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Dorpse gemoedelijkheid op 

De Binnenplaats
Hoek- en tussenwoningen |
levenslustbestendige woningen

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.
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Wandel in gedachten door 
Souburg Noord. Zie en voel 
de ruime, groene opzet en 
hoe tevreden buurtgenoten 
van jong tot oud genieten. 
Wandel naar het 
uitnodigende hart van de 
wijk dat veilig en intiem 

tussen de luxe bebouwing 
ligt en zie hoe je uitkijkt op 
het groene park.
Sfeervolle woningen 
met authentieke trekjes 
verhullen niet dat 
hier uiterst moderne 
nieuwbouwwoningen staan. 

Betaalbare hoek- en 
tussenwoningen. 
Aangename levenslust-
bestendige woningen 
met volledig programma 
op de begane grond. In 
De Binnenplaats is het 
allemaal verenigd.

Moderne, kwalitatieve 
nieuwbouw, bijzonder 
lage energielasten met 
veel comfort en veilige, 
intieme wijken zijn zeer 
populair. Deze tweede 
fase Souburg Noord heeft 
het allemaal en daarmee 
wordt het geduld van veel 
mensen beloond. 
 

54



6

de Binnenplaat sHoek- en tussenwoningen

Aantrekkelijke, energiezuinige gezinswoningen  
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De ogenschijnlijk lage 
daklijn van oranje pannen 
huisvest een volwassen 
verdieping. Zo hebben 
deze karakterstieke hoek- 
en tussenwoningen maar 
liefst vier slaapkamers en 
drie verdiepingen.

Dit met het comfort en 
het zeer energiearme 
karakter van een 
ultra-moderne 
nieuwbouwwoning. 

de Binnenplaat sHoek- en tussenwoningen
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Hoekwoning
• 117 m2 

woonoppervlakte
• 121 - 140 m2 

perceeloppervlakte
• 4 slaapkamers
• Flexibele indeling 

met mogelijkheid 
woonkeuken

• Aardgasvrij
• Energieneutraal 
• Individuele 

lucht-water 
warmtepomp met 
mogelijkheid tot 
koelen

• Volledig 
voorzien van 
vloerverwarming

Net buiten
beeld: de 
tuinberging

23
Begane grond

2e verdieping

1e verdieping

Schaal 1:50

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 
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Tussenwoning
• 117 m2 

woonoppervlakte
• 116 - 148 m2 

perceeloppervlakte
• 4 slaapkamers
• Flexibele indeling 

met mogelijkheid 
woonkeuken

• Aardgasvrij
• Energieneutraal 
• Individuele 

lucht-water 
warmtepomp met 
mogelijkheid tot 
koelen

• Volledig 
voorzien van 
vloerverwarming

Net buiten
beeld: de 
tuinberging

25
26
27

Begane grond

2e verdieping

1e verdieping

Schaal 1:50

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 
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Tussenwoning met 
dwarskap
• 122 m2 

woonoppervlakte
• 121 - 140 m2 

perceeloppervlakte
• dwarskap met 

extra royale 2e 
verdieping

• 4 slaapkamers
• Flexibele indeling 

met mogelijkheid 
woonkeuken

• Aardgasvrij
• Energieneutraal 
• Individuele 

lucht-water 
warmtepomp met 
mogelijkheid tot 
koelen

• Volledig 
voorzien van 
vloerverwarming

Net buiten
beeld: de 
tuinberging

15
24

Begane grond

2e verdieping

1e verdieping

Schaal 1:50

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 
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Type hoekwoning 
met optionele garage
• 117 m2 

woonoppervlakte
• 121 - 269 

perceeloppervlakte
• 4 slaapkamers
• Bouwnummer 

28 optioneel met 
garage

• Fleixbele indeling 
met mogelijkheid 
woonkeuken

• Aardgasvrij
• Energieneutraal 
• Individuele lucht-

water warmtepomp 
met mogelijkheid 
tot koelen

• Volledig 
voorzien van 
vloerverwarming

28
Begane grond

2e verdieping

1e verdieping

Net buiten
beeld: de 
tuinberging

Schaal 1:50

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 



1918 1918

de Binnenplaat sLevenslustbestendige woningen

Volledig woningprogramma op de begane grond
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Een volledig 
woonprogramma, dus 
leven, eten, koken, slapen, 
op de begane grond. Dat 
is het vertrekpunt bij 
een levensloopwoning. 
Deze woning in ‘De 
Binnenplaats’ ziet er ook 
nog eens fantastisch uit! 

