2019 afgerond is, richten de omgeving voor de
bestaande woningen verder in.

Heijmans heeft 42 woningen in aanbouw in
Goese Diep Zuid. De contouren van zowel de
12 tweekappers aan de Goese Dieplaan als de
30 rijwoningen aan de Ketelkade en Houtkade
worden goed zichtbaar. Op dit moment zijn
er nog 2 woningen te koop. Ook wordt er
vaart gemaakt met de vervolgontwikkelingen.
Heijmans is samen met diverse architecten
bezig met onderstaande plannen:

•	14 stadswoningen aan de Kalblusserijstraat
en Wachthuisstraat. Dit betreft het afmaken
van de bestaande woonstraatjes.
•	18 tweekappers Goese Dieplaan. Dit is een
vervolg op de tweekappers van Loefzijde die
momenteel gebouwd worden.
•	20 kadewoningen aan de Ketelkade.
Dit worden bijzondere woningen met
aanlegsteigers voor boten.
•	Appartementen op de kruising van de
Ketelkade en Houtkade. De appartementen

worden verdeeld over twee gebouwen
en gaan fungeren als entree van de wijk.
Eén gebouw ten noorden en één gebouw
ten zuiden van de kruising. De eerste
ontwerpen van deze plannen zijn
inmiddels gemaakt
• 	De aannemer SAGRO uit ’s-Heerenhoek gaat
aan de slag met wegen, parkeervakken en
groen. De voorbereidingen om te kunnen
beginnen met het woonrijp maken zijn in
volle gang.

Fietstunnel onder Ringbaan-West
Omgeving Goese Diep

Met de winter
voor de deur
Er wordt door veel partijen hard gewerkt
aan het mooie Goese Diep. Er is al veel
gebeurd en er staat nog veel op de
planning. Met de winter voor de deur
kan het voorkomen dat het weer invloed
heeft op de voortgang van sommige
werkzaamheden.

De gele kavels in het onderste deel van deze afbeelding zijn in het Goese Diep Zuid. De groene kavels liggen allemaal in Goese Diep Noord.

Residence Goese Diep
Aan de kop van het Goese Diep ontwikkelen
AM Zeeland en Bouwgroep Peters vier
appartementengebouwen (bij A op de
plattegrond hierboven). Residence Goese Diep
telt in totaal 36 luxe en gasloze appartementen
en penthouses met parkeergelegenheid en
misschien zelfs de mogelijkheid voor eigen
aanlegsteiger. De verkoop start waarschijnlijk
begin 2019. Wilt u meer weten en op de hoogte
gehouden worden?
Kijk dan op
www.residencegoesediep.nl
en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Spelen
Samen met de bewoners is een keuze gemaakt
in de inrichting van het speelterrein aan de
Ketelkade. De Firma Boerplay is hier als favoriet
uitgekomen. Een mooi ontwerp is gemaakt waar
hopelijk zoveel mogelijk bewoners plezier van
gaan hebben. De toestellen worden nog in 2018
geplaatst. Het inzaaien en beplanten gebeurt
wat later omdat het nu niet de beste periode is
om beplanting aan te brengen.

De verlegde Westhavendijk en het nieuwe
kruispunt met de Ringbaan-West is voor
de zomer in gebruik genomen. Fietsers en
voetgangers hoeven uiteindelijk niet meer het
kruispunt Ringbaan-West over te steken. De
fiets-/ voetgangerstunnel onder de RingbaanWest is in de herfstvakantie gerealiseerd. Aan
de inritten van de tunnel wordt de komende
maanden verder gewerkt. De J.A. v/d Goeskade

en de Zaagmolenstraat zijn aangepast zodat
ze goed aansluiten op de inrit van de nieuwe
fietstunnel. Er is een tijdelijk fietspad aangelegd
tussen Ringbaan West en Geldeloozepad zodat
fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden sneller van A naar B kunnen.
Westerschans
Begin dit jaar is gestart met het project

Westerschans. Links op de foto zijn de eerste
contouren van de nieuwe Albert Heijn te zien.
In dit bouwdeel (fase 1a) worden verder een
commerciële ruimte en 83 huurappartementen
gerealiseerd. Voor de luxe koopappartementen
in het naastgelegen bouwdeel (fase 1b) is
veel belangstelling. De planontwikkeling
Westerschans is gedaan door Marsaki in opdracht
van woningcorporatie RWS projecten B.V.
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Wijkvereniging

Houtkade was eens
een drukbevaren plek
Omgeving Goese Diep

Het aantal bewoners groeit gestaag. Buren
weten elkaar al goed te vinden. Vorig jaar
is de Wijkvereniging Goese Diep opgericht.
De Wijkvereniging organiseert leuke
evenementen, bijvoorbeeld burendag,
halloween en een rommelroute. Daarnaast
onderhouden zij contact met de gemeente en
andere belangrijke organisaties.
U kunt hen volgen via wijkgoesediep op
Facebook en middels de website:
www.wijkvereniginggoesediep.nl.
Mailen kan naar:
bestuur@wijkvereniginggoesediep.nl.

Wist u dat Goes vroeger een drukbevaren
havenstad was? De oude haven van Goes
lag waar nu de Houtkade is. Hier begonnen
scheepsreizen van Goesenaren naar verre kusten
in Engeland, Frankrijk en Spanje. Omgekeerd
kwamen er ook veel buitenlandse schepen naar
Goes. Bekend is dat in de 16de eeuw de schepen
met zout uit Bretagne naar Goes kwamen.
Omdat op deze plek gebouwd wordt is er
archeologisch onderzoek gedaan. Het onderzoek

legde honderden houten palen bloot, die
ooit onderdeel waren van een havenhoofd of
kadewerk. Een groot en belangrijk onderdeel uit
de infrastructuur van het oude Goes. Het bestaat
uit vijf á zes rijen van naast elkaar ingeslagen
houten palen. De archeologische en historische
waarde is van bovenregionaal belang. De
archeologen beschrijven alles daarom heel
precies. Enkele palen worden bewaard door de
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

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

Westerschans
Vragen over activiteiten Westerschans
stelt u aan Marsaki:		
info@marsaki.nl

Vragen?
Omdat er in het gebied nog tot 2022
bouwactiviteiten zijn, gaat dit soms gepaard met
overlast voor de bewoners. Alle partijen doen
hun best om de overlast te beperken en u hierover
zo goed mogelijk te informeren. We kunnen ons
voostellen dat u desondanks wel eens vragen
heeft. Deze mogen natuurlijk altijd gesteld
worden. Hieronder ziet u waar u terecht kunt:

Goese Diep Noord
Vragen over infrastructuur en
activiteiten in Goese Diep Noord:
goesediep-noord@goes.nl
Gemeentelijk projectleider Goese Diep Noord
Laurens Groutars:		
l.groutars@goes.nl of (0113) 249 894
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