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De artist impressions en de inplantings-impressies geven een zo  
getrouw mogelijk beeld van het bouwplan, maar zijn geen exacte 
weergave. Aan de illustraties kunnen geen rechten worden ontleend.
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Voor u ligt de brochure van Badhuis Cadzand; het meest exclusieve wooncomplex van de Nederlandse kust . Met het 

Badhuis verrijzen 35 luxe villa-appartementen bovenop de duinen, pal aan het strand van Cadzand-Bad. Met recht één 

van de mooiste locaties van Nederland.

Badhuis Cadzand is een eerbetoon aan het oorspronkelijke Badhuis, waarmee de ontwikkeling van Cadzand-Bad in 1866 

is begonnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Badhuis verdwenen en nooit meer teruggekomen. Met Badhuis 

Cadzand komt hier verandering in.

U leest in de brochure over de ligging en de indeling van de woningen, de prachtige wellness en de exclusieve horeca  

van Badhuis Cadzand. Badhuis Cadzand wordt gerealiseerd door Faas Development BV, in samenwerking met Dierick BV  

en Aannemingsbedrijf Fraanje BV. Samen staan zij garant voor deze unieke ontwikkeling op de mooiste locatie aan de  

Nederlandse kust .

 door schoonheid 
geïnspireerd

6

Badhuis
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ligging

Badhuis Cadzand ligt in Cadzand-Bad, op 10 minuten van Knokke-Heist (België), aan de Nederlandse zijde van 

natuurgebied het Zwin. Cadzand-Bad is de meest zuidelijke badplaats van Nederland.

Het Badhuis komt op een unieke locatie te liggen, direct aan het strandbalkon op de rand van het duin. Van 

alle gebouwen die nu en in de toekomst in Cadzand gebouwd zullen worden, zal het Badhuis het dichtst bij zee 

liggen. Het uitzicht is daardoor uniek en kent geen vergelijkbaar alternatief in Nederland. Aan de voorzijde strekt 

het uitzicht over zee, aan de westzijde tot aan Knokke en de haven van Zeebrugge. Aan de oostzijde kijkt men weg 

tot aan de monding van de Westerschelde en de boulevard van Vlissingen. 

Cadzand-Bad is zowel vanuit Nederland als vanuit België uitstekend bereikbaar. Momenteel wordt de N61 tussen 

Terneuzen en Schoondijke gereconstrueerd en in België de A11 tussen Brugge en Knokke. Beide wegen zorgen voor 

een nog betere bereikbaarheid van Cadzand en omgeving.

Sluis bereikbaarheid
Cadzand-Bad

Knokke -Heist

Brugge
Gent

Antwerpen

Eindhoven

Tilburg
Breda

Rotterdam

MaastrichtBrussel
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historie
De naam Badhuis Cadzand is een eerbetoon aan het oorspronkelijke Badhuis, waarmee de ontwikkeling van Cadzand-Bad in 1866 is  

begonnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Badhuis verdwenen en nooit meer teruggekomen.  De bewoners van Cadzand spreken 

echter nog steeds over “het Badhuis”. Onlangs verscheen het boek “Van Badhuis tot Boulevard” waarin de ontstaansgeschiedenis van 

Cadzand wordt toegelicht . Het Badhuis speelt hierin een prominente rol. Met de ontwikkeling van Badhuis Cadzand krijgt Cadzand-Bad 

zijn “Badhuis” weer terug. Op een steenworp afstand van de oorspronkelijke locatie. 

Eind 19e eeuw ontwikkelde het nabij gelegen Knokke zich in rap tempo. Diverse klassieke, in Normandische stijl gebouwde huizen verfraaien 

het landschap. Deze klassieke bouwstijl was ook een inspiratie voor Badhuis Cadzand. 

