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Wonen in Vosholen betekent wonen met kwaliteit. De wijk combineert de ruimte, 

rust en gemoedelijkheid van het platteland met het voorzieningenniveau van een 

middelgrote stad. De wijk ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer is ruim van opzet 

met diverse woonsferen, riante kavels, veel groen, water en fraaie zichtlijnen.  

Vosholen gaat ruim 900 woningen tellen. Met voor elk wat wils. Van rijwoningen en 

twee-onder-een-kapwoningen tot vrijstaande huizen, vrije kavels en appartementen. 

Keuze genoeg. Voor iedereen. Gezinnen vallen voor het betaalbare wooncomfort 

en het kindvriendelijke woonklimaat. Tweeverdieners genieten van de ruimte, de 

natuur en de stad Groningen dichtbij. Vitale senioren kiezen voor riant en veilig 

wonen met alle voorzieningen om de hoek. Vosholen: een wijk waar u zich snel 

thuis zal voelen. Ontdek het. Nu.
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Hoogezand Sappemeer
Een geweldige gemeente

om te wonen

Vraag het de inwoners van deze stedelijke 

gemeente met dorps karakter in de provincie 

Groningen. Hoogezand-Sappemeer is een 

fantastische plek om te wonen. Grote kans 

dat ze de lage grondprijzen, betaalbare 

woningen, het prima voorzieningenniveau en 

de uitstekende bereikbaarheid als voorbeelden 

van het prettige woonklimaat noemen. Ook 

zullen ze de mond vol hebben van de gunstige 

ligging aan het Zuidlaardermeer en dat ze 

binnen 15 minuten in hartje Groningen staan. 

Maar ook de hoofdplaats zelf heeft veel 

te bieden. Een gevarieerd winkelbestand, 

een bloeiend verenigingsleven, tal van 

sportverenigingen, voorzieningen en alle 

vormen van voortgezet onderwijs. 

Op zoek naar rust en ruimte

U en uw familie komen in Hoogezand-

Sappemeer volop aan hun trekken. Geen 

wonder dat het inwonertal van de plaats al 

jaren stijgt. Nieuwkomers komen vooral uit 

de stad Groningen, maar ook uit de overvolle 

Randstad. Op zoek naar ruimte, rust en 

betaalbaar woonplezier. Maar ook mensen 

uit Hoogezand-Sappemeer zelf zoeken een 

nieuwe woning in hun geliefde gemeente.

Wonen en werken

De gemeente telt bijna 35.000 inwoners en 

ruim 15.000 arbeidsplaatsen. Van oudsher is 

de industrie sterk vertegenwoordigd, maar 

de laatste jaren neemt de werkgelegenheid 

in de dienstverlening en de detailhandel toe. 

Behalve in de gemeente zelf, werken veel 

forenzen in de dichtbij gelegen stad Groningen. 

Ook Assen is met auto en openbaar vervoer 

goed bereikbaar.
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Herkenbaar verleden

De geschiedenis van de voormalige veendorpen Hoogezand en Sappemeer gaat terug tot de 17de eeuw. 

Dit veenkoloniale verleden vindt u onder mee terug in de karakteristieke lintbebouwing en monumenten uit 

vroeger tijden. Vanuit de lucht en op de kaart ziet u dat het dorp vanuit de veenafgravingen een sterke Oost-

West oriëntatie heeft. Dat leest u niet alleen af aan de bebouwingsrichting, maar ook de ligging van de weg-, 

water- en spoorverbindingen. 
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Vosholen 
een wijk waar u 
zich snel thuis zal 
voelen

Vosholen is de meest recente nieuwbouwwijk ten zuidoosten 

van Hoogezand. Een eigentijdse wijk met een authentiek 

landelijk karakter. U vindt er betaalbare, riante woningen. 

Grote kavels, lommerrijke lanen, fraaie waterpartijen, veel 

speel- en leefruimte voor jong en oud. Met alle voorzieningen 

om de hoek. Op een steenworp afstand van de natuur. 

