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Gelegen tussen twee bruisende steden Gelegen tussen twee bruisende steden 
vol dynamiek. Lekker dichtbij, maar vol dynamiek. Lekker dichtbij, maar 
ook op veilige afstand. In Souburg ook op veilige afstand. In Souburg 
Noord geniet je van de rust.Noord geniet je van de rust.
En van elkaar. ‘Modern dorps’, En van elkaar. ‘Modern dorps’, 
waar woonwaar woon- - en leefkwaliteit en leefkwaliteit 
overheersen. Geniet van de royale overheersen. Geniet van de royale 
en groene ruimte die Souburg Noord en groene ruimte die Souburg Noord 
haar inwoners biedt. De wijk tooit haar inwoners biedt. De wijk tooit 
zich met bijzondere waterpartijen zich met bijzondere waterpartijen 
en vergezichten op de omringende en vergezichten op de omringende 
landerijen.  landerijen.  
Wie kiest voor Souburg Noord kent Wie kiest voor Souburg Noord kent 
de kwaliteiten van de  directe de kwaliteiten van de  directe 
omgeving. Het geweldige winkelomgeving. Het geweldige winkel-- en  en 
voorzieningenniveau, maar niet in voorzieningenniveau, maar niet in 
de laatste plaats de aantrekkelijke de laatste plaats de aantrekkelijke 
stranden, de duinen en bossen.  stranden, de duinen en bossen.  
Meer? Het land in? De NS Meer? Het land in? De NS 
onderhoudt steeds snellere onderhoudt steeds snellere 
verbindingen met de Randstad  verbindingen met de Randstad  
en het binnenland. De A58  en het binnenland. De A58  
vormt de aorta die Oostvormt de aorta die Oost--Souburg  Souburg  
snel verbindt met het achterland.snel verbindt met het achterland.

www.souburgnoord.nl
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De buitenring van de wijk kijkt uit over 
de open, groene omgeving met bomen, 
gras en waterpartij. ‘De Landerijen’ doet 
zijn naam eer aan. 
Hier vind je riante twee-onder-één-
kapwoningen met een stoere daklijn 
die het royale volume accentueert. 
Op De Landerijen vind je ook de vrije 
kavels, op een ruim perceel om vrij 
te bebouwen (binnen de inspirerende 
spelregels) met groen uitzicht.

In het hart van Souburg Noord 
komen energiezuinige hoek- en 
tussenwoningen met dorps karakter. 
Samen met de levenslustbestendige 
woningen vormen ze de contouren van 
De Binnenplaats. 
Ze bieden samen vrij zicht op het 
groene, centrale hart waar kinderen 
ongestoord spelen. 
De parkeerplaatsen worden zoveel 
mogelijk aan het zicht onttrokken met 
aparte hofjes.

Aan de oevers van een fikse waterpartij 
verrijzen levensloopwoningen en 
appartementen. Dit is De Waterlinie. De 
ligging aan het water (de terrassen van 
de levensloopwoningen hangen zelfs 
over het water!), het achterliggende 
park en de weilanden maken dit deel 
van Souburg Noord tot een bijzonder 
aantrekkelijke oase van rust. Ook 
deze woningen en appartementen zijn 
opgetrokken uit duurzame en veelal 
natuurlijke bouwmaterialen.

Oost-Souburg zelf heeft al een 
gezellig centrum met gevarieerd en 
compleet winkelaanbod en twee 
grote supermarkten. Nog los van 
de vele stedelijke voorzieningen die 
het zeer nabijgelegen Vlissingen 
en Middelburg bieden. In het dorp 
leeft het vereningingsleven enorm, 
getuige de talloze sportclubs en vele 
initiatieven: de lokale rommelmarkten, 
de Karolingenmarkt, ringrijden en vele  
vrolijke kinderactiviteiten. In speeltuin 
‘De Souburgt’ kunnen kinderen zich 
heerlijk uitleven. Oost-Souburg telt 
maar liefst vier basisscholen. Het dorp 
ligt direct aan de A58 en is gezegend 
met een treinstation waardoor de 
Randstad in een uurtje te bereizen is.

Nieuwsgierig naar de woningtypes in één van bovenstaande gebieden? Vraag de brochure aan 
van De Landerijen, De Binnenplaats of De Waterlinie. Daarin staan alle types beschreven, met 
impressies van de exterieurs en de interieurs en hun plattegronden. 
Ga naar  www.souburgnoord.nl  of bel Schinkel de Weerd makelaars:  0118 460300

Plan en planning 

Omgeving en faciliteiten

Q4 2020 Marktintroductie 

Q3 2021 Indicatie verwachtte start bouw

Q1 2021 Verkoop

Q2 2021 Finale verkoop

Oost-Souburg krijgt haar 
bekroning met een tweede 
fase van Souburg Noord
Oost-Souburg heeft die ideale mix 
waar iedereen zo naar zoekt: groen, 
ruimtelijk en dichtbij bruisende steden 
zoals Vlissingen en Middelburg. Met de 
wijk Souburg Noord krijgt het populaire 
dorp haar zo gewilde uitbreiding. Kleine 
wijkjes rond het groene, centrale park. 
Vanuit je voortuin zie je kinderen spelen 
op de grote stapstenen in het water en 
struinen in de uitdagende natuur. Wie 
hier woont, kiest voor dorps en groen 
wonen, met uitnodigende steden en 
snelle verbindingen binnen bereik.

Zo mooi wordt de nieuwe 
fase van Souburg Noord

Veel groen en ook veel blauw. Aan de 
rand van het open, weidse Zeeuwse 
landschap. Geen volgestopte wijk, 
maar drie ruim opgezette gebieden 
met elk een duidelijk eigen karakter en 
verschillende kwaliteiten. Een groot 
groen hart, een genereuze blauwe 
rand. Want de ontwikkelaars maakten 
een duidelijk keuze: kwaliteit gaat hier 
boven kwantiteit. De ontwikkelaars 
stoppen al hun kennis en expertise in 
de woningen, maar ook hun creativiteit. 
Dat maakt wonen (leven!) in Souburg 
Noord iedere dag een belevenis.

0118 460300
info@schinkeldeweerd.nl
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Dit materiaal is met zorg samen gesteld. De 
omschrijvende teksten en opgenomen maten zijn 
indicatief en bedoeld om een zo goed mogelijke 
indruk te geven van de woningen. Deze plattegrond 
is nadrukkelijk geen contractstuk, er kunnen 
derhalve geen reachten aan worden verbonden.