In 2016 bestaat Cadzand-Bad 150 jaar. Op weg naar dit jubileum zal Cadzand enorm veranderen. Met het Badhuis als één van de hoogtepunten 

in architectuur, locatie en concept .Historie



1312

cadzand

cadzand
Cadzand is de meest zuidelijk gelegen badplaats van Nederland. De prachtige, kilometers lange zandstranden zijn de parel van 

Cadzand. Deze stranden scoren altijd hoog in de strijd om de schoonste stranden van Nederland. Het zoeken van fossiele haaientanden 

en mooie schelpen tijdens een flinke wandeling is een favoriete bezigheid van de vele bezoekers. 

Cadzand heeft de meeste zonuren van Nederland. Naast het leven op en om het strand zijn er talloze wandel- en fietsroutes door de 

prachtige natuur te maken. Onderweg is het heerlijk bijkomen in één van de vele horecagelegenheden die West-Zeeuws Vlaanderen kent . 

In dit deel van Zeeland is de Bourgondische levensstijl van de zuiderburen goed geïntegreerd. 

Cadzand is momenteel volop in ontwikkeling. Naast de jachthaven, die eind 2016 gereed zal zijn, komen er ieder jaar weer mooie  

beachclubs en restaurants bij en wordt het winkelaanbod ook steeds verder uitgebreid. 
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natuur & actief
Cadzand-Bad en Knokke-Heist worden gescheiden door een prachtig natuurgebied, het Zwin. Bij eb is het mogelijk om de Zwingeul over te steken 

en door te wandelen tot Knokke. Dit grensoverschrijdende natuurpark omvat 200 hectare zilte natuur en is een voorbeeld van de natuurpracht die zo 

typisch voor de streek is. Het Zwin was oorspronkelijk de toegangsgeul naar het middeleeuwse Brugge. Nog steeds stroomt tweemaal per dag een grote 

hoeveelheid zeewater het gebied binnen. Dit zeewater creëert een unieke biotoop, waarin een grote diversiteit aan flora en fauna haar weg vindt . Aan 

de andere kant van Cadzand bevindt zich het natuurgebied de Verdronken Zwarte Polder; een prachtig duin- en schorrengebied waar eb en vloed vrij 

spel hebben en eveneens fraaie wandel- en fietsroutes te vinden zijn.

Behalve ontdekken, genieten, zonnen, wandelen en zwemmen is er nog veel meer te beleven op het strand van Cadzand. Vlakbij het Badhuis is het  

mogelijk om deel te nemen aan diverse watersporten zoals: kitesurfen, windsurfen, golfsurfen, brandingraften, strandzeilen en zeevissen.

Momenteel wordt op een paar honderd meter afstand van het Badhuis een 9 holes approach golfbaan aangelegd. Daarnaast zijn er in de buurt drie  

verschillende 18-holes golfbanen met prachtige clubhuizen te vinden, waar u ook van harte welkom bent . Cadzand beschikt eveneens over een tennis- 

vereniging met een viertal tennisbanen die het hele jaar door bespeelbaar zijn.Het zwin
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omgeving cadzand
Zwinregio: Cadzand en omgeving worden samen met de Belgische regio rondom Brugge en Knokke ook wel aangeduid als “de Zwinregio”.  

De omgeving van Cadzand biedt voor elk wat wils. Aan de ene kant veel rust en natuur met een keur aan mogelijke activiteiten in de gezonde 

buitenlucht . Aan de andere kant is er het geweldige winkel- en horeca-aanbod in het mondaine Knokke, in het gezellige vestingstadje Sluis en  

in de fraaie historische Vlaamse steden. 

Knokke: Aan de andere kant van natuurgebied het Zwin, op slechts 10 minuten afstand van het Badhuis, ligt Knokke-Heist , de meest mondaine  

badplaats van de Benelux . Hier kan volop gewinkeld worden in de honderden boetiekjes; alle topmerken zijn aanwezig. Daarnaast beschikt Knokke 

over ruim 250 restaurants en luxe beachclubs en zijn er ook diverse galerieën te vinden. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Knokke beschikt 

over een prachtige golfclub.  