Vosholen, een geweldige plek om te wonen. Een wijk waar u 

zich snel thuis voelt. Ontdek het. Nu.
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Vosholen is populair omdat mensen vallen voor het 

aantrekkelijke woon- en leefklimaat. Waar kun je vandaag 

de dag nog riant, tussen het groen en betaalbaar wonen. 

Alleen, met je vriend(in), gezin of partner. Veilig wonen 

op de rand van stad en platteland. Natuur en cultuur. 

Groningen en Drenthe. Ontdek het zelf. 

Gemoedelijk en kindvriendelijk

Niet voor niets is Vosholen in trek bij woningzoekers. Mensen 

uit eigen gemeente, omringende dorpen, de stad Groningen 

en de drukke Randstad. Zij ervaren de gemoedelijkheid van 

een dorp gecombineerd met de optimale bereikbaarheid van 

een stad. En de natuur als ideale buur. 

Hier word je nog geholpen in de winkel. Kunnen kinderen 

veilig spelen en naar school lopen of fietsen. Wie de hectiek 

en de anonimiteit van de stad gewend is, waant zich op een 

andere planeet. Mensen groeten en helpen elkaar. Dat blijkt 

ook uit het florerende verenigingsleven. Nieuwkomers 

vinden snel aansluiting. De spreekwoordelijk stugge 

Groninger zult u hier niet treffen.

Geen stress, veel ontspanning

Voor ontspanning hoeft u er niet meer tussenuit. Zodra 

u thuis bent, komt u tot rust. Als u de deur uitloopt, staat 

u binnen enkele minuten midden in de natuur. Sporten, 

ontspannen en recreëren, doet u vlakbij huis. Dat en 

meer maakt wonen in Vosholen zo bijzonder.

De nieuwe wijk ligt midden in de natuur. Ten noorden 

en oosten vindt u een uitgestrekt polderlandschap 

met akker- en weilanden, boerderijen en kerken. 

Borgen, vaarten, sloten en meertjes maken het geheel 

af. Wandelen en fietsen door dit landschap brengt u 

terug in de tijd en in aanraking met ongerepte natuur. 

Her en der rijzen monumentale boerderijen, arbeiders-

huisjes en historische fabriekcomplexen op uit het 

landschap. Monumenten van een roemrijk agrarisch 

en industrieel verleden. 

Waterrecreatie om de hoek

En wat dacht u van recreatiegebied Meerwijck aan de 

boorden van de toeristische en recreatieve trekpleister bij 

uitstek: het Zuidlaardermeer. Dit meer uit de IJstijd speelde 

een belangrijke rol in de turfwinning zoals die in de 12de eeuw 

ontstond. Tegenwoordig staat het Zuidlaardermeer synoniem 

voor recreatie en watersport. U kunt er zwemmen, surfen, 

zeilen en varen. De strandjes zijn uitermate geschikt om te 

kamperen of te zonnen. Het meer telt twee jachthavens. Aan 

de noordoostkant heeft de natuur de vrije hand. Wisselende 

waterstanden en stromingen zorgen voor een rijk en divers 

dieren- en plantenleven. 

Polders en bos op wandel- en fietsafstand                            

Ten noorden van het Zuidlaardermeer vindt u de Wester-

broekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder. Vroegere 

landbouwgronden waar water en natuur vrij spel krijgen. 

Resultaat is een moerasgebied met open water, rietlanden, 

bloemrijke graslanden en een rijk moerasleven. Een regel-

matig bezoek en ontdekkingstocht waard. Door het gebied 

lopen wandel- en fietspaden die onderdeel zijn van ‘het  

rondje Zuidlaardermeer’. 

Veilig wonen op de rand 
van stad en platteland

Tot dit rondje behoort eigenlijk ook het Gorechtpark ten 

noorden van het meer en ten westen van Hoogezand-

Sappemeer. In deze grote ‘stadstuin’ (50 hectare) is  

het goed toeven aan het water, in het groen. In het 

park vindt u ook het natuur- en milieu educatiecentrum 

met botanisch tuin.

Nog niet vermeld, maar een bezoek meer dan waard 

zijn het Drevenbos ten zuiden van de gelijknamige wijk 

en het Adriaan Tripbos met aansluiting op de Heemtuin 

te Muntendam. Het ligt er allemaal voor u. Klaar om te 

ontdekken.

