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Waterrijk wonen in 

De Waterlinie 
Appartementen en 
levenslustbestendige 
waterwoningen

Aan de oevers van een 
fikse waterpartij verrijzen 
levensloopwoningen en 
appartementen. Dit is  
De Waterlinie van Souburg 
Noord. 

De ligging aan het water 
(de terrassen van de 
levenslustbestendige 
woningen 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.
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A1 t/m A1578 m2 - 102 m2 

Wandel in gedachten door 
Souburg Noord. Zie en voel 
de ruime, groene opzet en 
hoe tevreden buurtgenoten 
van jong tot oud genieten. 

Wandel langs het water 
en zie hoe je vanuit de 
levenslustbestendige 
woningen en appartementen 
uitkijkt over de omgeving. 
Hier wonen... 

De levensloopbestendige 
appartementen en 
waterwoningen bewegen 
mee met uw mobiliteit. 
Bovendien is het nooit 
te vroeg om te genieten 
van gelijkvloers wonen; 
ontspannen leven 
met een compleet 
woonprogramma op één 
verdieping. 

Bovenal maakt de 
kwaliteit van nieuwbouw 
anno 2021 het grote 
verschil. In comfort 
en behaaglijkheid, 
lage energielasten en 
onderhoudsarm leven. 
Uw woning is immers 
hagelnieuw en volgens 
de meest strenge normen 
gebouwd.
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de WaterlinieAppartementen

Veilig, zeer comfortabel, vriendelijk en... vrij!
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Ziet u die royale loggia’s
op alle hoeken?
De enorme raampartijen
aan alle kanten?
De individuele berging
en mogelijkheid tot
aankoop van een extra
parkeerplaats? En dat
fantastische uitzicht
rondom?

Ieder appartement in dit 
gebouw aan de blauwe 
rand van Souburg Noord 
beschikt over deze fijne 
kwaliteiten. Hier leef je 
vrij en veilig, comfortabel 
en toch energie-arm. 
Het zorgeloos genieten 
kan niet snel genoeg 
beginnen...

de WaterlinieAppartementen
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Deze plattegrond 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.

Schaal 1:75

de WaterlinieAppartementen
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Appartement A1 t/m A3
• Wonen 84 - 94 m2

• 2 slaapkamers
• Individuele berging op de begane 

grond
• Eigen parkeerplaats[FS1] 
• Loggia 10 m²
• Separaat toilet

• Energie:
 - Aardgasvrij
 - Zeer energiezuinig
 - Individuele ventilatie 
     warmtepomp
 - Vloerverwarming door het 
    gehele appartement (exclusief 
    bergingen en cv-ruimten)

Begane 
grond- 
laag 1

Deze plattegrond 
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.

Schaal 1:75
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Bouwnummer 

Bouwnummer 

3
Bouwnummer 
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Deze plattegrond 
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.

Schaal 1:75

6

Appartement A4 t/m A7
• Wonen 78 - 102 m²
• 1-2 slaapkamers
• Individuele berging op de begane 

grond
• Eigen parkeerplaats
• Loggia 10 m²
• Separaat toilet 

• Energie:
 - Aardgasvrij
 - Zeer energiezuinig
 - Individuele ventilatie 
   warmtepomp
 - Vloerverwarming door het 
    gehele appartement (exclusief 
    bergingen en cv-ruimten)

7

Bouwnummer 

Bouwnummer 

Bouwnummer 

Bouwnummer 

N

Eerste 
verdieping-  
laag 2
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Tweede en
derde
verdieping-
laag 3 en 4

Deze plattegrond 
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.

Schaal 1:75

Bouwnummer 

Bouwnummer 

Bouwnummer 

Bouwnummer 

Appartement A8 t/m A15
• Wonen 78 t/m 102 m²
• 1-2 slaapkamers
• Individuele berging op de begane 

grond
• Eigen parkeerplaats
• Loggia 10 m²
• Separaat toilet 

• Energie:
 - Aardgasvrij
 - Zeer energiezuinig
 - Individuele ventilatie 
   warmtepomp
 - Vloerverwarming door het 
    gehele appartement (exclusief 
    bergingen en cv-ruimten)

N
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de WaterlinieLevenslustbestendige waterwoningen

Uniek,  verrassend ruimtelijk en praktisch
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de WaterlinieLevenslustbestendige waterwoningen

Leven aan het water. uw 
terras nodigt u uit, zomer 
en winter. Een enorme 
glazen pui brengt buiten 
binnen en binnen buiten. 
De grote woonkamer en 
royale open woonkeuken 
omarmen het uitzicht en 
het daglicht. 

Uw slaapkamer met 
badkamer liggen op 
de begane grond. Uw 
waterwoning heeft zelfs 
een garage, een inpandige 
bijkeuken, een extra 
terras en een zeer royale 
verdieping met talloze 
mogelijkheden.