Sluis: Sluis is een gezellig, druk vestingstadje met een groot aanbod aan winkels en horeca, zeven dagen per week geopend. De Kaai biedt gezellige 

winkels en terrassen, maar ook het historische Belfort en een wandeling over de wallen is de moeite waard. Het winkelaanbod is uitgebreid en divers  

en maakt Sluis tot een gezellige winkelstad. 
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omgeving cadzand
Brugge: Brugge is een middeleeuwse stad met een prachtige historisch centrum. Brugge wordt ook wel het bruisend hart van West-Vlaanderen  

genoemd en is Unesco werelderfgoed. U kunt er uitgebreid winkelen, historische gebouwen bekijken, slenteren langs de romantische grachten,  

maar ook genieten van de vele restaurants en gezellige terrassen. Uiteraard biedt Brugge een groot cultureel aanbod. 

Gent: Een andere prachtige, historische stad op ongeveer 50 kilometer van Cadzand, is Gent . Gent biedt een combinatie van historie en een  

hedendaagse bruisende stad. Imponerende gevels, gebouwen en pleinen domineren het straatbeeld. Winkels tonen de laatste trends op het  

gebied van mode en design. Haute couture is hier helemaal op zijn plek .

Culinaire Top: West Zeeuws-Vlaanderen is een kleine gemeenschap met relatief weinig inwoners en veel natuur. Desondanks heeft Zeeuws-Vlaanderen 

een ongekend groot aantal fantastische restaurateurs en meer Michelin sterren dan bijna alle grote steden in Nederland. Al deze culinaire toppers  

benutten het bijzondere aanbod van natuurproducten uit de omgeving.

omgeving
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de woningen 
Badhuis Cadzand bestaat uit 31 hoogwaardige woningen, het Duinhuis en drie penthouses. Iedere woning is uniek van 

vorm, ligging en uitvoering. De oppervlaktes van de woningen variëren tussen 70 en 200 vierkante meter. De woningen 

hebben vrijwel allemaal spectaculair zee- of duinzicht en ruime buitens in de vorm van een duintuin, één of meerdere 

balkons, loggia’s en/of dakterrassen. 

Alle woningen beschikken over een riante woonkamer met open keuken. Het plaatsen van een gashaard behoort tot de  

mogelijkheden. De woningen hebben minimaal één tot vier slaapkamers. De indeling van elke woning is flexibel en aan  

te passen naar uw individuele wensen.

 

Onder het Badhuis wordt een grote parkeerkelder over twee verdiepingen gerealiseerd, waar voor alle bewoners één of  

meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast krijgt iedere woning een afsluitbare berging. Zowel de bergingen als de 

parkeerplaatsen zijn vanuit de woningen met de lift bereikbaar.

Alle woningen zijn zo ingedeeld dat men optimaal kan genieten van het prachtige uitzicht over zee, de duinen en de polders. De meeste 

woningen hebben enorme glazen puien die toegang bieden tot de ruime balkons. De appartementen in het dak hebben zonnige loggia’s en/

of dakterrassen. De tuinappartementen liggen midden in een duinlandschap, met voor de deur een eigen vlonder uitlopend in de duintuin 

met een extra terras. Met behulp van de interieurarchitecten van Rik Ruebens,  van het gerenommeerde RR Interieur te Knokke 

(www.rrinterieur.be), hebben wij ter inspiratie voor u artist impressions van verschillende woningen van Badhuis Cadzand laten 

maken. RR Interieur is gespecialiseerd in exclusieve totaalinrichtingen in een stijl die, naar onze mening, goed past bij de  

uitstraling van Badhuis Cadzand. 