 Handige links

 www.vosholen.nl

 www.hoogezand-sappemeer.nl

 www.vossenstreek.nl

 www.zuidlaardermeer.nl

 www.nme-hs.nl
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Wonen in Vosholen        Genieten van de rust, ruimte en natuur
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Vosholen ligt mooi centraal ten opzichte van 

het centrum van Hoogezand, de natuur van 

het Zuidlaardermeer en de voorzieningen in 

de directe omgeving.  Met de A7 op steenworp 

afstand bent u snel in Groningen en bij de 

Duitse grens. Via de N385 en N387 worden het 

open Groningse land en het besloten Drentse 

achterland perfect ontsloten. Pakt u de trein, 

dan staat u binnen vijftien minuten in het 

centrum van de Martinistad. Ook heeft u een 

directe aansluiting op Noord-Duitse steden 

als Oldenburg, Emden en Hamburg.

Vosholen is ideaal gesitueerd en goed bereikbaar. 

De wijk telt maar liefst vijf ontsluitingswegen voor 

auto- en fietsverkeer. U kunt vanuit de wijk alle 

kanten op. En bovendien bent u zelf goed 

bereikbaar.

Shoppen in Groningen

Met de auto bent u binnen enkele minuten op 

de voornaamste Noord-Zuid en Oost-West 

verbindingswegen, respectievelijk de N385 en 

N387 en de snelweg A7. Het treinstation ligt 

direct aan de andere kant van het spoor en is  

bereikbaar via de fiets- en voetgangerstunnel. 

Met de bus of auto naar het station? Binnen 

een paar minuten bent u via de Kalkwijk op 

de Stationweg. 

School op loopafstand

Via dezelfde toegangswegen bereikt u de 

voorzieningen in de directe omgeving. Denk 

aan sportcomplex De Kalkwijck aan de 

gelijknamige toegangsweg. Maar ook de 

winkels in het centrum en Sappemeer en 

de scholen voor voortgezet en middelbaar 

beroepsonderwijs liggen op loop- en fiets-

afstand. In de wijk zelf zit een basisschool. 

De natuur heeft u binnen handbereik met op wandel- en fietsafstand het Zuidlaardermeer, 

het Adriaan Tripbos en de Kropswolderpolder. Iets verder, maar ook dichtbij vindt u het 

Dieverbos en de bosrijke Drentse dorpen Zuidlaren, Anloo en Gieten. 

    Centraal gelegen
Perfect ontsloten

De natuur als buur
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Grote diversiteit aan
woningen én bewoners

Wiebe, Ciske, Remko en José van Egeraat zijn één van de eerste bewoners 

van Vosholen. Ruim zes jaar geleden namen zij hun intrek in de fonkelnieuwe 

vrijstaande woning aan de Wildervanck. “Het aantrekkelijke van de wijk is 

de grote variatie aan woningen én daardoor aan bewoners.” “Is het niet 

prachtig, al dat groen in de wijk?” Ciske van Egeraat kijkt met trots haar 

straat in waar fraai aangelegde tuinen de aandacht trekken. “Het nadeel van 

een nieuwbouwwijk is dat het er in het begin zo kaal uitziet. Maar in zes jaar 

tijd hebben we de witte en zwarte zandvlaktes zien veranderen in fleurige 

bloementuinen. Dat is mooi om te zien.” 

Vijf slaapkamers 

Voordat het gezin voor Vosholen koos, hebben ze eerst naar bestaande 

woningen gekeken. “Wij wilden een huis met vijf slaapkamers en tja, dan 

is er niet zoveel keus.” Bovendien realiseerden ze zich dat wanneer ze 

een nieuwbouwwoning kochten, ze de eerste paar jaren niet hoefden te 

verbouwen en klussen. “Maar nu we een paar jaar verder zijn, willen we 

toch wat dingen veranderen”, zegt Van Egeraat lachend. “Maar dat heb 

je met een eigen huis altijd.” Van Egeraat woonde al een aantal jaren in 

Hoogezand-Sappemeer en toen dit nieuwbouwplan voorbij kwam, vroeg ze 

direct informatie op. “Een groot voordeel van Vosholen is dat je overal dichtbij 

zit. Binnen een paar minuten ben je op de A7 en daarnaast zit je zo in de 

winkelcentra van Hoogezand of Sappemeer. Bovendien ligt Vosholen vlakbij 

een natuurgebied en is er veel groen en water in de wijk.”