Kom  deze  populaire  woning  ont dekken  
    in  fase  1 (reeds in aanbouw)

21
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Begane grond Begane grond

Verdieping Verdieping

64
66
68

65 
67
69

Schaal 1:100 Schaal 1:100

• 142 m2 woonoppervlakte 
exclusief inpandige garage 
van 18 m2 

• Perceel 261 m2 met een 
zijterras en vlonder aan het 
water

• 3 Slaapkamers
• Eigen oprit voor 2 auto’s 

naast elkaar
• Volledig woonprogramma
• Optie: 2de badkamer op 

verdieping

• Eigentijdse architectuur 
met strakke belijning en 
modern van karakter

• Vrij uitzicht over het water 
en de landerijen

• Individuele bodem 
warmtepomp met 
mogelijkheid tot koeling in 
de zomer

• 142 m2 woonoppervlakte 
exclusief inpandige garage 
van 18 m2 

• Perceel 261 m2 met een 
zijterras en vlonder aan het 
water

• 3 Slaapkamers
• Eigen oprit voor 2 auto’s 

naast elkaar
• Volledig woonprogramma
• Optie: 2de badkamer op 

verdieping

• Eigentijdse architectuur 
met strakke belijning en 
modern van karakter

• Vrij uitzicht over het water 
en de landerijen

• Individuele bodem 
warmtepomp met 
mogelijkheid tot koeling in 
de zomer

Deze plattegrond 
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.

Bouwnummer Bouwnummer 
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Een keuken volledig naar 
je wensen en op maat? 
Onze projectleverancier 
helpt je graag en 
maakt de keuken tot 
het favoriete plekje in 
huis. Hij biedt ook de 
mogelijkheid de keuken 
te plaatsen voordat je de 
sleutel ontvangt. Ideaal! 
Let op: de keuken is niet 
inbegrepen in de vrij-op-
naam prijs.

Elke woning wordt 
voorzien van stijlvol 
sanitair dat is inbegrepen 
in de prijs. Je kunt hier 
kiezen uit een breed 
aanbod binnen het 
standaard pakket. 
Andere of aanvullende 
wensen? Vraag het aan 
de leverancier, zodat ze 
je een offerte op maat 
kunnen leveren. 

Maak van je woning 
jouw droomwoning. 
Binnen het project krijg je 
meerdere mogelijkheden 
aangeboden om je woning 
volledig te personaliseren. 
Liever een schuifpui of 
openslaande deuren? 
De keuken aan de voor- 
of aan de achterzijde? 
Een royale uitbouw? 
Samen realiseren we 
je droomwoning. Onze 
kopersbegeleider zal je 
persoonlijk begeleiden bij 
het maken van de juiste 
keuzes en zorgen dat alles 
optimaal aansluit bij jouw 
woonwensen.

Niet alleen een duurzame 
woonomgeving met 
veel groen en blauw 
in de wijk, maar ook 
energiezuinige woningen. 
Zo zijn alle woningen 
in Souburg Noord 
aardgasvrij en voorzien 
van optimale isolatie. 
Met zonnepanelen wek 
je je eigen energie op. Zo 
bespaar je aanzienlijk op 
je energiekosten! 

Je droomkeuken!Maatwerk voor 
jouw woning. 
Nu kan het nog...

Stijlvol sanitairSouburg-Noord 
gaat voor 
duurzaam

Kwaliteit is de standaard Keuze is een kwaliteit
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Je staat voor een 
belangrijke beslissing. 
Een levensveranderend 
moment. Een nieuw 
thuis! Een serieuze stap. 
Dat vraagt om een partij 
die je goed begeleidt. 
Want een woning of 
appartement kopen, 
dat doe je niet iedere 
dag, toch? In Schinkel 
de Weerd Makelaardij 
zijn wij die ideale partij 
om je in dit proces te 
begeleiden. Kundig, 
geduldig, professioneel en 
vriendelijk. 

De mensen van Schinkel 
de Weerd Makelaardij 
willen het aankopen 
van een nieuw thuis in 
Souburg Noord graag 
tot een plezierig proces 
maken, voor jou. 
Dat kan alleen als je 
alles goed begrijpt en 
doorgrondt, weet wat 
je krijgt en waar je aan 
toe bent. Dat weten ze 
als geen ander. Daaraan 
werken ze als geen ander. 
Ze kijken uit naar je 
reactie en zien uit naar je 
tevreden reactie wanneer 
je alle verhuisdozen hebt 
uitgepakt in je nieuwe 
thuis in Souburg Noord. 

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
0118 460300
info@schinkeldeweerd.nl

Schinkel de Weerd Makelaardij 
begeleidt u bij iedere stap, op weg 
naar een appartement of waterwoning 
in De Waterlinie van Souburg Noord.

Dit is wat we 
ontwikkelen, met inzet 
van al onze kennis en 
ervaring in bouwen. Maar 
vooral met onze kennis 
en ervaring in luisteren. 
Luisteren naar jouw 
wens, naar hoe u wilt 
wonen, wilt leven. 
Uiteraard niet zonder 
onze blik vooruit te 
werpen en te kijken naar 
(ook jouw) toekomstige 
wensen en die van 

toekomstige generaties, 
door zo verstandig 
mogelijk met de bronnen 
en kwaliteit van onze 
planeet om te gaan.
Jouw keuze voor onze 
woningen maakt ons 
trots. Dan doen we 
ons werk goed én 
verantwoord. We bouwen. 
Aan beloftes, maar vooral 
aan vertrouwen. Geniet 
van Souburg Noord.

Wij gaan het helemaal maken. 
Voor jou.
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SCHINKEL DE WEERD
MAKELAARDIJ



www.souburgnoord.nl

0118 460300
info@schinkeldeweerd.nl

SCHINKEL DE WEERD
MAKELAARDIJ