Badhuis

cadzand
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de westgevel
 De gevel aan de tuin en de duinen

de zuidgevel 
De gevel aan de landzijde

Badhuis Cadzand bestaat uit een hoofdvolume met vier zijdes en het Duinhuis met vier gevels. Het hoofdvolume van Badhuis Cadzand is L-vormig. Tussen het Duinhuis en 

de oostgevel van het hoofdvolume ligt de binnentuin. De oost- en de zuidgevel van het hoofdvolume liggen, evenals het Duinhuis, gedeeltelijk aan de binnentuin.   gevelaanzichten

de noordgevel
De gevel aan zee

de oostgevel
De gevel aan de duinopgang
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oostgevel >

 niveau 0 horeca en appartementen

zuidgevel

oostgevel

 niveau 1 appartementen

zuidgevel

westgevel

< westgevel

oostgevel

 niveau -2 
parkeer 
garage

 niveau -3 
parkeer 
garage

 niveau -1 
kelders,  

bergingen,  
wellness  

appartementen

zuidgevel

de verdiepingsoverzichten 

westgevel
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< westgevel

westgevel

oostgevel
oostgevel >

 niveau 4 appartementen  niveau 5 dakterrassen

zuidgevelzuidgevel

26

de verdiepingsoverzichten 

< westgevel

westgevel

oostgevel

oostgevel >

 niveau 2 appartementen  niveau 3 appartementen

zuidgevelzuidgevel

noordgevel
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Horeca &

Het Badhuis zal zijn naam eer aan doen. Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door is er in het Badhuis voldoende te beleven.  

Er komt een ruim, verwarmd zwembad met een luxe wellness, exclusief voor de bewoners. 

Alle appartementen worden voorzien van een luxe keuken. Mocht u echter een keer geen zin hebben om te koken, dan kunt u genieten van  

de horecamogelijkheden die het Badhuis biedt . Aan de zeezijde, tegenover het fraaie duinbalkon op de begane grond, is er ruimte voor exclusieve  

horeca. Daarbij is ook in de directe omgeving een ruime keuze aan restaurants.

horeca & wellness

28
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Woning 11 pag 32

Woning 20 pag 33

Woning 27  pag 34

de noordoostzijde 
De hoekappartementen met de woonkamer op het noordoosten zijn, samen met de appartementen op het 

noordwesten, de toppers van het Badhuis. De zee en het strand liggen aan uw voeten. Deze appartementen 

hebben allemaal minimaal drie slaapkamers, veel ramen rondom en ruime balkons aan drie zijdes. 

De ramen en het balkon op het noorden, met late middag- en avondzon hebben frontaal zeezicht ; de ramen en 

balkons op het oosten, met ochtendzon, hebben een fantastisch uitzicht richting Vlissingen en de drukbevaren 

Scheldemonding. Omdat het naastgelegen deel van hotel de Blanke Top iets verder naar achter staat , geniet u 

ook vanuit het raam aan de oostzijde van een fantastisch uitzicht . De ramen en het balkon van de slaapkamers aan 

de achterzijde liggen op het zuiden en kijken uit over het achterland en op de binnentuin. Deze balkons liggen 

overdag lekker in de zon.

30

De NoorD

oostzijde



33

woning 20

Woning 20

Type appartement 

Verdieping 2

Oppervlakte appartement ca. 155,7 m2

Slaapkamers 4

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,8 m2

Buitenruimte 3 balkons en 3 kleine balkons

32

woning 11

Woning 11

Type appartement

Verdieping 1

Oppervlakte appartement ca. 155,7 m2

Slaapkamers 4

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,8 m2

Buitenruimte 3 balkons en 3 kleine balkons
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woning 27

Woning 27

Type appartement

Verdieping 3

Oppervlakte appartement ca. 183,2 m2

Slaapkamers 4

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen ruime box met 2 plaatsen

Oppervlakte berging ca. 6,3 m2

Buitenruimte 3 balkons
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Woning 12 pag 38

Woning 13 pag 39

Woning 21 pag 40

Woning 28 pag 41

de noordzijde
Deze appartementen hebben frontaal zeezicht vanuit zowel de woonkamer als ook vanuit de slaapkamer.  