Levendige wijk

Wat haar vooral bevalt aan de wijk is de diversiteit aan woningtypen. “Het is 

gelukkig niet allemaal hetzelfde. Onze buren hebben een ander huis en ook 

aan de overkant staan een aantal andere woningen. Verschillende huizen 

betekent vaak ook verschillende mensen. Dat is goed voor de diversiteit en 

levendigheid van de wijk.”

Al vanaf het eerste begin is Van Egeraat betrokken bij de wijkcommissie Vosholen. 

Die maakt zich onder andere sterk voor het milieu en speelvoorzieningen voor 

kinderen. “Er komen meer speeltoestellen bij. En omdat het zo’n kinderrijke wijk is, 

is het belangrijk dat er niet te hard wordt gereden. Dus verkeersveiligheid is één 

van onze speerpunten.”

De wijkcommissie organiseert ook verschillende activiteiten, zoals grote 

schoonmaakacties en de straatspeeldag. “Het is leuk om dan positieve reacties 

van kinderen en ouders te krijgen. Dan weet je waar je het voor doet. Bovendien 

leer je zo weer nieuwe wijkbewoners kennen.”

De leden van de wijkcommissie organiseren verschillende activiteiten en zijn betrokken bij diverse onderwerpen in de buurt
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Onderwijs 
en opvang 

is goed 
geregeld

Heeft u kinderen en kiest u voor Vosholen. Dan bent u 

verzekerd van kinderopvang en onderwijs dicht bij huis. De 

nieuwe wijk zelf heeft een basisschool en peuterspeelzaal. 

Vlakbij vindt u alle vormen van onderwijs en voldoende 

plekken voor kinderopvang. Goed geregeld dus.

Vosholen heeft een eigen basisschool. Jonge kinderen kunnen 

dus al lopend of op de fiets naar hun eigen klas. Maar ook 

voor het voortgezet onderwijs hoeven ze niet ver te reizen. 

Het Aletta Jacobs College ligt op een paar minuten fietsen. 

Deze school biedt alle vormen van voortgezet onderwijs. 

Van praktijkonderwijs en VMBO tot HAVO en VWO. Daarnaast 

verzorgt de school ook niveau 1 en niveau 2 opleidingen in 

het middelbaar beroepsonderwijs. 

In Hoogezand vindt u ook de christelijke scholengemeenschap 

Rehoboth. Op deze school kan uw kind terecht voor VBO, MAVO, 

HAVO en VWO. Volop keuze dus. De gemeente Hoogezand-

Sappemeer herbergt verder tien peuterspeelzalen, twee 

kinderdagverblijven, twee voorzieningen voor buitenschoolse 

opvang en maar liefst negentien basisscholen. Moet gek gaan 

als u geen geschikte school of opvangplaats voor uw kind vindt. 

Handige links:

www.csg-rehoboth.nl

www.aletta.nl

www.timpaangroep.nl

www.gobmg.nl



Alle voorzieningen 
   binnen handbereik
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Een belangrijk pluspunt van Hoogezand-Sappemeer is het gratis 

parkeren. Dat is niet alleen voordelig en mooi meegenomen, het 

is een uitstekende uitgangspositie om één van vele winkels in de

gemeente te bezoeken. Maar de vele voorzieningen zijn ook snel 

per fiets te bereiken en ook het openbaar vervoer is goed geregeld. 

Winkelcentrum ‘De Hooge Meeren’ ligt vlakbij Vosholen. Vermeldens- 

waardig is ook het nieuwe, vlakbij gelegen ‘Winkelpark Hoogezand’ 

waar u terecht kunt voor bouw- en klusmaterialen en interieur-

inrichting. De winkels in Sappemeer zijn vooral geconcentreerd 

rond de Noorderstraat en in Martenshoek.

