
604 m2 €    227.000k.k

Kavelpaspoort
kavel 37

incl. BTW

Randvoorwaarden  Prijspeil tot 31 december 2021I



• woningen die aan twee zijde aan openbaar gebied

 grenzen, hebben twee representatieve gevels;

In Souburg Noord worden unieke vrije bouwkavels aan-

geboden allen met uitzicht op groen. Gelegen aan het 

Walchers landschap is het genieten van de rust, maar met alle 

stedelijke voorzieningen van Vlissingen en Middelburg nabij. 

Uniformiteit gee� kwaliteit. Daarom zijn er spelregels voor 

bebouwing in Souburg Noord, ook voor de vrije kavels. Maar 

wie ze benadert als 'inspirerend' droomt en bouwt verder. 

Beeldkwaliteitsplan: dorps karakter

• kenmerkend is het eenvoudige zadeldak of mansardedak;

• nokhoogte: maximaal 11 meter;

• grenzend aan het openbaar gebied wordt een groene

 erfafscheiding gerealiseerd en in stand gehouden;

De vrije bouwkavels in Souburg Noord ademen de sfeer van 

het dorpse wonen, waar het groene, weidse uitzicht over de 

Walcherse landerijen altijd dichtbij is. De ambities voor de te 

bouwen woningen zijn opgenomen in het 'Beeldkwaliteits-

plan Souburg Noord fase 2'. Het bevat een aantal minimale 

eisen, maar biedt vooral inspiratie om Souburg Noord te 

maken tot een buitengewone woonwijk. Enkele uitgangs-

punten zijn:

Dit kavelpaspoort biedt beknopt inzicht in de mogelijkheden 

en ambities voor het kavel. Het dient ter begeleiding en 

inspiratie voor de toekomstig bewoners van een vrije 

bouwkavel in Souburg Noord. Iedere bouwkavel hee� zijn 

eigen unieke kwaliteiten! Bouw aan uw buitengewone 

droomwoning!

 dakvorm volgend aan hoofdgebouw.

Dorps wonen, stads genieten!

• dorpse uitstraling, traditionele hoofdmassa met moderne

 detaillering of toevoegingen;

• lage goothoogte van maximaal  3,5 m

De architectuur in Souburg Noord hee� een dorps karakter en 

past binnen het Walcherse landschap. Echter betekent dat 

niet dat puur traditionele/landelijke architectuur het 

uitgangspunt is. Traditionele vormen en een dorpse identiteit 

worden vermengd met hedendaagse technieken en 

onderscheidende materialen. 

• nokrichting vooral dwarskappen, per straatwand één nok

 evenwijdig aan de straat;

• aan- en bijgebouwen zwart gepotdekselde gevel en

• bakstenen metselwerk in rood, bruin of roodbruine steen

 of wit gekeimd metselwerk (max. 2 per straatwand);

• voldoende gevelopeningen (geponste gaten) aan de  

 straatzijde;

• keramische dakpannen in zwart of donkergrijs;

• verbijzondering entree: hedendaagse interpretatie boven-

 licht of omlijsting voordeur;

De verspringende rooilijn zorgt voor een landelijk beeld, 

waarin de kwaliteit van iedere woning optimaal tot zijn recht 

komt! 

Een uitgebreide beschrijving van de beoogde beeldkwaliteit 

voor de woningen is opgenomen in het 'Beeldkwaliteitsplan 

Souburg Noord fase 2'.

Spelregels woning en perceelinrichting

Voor de bouw van de woning en inrichting van de woonkavel 

gelden de onderstaande kaders:

• te bebouwen met een vrijstaande woning;

• op het kavel zijn tenminste 2 parkeerplaatsen aangelegd en

 blijven behouden;

Meer informatie over de bebouwingsmogelijkheden op het 

kavel zijn te vinden in het bestemmingsplan 'Souburg Noord 

fase 2'. 

• 4 maanden exclusieve optietermijn alvorens over te gaan

 tot aankoop van uw bouwkavel. U kunt uw plannen

 uitwerken met een architect, financiering regelen en een

 aannemer betrekken;

• de grond van uw bouwkavel is schoon en ontdaan van 

 belemmeringen in de ondergrond;

• hoogte 10 cm onder toekomstig maaiveld waardoor u geen

 of minder grond hoe� af te voeren;

• sonderingsrapportage, met informatie over de bodem-

 gesteldheid van uw bouwkavel;

• geplaatst te begroeien gaashekwerk tussen uw bouwkavel

 en openbare ruimte indien van toepassing;

Bouwrijp is Bouwrijp mét extra's

In Claverveld wordt gebouwd met én aan kwaliteit: voor de 

bouw, tijdens de bouw en als u geniet van uw droomwoning. 

Mede hierom leveren in Claverveld de vrije bouwkavels op in 

bouwrijpe staat mét extra's. Uw bouwrijpe kavels omvat:

• na oplevering te planten haag als erfscheiding aan de  

 voorzijde van uw kavel.

Daarnaast hee� u een vast contactpersoon van het moment 

dat u uw interesse kenbaar maakt, tot het moment van 

oplevering van uw woning. Wij begeleiden, inspireren en 

informeren u graag.

Contact

Vanuit de Gemeente Vlissingen wordt u met enthousiasme en 

kundigheid begeleid door mevrouw Lia Kok (beleidsmede-

werker A Grondzaken), bereikbaar via LKok@vlissingen.nl of 

telefonisch via 14 0118.

WWW.SOUBURGNOORD.NL
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