Vanaf de balkons of de loggia heeft u spectaculair uitzicht op het strand en de zee. Vanaf de late middag  

tot zonsondergang geniet u op uw balkon van de zon. Vanuit deze appartementen kunt u optimaal genieten  

van de drukke scheepvaart , de getijden en het strandleven.

36

De noorD

zijde
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woning 13

Woning 13

Type appartement

Verdieping 1

Oppervlakte appartement ca. 60,1 m2

Slaapkamers 1

Badkamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,3 m2

Buitenruimte 2 balkons 

38

woning 12

Woning 12

Type appartement

Verdieping 1 

Oppervlakte appartement ca. 95,6 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,1 m2

Buitenruimte 2 balkons
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woning 28

Woning 28

Type  appartement

Verdieping 3 

Oppervlakte appartement ca. 110,2 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging 5,0 m2

Buitenruimte loggia

40

woning 21

Woning 21

Type  appartement

Verdieping 2

Oppervlakte appartement ca. 95,6 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimte 2 balkons
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de noordwestzijde
Samen met de appartementen die op het noordoosten liggen, zijn deze hoekappartementen de  

toppers van het Badhuis. Deze ruime appartementen met minimaal drie slaapkamers hebben 

spectaculair frontaal zeezicht , maar ook een prachtig panorama over de duinen, het strand en  

de zee in de richting van Knokke. De appartementen in de noordwesthoek hebben heel veel ramen  

en balkons. U geniet op uw balkon van de zon vanaf het begin van de middag tot ’s avonds wanneer  

hij onder gaat . 

Woning 14 pag 45

Woning 22 pag 46

Woning 29  pag 47

42

DE NoorD

westzijde
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woning 14

Woning 14

Type appartement

Verdieping 1

Oppervlakte appartement ca. 131,2 m2

Slaapkamers 3

Badkamers 3

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,1 m2

Buitenruimte 2 balkons en 

 3 kleine balkons

44

De NoorD

westzijde
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woning 29

Woning 29

Type appartement

Verdieping 3

Oppervlakte appartement ca. 148,6 m2

Slaapkamers 3

Badkamers 3

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 7,6 m2

Buitenruimte 2 balkons

46

woning 22 Woning 22

Type appartement

Verdieping 2

Oppervlakte appartement ca. 193,5 m2

Slaapkamers 4

Badkamers 4

Inpandige parkeerplaatsen ruime box met 2 plaatsen

Oppervlakte berging ca. 7,4 m2

Buitenruimte 3 balkons en 3 kleine balkons



de westzijde 
De appartementen op de lange, zonnige westzijde van het Badhuis  

verschillen van grootte, vorm en uitvoering. Zij liggen aan de duinzijde 

richting Knokke. Deze woningen hebben prachtig uitzicht over het duin  

en een heerlijke buitenruimte. De meesten hebben ook zeezicht .

Op de onderste verdiepingen, gedeeltelijk op de begane grond en de -1 

verdieping, grenzen de appartementen aan de duinen en hebben een eigen 

duintuin. Halverwege de westgevel daalt het gebouw een verdieping met het 

duin mee. De appartementen op de onderste etages hebben grote glazen  

puien en balkons.  De appartementen in de dakverdiepingen hebben een  

zonnige loggia vanwaar u hoog over het duin, de zee en de polders uitkijkt . 