Zorg- en welzijnsvoorziening zijn er volop in de gemeente. Variërend 

van thuiszorg, huisartsenzorg en fysiotherapie tot instellingen voor 

gehandicapten- en jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. 

Ziekenhuiszorg vindt u in het vlakbij gelegen Groningen. Vosholen 

ligt op een paar minuten fietsen van de grootste sportvoorziening 

van de gemeente: de Kalkwijck. In dit multifunctionele centrum voor 

sport en vrije tijd vindt u onder meer drie overdekte zwembaden, een 

buitenbad en twee sporthallen. U kunt er ook fitnessen en gebruik 

maken van een waterglijbaan, bubbelbaden en zonnebanken.

Rond de sportaccommodatie liggen verder sport- en voetbalvelden 

en tennisbanen. Maar ook elders in Hoogezand-Sappemeer zijn 

volop sportverenigingen en faciliteiten voor bijvoorbeeld hockey, 

fitness, turnen, basket- en korfbal. Ook sportief komt u volop aan 

uw trekken. 

Wonen in Vosholen betekent landelijk 

wonen met alle voorzieningen binnen 

handbereik. Een ruim arsenaal aan winkels 

en sportfaciliteiten en eerstelijnszorg 

is voor handen. En om er te komen, kunt 

u overal gratis parkeren. Zoekt u cultuur 

en vertier? Dan kunt u kiezen uit tal van 

horecagelegenheden, bioscoop, theater, 

galeries of gewoon genieten van de kunst 

op straat: een overzicht van activiteiten 

vindt u op de site www.cultuurinjebuurt.nl



kidsDé ideale plek voor 

Vosholen is een nieuwe wijk met overwegend even betaalbare 

als riante gezinswoningen. De kindvriendelijke opzet van de 

wijk trekt veel stellen met kinderen aan. Er zijn schommels om 

uit te waaien, klimrekken om in te klauteren en zandbakken 

om kastelen in te bouwen. De komst van jonge gezinnen 

maakt van Vosholen een dynamische en levendige wijk.

Ideaal voor kinderen zijn de sport- en spelfaciliteiten vlakbij 

huis. Wat te denken van sportcentrum De Kalkwijck met 

maar liefst vier zwembaden. Naast het buitenbad en twee 

sporthallen zijn er omliggende sportvelden en tennisbanen. 

Een heerlijke plek waar jongeren al hun energie kwijt kunnen. 

Hetzelfde geldt voor het Zuidlaardermeer waar de jeugd kan 

zwemmen, zeilen, surfen en kanoën. Maar de boorden van 

het grote meer zijn ook uitermate geschikt om te zonnebaden 

en om langs te slenteren.

Verder telt Hoogezand-Sappemeer vele sportverenigingen 

waaronder voetbal, volleybal, hockey, korfbal en natuurlijk 

gymnastiek. Liever fitnessen? Ook dat kan in een van de 

plaatselijke sportscholen. Voldoende keuze. Volop sportief 

vermaak. Vosholen is een wijk waar niet alleen u, maar ook 

uw kinderen zich snel thuis zullen voelen. Ontdek het. Nu.
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Ruime kavels om lekker te ravotten, veldjes om te voetballen 

en verkoelende waterpartijen om in te plonzen. Vosholen staat 

niet voor niets bekend als een kinderrijke en kindvriendelijke 

wijk. De jongste bewoners kunnen er veilig en vrijuit genieten. 

Ruimte, groen en vriendjes en vriendinnetjes genoeg.
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“Stress en files? 
          Dat kennen we hier niet”

 “Tja het was toch even wennen in het begin”, geeft 

Patricia van der Weijden eerlijk toe. “Hier maakt de 

bakker nog gezellig een praatje met de klanten. In het 

begin dacht ik: schiet nou op, ik moet verder. Maar 

nu geniet ik ervan. Haast en stress kennen ze hier 

niet. Nu praat ik gezellig mee.” Vanwege het werk van 

Arjan moest het gezin verhuizen. “Hij werkt veel in het 

Noorden en het is niet leuk om dagelijks ruim drie uur in 

de auto te zitten.”