Authentieke dakhoeken, 
bakstenen, sierlijsten en 
rode dakpannen doen hier 
hun werk: een ontzettend 
aantrekkelijke woning 
sieren waar het als single 
of duo heerlijk wonen is. 
Boven is genoeg ruimte 
voor twee slaapkamers 
en optioneel een tweede 
badkamer voor logees.

de Binnenplaat sLevensustbestendigewoningen
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1
Begane grond

1e verdieping

optie

Net buiten
beeld: de 
tuinberging

Levensloopwoning 
hoek met dwarskap
• 107 m2 woonoppervlakte
• 192 m2 perceeloppervlakte
• Standaard 3 slaapkamers
• Volledig programma op de 

begane grond
• Flexibele indeling met 

mogelijkheid woonkeuken
• Extra royale 1e verdieping door 

dwarskap
• Optioneel 2e badkamer mogelijk 

(niet inbegrepen in VON.-prijs)
• Aardgasvrij
• Energieneutraal 
• Individuele lucht-water 

warmtepomp met mogelijkheid 
tot koelen

• Volledig voorzien van 
vloerverwarming

Schaal 1:50
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 
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Begane grond

1e verdieping

Net buiten
beeld: de 
tuinberging Levensloop tussenwoning

• 101 m2 woonoppervlakte
• 154 - 165 m2 perceeloppervlakte
• Standaard 2 slaapkamers
• Volledig programma op  

de begane grond
• Flexibele indeling met 

mogelijkheid woonkeuken
• Optioneel 2e badkamer mogelijk  

(niet inbegrepen in VON.-prijs)
• Aardgasvrij
• Energieneutraal 
• Individuele lucht-water warmte-

pomp met mogelijkheid tot koelen
• Volledig voorzien van 

vloerverwarming

Schaal 1:50
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 
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optie
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Begane grond

1e verdieping

Net buiten
beeld: de 
tuinberging Levensloop tussenwoning 

met dwarskap
• 107 m2 woonoppervlakte
• 154 m2 perceeloppervlakte
• Standaard 2 slaapkamers
• Volledig programma op  

de begane grond
• Extra royale 1e verdieping door 

dwarskap
• Optioneel 2e badkamer mogelijk 

(niet inbegrepen in VON.-prijs)
• Aardgasvrij
• Energieneutraal 
• Flexibele indeling met mogelijkheid 

woonkeuken
• Individuele lucht-water warmte-

pomp met mogelijkheid tot koelen
• Volledig voorzien van 

vloerverwarming

Schaal 1:50
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 

27

optie
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Begane grond

1e verdieping

Net buiten
beeld: de 
tuinberging Levensloopwoning hoek

• 101 m2 woonoppervlakte
• 238 m2 perceeloppervlakte
• Volledig programma op de  

begane grond
• Optioneel een garage mogelijk
• Standaard 3 slaapkamers
• Flexibele indeling met mogelijkheid 

woonkeuken
• Optioneel 2e badkamer mogelijk 

(niet inbegrepen in VON.-prijs)
• Aardgasvrij
• Energieneutraal 
• Individuele lucht-water 

warmtepomp met mogelijkheid tot 
koelen

• Volledig voorzien van 
vloerverwarming

Schaal 1:50 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 

29

optie



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. 

Schinkel de Weerd Makelaardij 
begeleidt u bij iedere stap, op weg 
naar een woning in De Binnenplaats 
van Souburg Noord.

Maatwerk voor 
jouw woning.  
Nu kan het nog...
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.

Souburg-Noord gaat 
voor duurzaam
Niet alleen een duurzame 
woonomgeving met veel 
groen en blauw in de wijk, 
maar ook verduurzaamde 
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!
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.

Stijlvol sanitair
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.

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
0118 460300
info@schinkeldeweerd.nl
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SCHINKEL DE WEERD
MAKELAARDIJ



www.souburgnoord.nl

0118 460300
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