49

Woning 1 pag 50

Woning 4 pag 51

Woning 5 pag 52

Woning 6 pag 54

Woning 7 pag 56

Woning 15 pag 57

Woning 16 pag 58

Woning 17 pag 59

Woning 23 pag 60

Woning 24 pag 61

Woning 30 pag 62

Woning 31 pag 63

DE WEsTzijDE
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woning 4

Woning 4

Type Appartement

Verdieping 0

Oppervlakte appartement ca. 80,4 m2

Slaapkamers 1

Badkamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimte  Terras en tuin voor appartement  

met extra terras in duin 

Woning 1

Type Appartement

Verdieping -1

Oppervlakte appartement ca. 100,8 m2

Slaapkamers 2

Bakamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,3  m2

Buitenruimtes  Terras en tuin voor appartement  

met extra terras in duin 

woning 1

50
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woning 5

5252

woning 5

Woning 5

Type Appartement

Verdieping 0

Oppervlakte appartement ca. 92,7 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimte  Terras en tuin voor appartement met extra 

terras in duin en terras in binnentuin
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woning 6

54

woning 6

Woning 6

Type Maisonette

Verdiepingen -1 en 0

Oppervlakte appartement ca. 140 m2

Slaapkamers 3

Badkamers 3

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 4,9 m2

Buitenruimte  Balkon en terras en tuin voor appartement 

met extra terras in duin



Woning 15

Type appartement

Verdieping 1

Oppervlakte appartement ca. 105,2 m2

Slaapkamers 2 

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimte balkon

woning 15

57

woning 7

Woning 7

Type appartement

Verdieping 0 

Oppervlakte appartement ca. 100,6 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,5 m2

Buitenruimte balkon

56
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Woning 17

Type appartement

Verdieping 1

Oppervlakte appartement ca.100,7 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 4,9 m2

Buitenruimte balkon

woning 17

58

woning 16

Woning 16

Type appartement

Verdieping 1

Oppervlakte appartement ca. 109,2 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,2 m2

Buitenruimte balkon en 2 kleine balkons
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Woning 24

Type appartement

Verdieping 2

Oppervlakte appartement ca. 95,8 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,1 m2

Buitenruimte loggia

woning 24

60

woning 23

Woning 23

Type appartement

Verdieping 2

Oppervlakte appartement ca. 105,2 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca.5,0 m2

Buitenruimte balkon
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Woning 31

Type appartement

Verdieping 3

Oppervlakte appartement ca. 86,3 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimte loggia

woning 31

62

woning 30

Woning 30

Type  appartement

Verdieping  3

Oppervlakte appartement  ca. 102,5 m2

Slaapkamers:  2

Badkamers:  2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,8 m2

Buitenruimte balkon
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Woning 2 pag 66

Woning 8 pag 67

Woning 18 pag 68

Woning 25 pag 69

Woning 32 pag 70

de zuidwestzijde
Deze hoekappartementen zijn de lichtste appartementen van het Badhuis. De zuidwestzijde van het 

Badhuis heeft de hele dag zon. De appartementen hebben ramen rondom en zeer ruime, zonnige 

buitens op het zuiden en het westen. Omdat het Badhuis hoog op de duinen ligt , heeft u vanaf uw 

appartement prachtig uitzicht over het achterland en de duinen. Vanaf de eerste verdieping heeft u 

ook uitzicht over zee. 
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woning 8

Woning 8

Type appartement

Verdieping 0 

Oppervlakte appartement ca. 74,4 m2

Slaapkamers 2 

Badkamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,3 m2

Buitenruimte 3 balkons en 1 klein balkon
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woning 2

Woning 2

Type Appartement

Verdieping  -1 

Oppervlakte appartement ca.109,7 m2

Slaapkamers 3

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimtes balkon en terras en tuin die stijl afloopt
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woning 25

Woning 25

Type appartement

Verdieping 2

Oppervlakte appartement ca. 155,5 m2

Slaapkamers 4

Badkamers 4

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,3 m2

Buitenruimte  1 loggia  

2 balkons
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woning 18

Woning 18

Type appartement

Verdieping 1 

Oppervlakte appartement ca. 74,6 m2

Slaapkamers 2 

Badkamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,3 m2

Buitenruimte 3 balkons en 1 klein balkon
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Woning 32

Type appartement

Verdieping 3

Oppervlakte appartement ca. 144,9 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 9,3 m2

Buitenruimte 2 loggia’s 1 dakterras
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woning 32
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woning 3

Woning 3

Type appartement

Verdieping -1

Oppervlakte appartement ca. 90,9 m2

Slaapkamers 1 (+ extra werkkamer)

Badkamers 1

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,2 m2

Buitenruimte balkon
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ZUIDZIJDE
Woning 3 is een bijzonder appartement .  Deze woning heeft als enige een gevel die volledig is opgetrokken uit natuursteen. 