Ideale woonplaats

Kennissen van de familie wonen met veel plezier in 

Hoogezand. Voor de Van der Weijdens’ reden om zich 

in het dorp, als potentiële woonplaats, te verdiepen. 

Toen was het pleit snel beslecht. “Volop, scholen, 

sportaccommodaties en winkels. En binnen een 

kwartier in de stad Groningen. Samen met de rust en 

ruimte die we zochten, een ideale woonplaats.”

Via internet viel hun oog op de nieuwbouwwijk 

Vosholen. “De plannen zagen er goed uit. Ruim 

opgezette wijk, bijzondere woningen, veel groen en 

waterpartijen. We vonden de woning aan de Peppeling, 

een ruime twee-onder-een-kapper, en waren direct 

verkocht.”

Voorzieningen in de wijk

Ze hebben nog geen moment spijt van hun keuze 

gehad. “In drie minuten lopen we naar de basisschool 

en even verderop zit de hockeyclub van onze oudste 

dochter. Naomi zei al na een week: ‘ik vind het hier 

leuker dan op mijn oude school.’”

Ander voordeel is dat Vosholen een jonge wijk is. 

“Jonge mensen met kinderen. Naomi en Dewi hebben 

allemaal vriendjes en vriendinnetjes in de straat.”

Bereikbaarheid

Rondom Vosholen zijn er goede ontsluitingswegen, 

ben je binnen 5 minuten in het centrum van Hoogezand 

of Sappemeer en is er een treinstation op een paar 

minuten fietsen. “Ik ben zo op mijn werk in Groningen 

en Arjan staat niet meer in de file. Een verademing!”

Hun vrije tijd brengen ze graag door in de natuur, even 

buiten de wijk. “In de winter schaatsten de kinderen nog 

op het Zuidlaardermeer. In de zomer liggen we daar 

op het strandje.” In hun oude woonplaats werden ze 

voor gek verklaard door naar het land van de stugge 

Groningers te verhuizen. “Maar ik moet de eerste 

stugge Groninger nog tegenkomen!”, zegt Patricia 

lachend. “Iedereen is hier vriendelijk en groet elkaar. 

Mooi toch?”

Vanaf augustus 2008 woont de familie van der Weijden in Vosholen. Arjan (41), Patricia 

(39), Naomi (8) en Dewi (5) verruilden begin augustus Hendrik-Ido-Ambacht voor 

Hoogezand-Sappemeer. Nu ze gewend zijn aan de rust en ruimte willen ze niet meer

terug naar de hectische Randstad.



24 25

Een woonwijk met 
  een gevarieerd aanbod

In Vosholen worden de komende jaren ruim 900 woningen gebouwd. Woningen in 

verschillende categorieën, stijlen en sferen. En niet onbelangrijk, in verschillende 

prijsklassen. Die diversiteit is de kracht van Vosholen. De wijk heeft voor elk wat wils.

U zoekt een betaalbare starterswoning? Een comfortabel appartement? Een ruime 

twee-onder-een-kapper? Een vrijstaande stadsvilla aan het water? Of wellicht een 

kavel om uw eigen droomwoning te creëren? In Vosholen zijn er uiteenlopende 

mogelijkheden. Vosholen is een jonge nieuwbouwwijk van Hoogezand-Sappemeer. 

Sinds 2002 zijn er honderden woningen gebouwd en bewoond. Door jong en oud. 

Door singles en gezinnen. Het gevarieerde aanbod in woningen zorgt voor 

verschillende bewoners. Die diversiteit houdt de wijk levendig.

Een ding hebben alle bewoners gemeen: ze willen allen riant en betaalbaar wonen. 

De (grond)prijzen in deze regio zijn immers veel lager dan elders in het land en de 

omringende steden. Hierdoor kunt u niet alleen relatief goedkoop een woning kopen, 

maar betaalt u ook minder vaste lasten (onroerend goed, waterschap, rioolheffing 

e.d.). Bovendien geniet u van een riante kavel en een wijk die ruim is opgezet. Vergelijk 

dat maar eens met de Vinex-locaties elders in het land. Als woningzoeker heeft u in 

Vosholen volop keuze. Niet alleen uit verschillende woonsferen, de wijk kent immers 

drie woonthema’s, maar ook uit woningtypen en een aantal vrije kavels. Voor het meest 

recente aanbod verwijzen we graag naar onze website www.vosholen.nl. 