Dit appartement , op de -1 verdieping, ligt op het zuiden, heeft een prachtig balkon en ligt vlakbij de wellness.
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Woning 9 pag 77

Woning 19 pag 78

Woning 26 pag 79

de zuidoostzijde
De hoekappartementen op het zuidoosten hebben ramen rondom en zeer ruime buitens op het 

zuiden en het oosten. Zowel in de ochtend, vanuit het oosten, als in de middag, vanuit het zuiden, 

liggen deze appartementen in de zon. De appartementen liggen hoog op de duinen en kijken over 

het achterland en op de binnenplaats van het Badhuis. Het appartement op de begane grond  

krijgt , naast een balkon op het zuiden, een extra ruime binnentuin op de binnenplaats. Vanaf de 

derde verdieping is er ook uitzicht over de duinen achter hotel de Blanke Top langs. Dit hotel maakt 

in de komende jaren een kwaliteitsslag waarbij het parkeren ondergronds wordt gebracht en er een 

duinlandschap wordt aangelegd. 
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woning 9

Woning 9

Type appartement

Verdieping 0

Oppervlakte appartement ca. 93,2 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimte een balkon en  

 een binnentuin

De binnen

tuin
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woning 26

Woning 26

Type appartement

Verdieping 2

Oppervlakte appartement ca. 96,0 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,8 m2

Buitenruimte 2 balkons
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woning 19

Woning 19

Type appartement

Verdieping 1

Oppervlakte appartement ca. 93,1 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,1 m2

Buitenruimte 2 balkons en 

 2 kleine balkons
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het duinhuis  
Uw eigen familiewoning op de top van het duin.

Altijd gedroomd van een eigen woning op de top van het duin voor u en uw familie? Als blikvanger van 

Badhuis Cadzand staat boven op het duin, naast het hoofdgebouw, het Duinhuis. Het Duinhuis ligt boven 

aan de duinopgang en grenst aan de andere kant aan de binnentuin van Badhuis Cadzand. Aan de zuid-

zijde heeft u een fraaie veranda en kijkt u over het achterland. Aan de westzijde heeft u openslaande glazen 

deuren naar uw deel van de binnentuin. Aan de oostzijde kijkt u achter hotel de Blanke Top langs uit over de 

duinen. Dit hotel maakt de komende jaren een kwaliteitsslag waarbij het parkeren ondergronds moet worden 

gebracht en een duinlandschap wordt aangelegd. Vanuit de woonkamer en de master bedroom kijkt u uit op 

zee. Het Duinhuis heeft vier slaapkamers.

Woning 10 pag 82

duinHuiS



83

woning 10 

Woning 10

Type  Duinhuis 

Het duinhuis heeft de ingang aan de  

binnentuin en bestaat uit een begane grond 

en eerste verdieping onder de kap

Oppervlakte woning ca. 186,0 m2

Slaapkamers 4

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 9,3 m2

Buitenruimte 2 balkons en een binnentuin

woning 10

82



de penthouses 
In de kapverdieping van het Badhuis zijn drie bijzondere penthouses gesitueerd. De vorm van het dak is duidelijk in de 

woningen te zien en dit brengt een klassieke gezelligheid met zich mee.  Alle penthouses hebben een zeer ruim terras 

op het dak van het Badhuis. Het ruimste penthouse ligt aan de oostzijde. Dit penthouse heeft drie slaapkamers, waaronder 

een spectaculaire master bedroom met a bath with a view. Vanuit de woonkeuken heeft u prachtig frontaal zeezicht . Een 

interne trap geeft u directe toegang tot het spectaculaire dakterras met een uniek uitzicht over land, duinen en zee. 

Aan de zeezijde in het westen ligt het tweede penthouse met twee slaapkamers waaronder een bijzondere master bedroom. 

Vanuit de woonkamer heeft u frontaal zeezicht. Via de interne trap gaat u naar een spectaculair dakterras met een uniek uitzicht 

over land, duinen en zee. Aan de zuidwestzijde ligt het derde penthouse. Dit penthouse ligt aan de zuidwestzijde van het 

hoogste deel van Badhuis Cadzand. Dit penthouse heeft twee slaap-kamers en een loggia aan de westzijde, met prachtig 

zicht over de zee en de duinen. Daarnaast heeft het een groot , beschut terras op het zuiden op hetzelfde niveau als het  

appartement , eveneens met een prachtig uitzicht . 
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Woning 33 pag 86

Woning 34 pag 88

Woning 35 pag 90

84

Penthouses
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Woning 33

Type penthouse

Verdieping 4 

Oppervlakte appartement ca. 151,3 m²

Slaapkamers 3

Badkamers 3

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 6,7 m2

Buitenruimte 1 loggia en 1 dakterras 

 via trap bereikbaar

woning 33
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woning 34

Woning 34

Type penthouse

Verdieping 4

Oppervlakte appartement ca. 113,6 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimte 1 loggia en 1 dakterras  

 via trap bereikbaar

woning 34
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woning 35woning 35

Woning 35

Type penthouse

Verdieping 4

Oppervlakte appartement ca. 121,5 m2

Slaapkamers 2

Badkamers 2

Inpandige parkeerplaatsen 1

Oppervlakte berging ca. 5,0 m2

Buitenruimte loggia en dakterras op 

 zelfde verdieping
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disclaimer
Algemeen

Deze projectinformatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld. In ons streven naar een optimale kwaliteit van deze 

woningen, wordt de mogelijkheid niet uitgesloten dat er kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden, alsmede eventuele 

afwijkingen die kunnen voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens houden  

wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking, zonder dat een en ander afbreuk doet 

aan kwaliteit en/of comfort .

Artist impressions

Het beeldmateriaal, waaronder de artist impressions en de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld  

om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn geen bindende artist impressions. Aan het beeldmateriaal kunnen 

dan ook geen rechten worden ontleend.

Tekeningen

Het ontwikkelen van een project is een voortdurend proces, waarbij, naarmate dit proces vordert , een steeds verdere  

verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt . De situatietekeningen en de illustraties die in deze brochure zijn 

opgenomen, zijn in vrijwel alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot peilhoogten, maatvoering, 

juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen, groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen etcetera,  

kunnen zich dan ook voordoen. Aan de plattegronden en situaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Maten

De maten op de tekeningen en plattegronden zijn ‘circa’ maten, uitgedrukt in millimeters. De maten kunnen afwijken.

Verkoop

De verkoop van de woningen geschiedt op basis van technische omschrijving en verkooptekeningen. Aan deze brochure  

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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verkoop & informatie
Faas Development

+ 31 (0) 6 26 21 48 91

info@badhuiscadzand.nl

www.badhuiscadzand.nl

Op afspraak:

Restaurant Cadzandria

Boulevard de Wielingen 2

4506 JH Cadzand-Bad

De Dobbelaere Makelaars

Ledelplein 8.01

4501 BM Oostburg

+ 31 (0) 117 45 45 26

www.dedobbelaere.nl

badhuis@dedobbelaere.nl

Boulevard de Wielingen 5a

4506 JH Cadzand-Bad

+ 31 (0) 117 39 65 31