In de Boomgaard refereren straatnamen als Bellefleur, Notarisappel en Peppeling aan bekende appelsoorten. De 

straatnamen in het Park, zoals De Polder, De Veiling en De Tuinderij, zijn afgeleid aan het agrarische verleden 

van het gebied. Nog niet zo lang geleden stond hier nog een kassencomplex. De straatnamen in De Lanen, als 

Buitenlust en Croonhoven, zijn vernoemd naar bekende Groninger buitenverblijven.

Van Bellefleur tot 
Buitenlust
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    Vosholen
drie woonthema’s

mantelappel

valkappel

sterappel

notarisappel

zoete kroon

groninger kroon

peppeling

boom
gaard

de landerijen

de veiling

de veiling

de veiling

de tuinderij

de akker

 de polder

vaartwijk

buitenlust

w
ildervanck

croonhoven

schattershof

laanhoven

buitenlust
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de vosholen

Vosholen telt drie woongebieden. Elk met een eigen thema en sterk verschillend 

karakter. De Boomgaard, het meest westelijke plangebied, wordt gekenmerkt 

door rechthoekige straten, kavels en groenpartijen. De bouw is overwegend 

projectmatig, waaronder diverse woningtypen in bij de streek passende 

bouwstijl, materiaalkeuze en kleurstelling. Het middelste woongebied, het 

Park, heeft zoals de naam al aangeeft een parkachtige verkaveling met veel 

ronde vormen, groenstroken en een met groen omzoomde waterpartij die het 

deelgebied scheidt van het meest oostelijke woongebied, de Lanen. De grote 

vijver doet ook dienst als waterberging. 

De Lanen borduurt voort op de verkavelingstructuur van de omgeving. Het 

woongebied wordt doorsneden door enkele lange, brede met groen omzoomde 

lanen, waaronder de ontsluitingsweg richting station, Sappemeer en centrum 

van Hoogezand.
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 ontwikkeld en/of gerealiseerd

 toekomstige ontwikkeling

 toekomstige ontwikkeling op termijn

Deze situatietekening is gebaseerd op gegevens per november 2009. De exacte 

locatie en vormgeving van de halteplaats wordt momenteel onderzocht. Voor actuele 

informatie, zie www.vosholen.nl. 

sedeling
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    Vosholen
In vogelvlucht
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    Uiteindelijk
wilt u gewoon lekker...

Een leuke en gevarieerde woonomgeving bepaalt voor een belangrijk 

deel het niveau van wonen. Maar natuurlijk zoekt u een thuis, een 

woning waarin u kunt wonen zoals u dat wenst. Een woning die past bij 

uw gezinssamenstelling, maar ook een woning waarin u uw woonstijl 

vorm kunt geven. Bij alle woningen die in Vosholen zijn gebouwd en nog 

worden gebouwd, staat wooncomfort centraal. Ruimte, energiezuinigheid 

en het gebruik van duurzame materialen behoren daarom dan ook tot de 

standaards in Vosholen. Op www.vosholen.nl vindt u altijd een woning 

die past bij uw ideeën over lekker en betaalbaar wonen.
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BAM Vastgoed

Postbus 677, 8000 AR Zwolle

tel. (038) 425 07 10

fax (038) 425 07 50

zwolle@bamvastgoed.nl

www.bamvastgoed.nl

Bemog Projectontwikkeling B.V. 

Postbus 30200, 8002 CE Zwolle

tel. (038) 331 58 99

fax (038) 331 26 61

zwolle@bemog.nl

www.bemog.nl

Bouwfonds Ontwikkeling

regio Noord-Oost

Postbus 10054, 800 GB Zwolle

tel. (038) 425 44 40

fax (038) 425 44 41

verkoop.zwolle@bouwfonds.nl

www.bouwfonds.nl

Vosholen in Hoogezand-Sappemeer is een gezamenlijke ontwikkeling van:

Vosholen Daar kom je thuis
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Voor verkoop en informatie: www.vosholen.nl
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