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Oost-Souburg
In Oost-Souburg is het prettig wonen. Je woont fijn en rustig in het dorp met 

13.000 inwoners. Zoals in de oude dorpskern of in een van de nieuwere wijken.  

Alles is er bij de hand zoals scholen, winkels, restaurants, sportaccommodaties, 

wijkcentra en gezondheidszorgvoorzieningen. Souburg ligt centraal tussen Vlissingen 

en Middelburg en is uitstekend bereikbaar, via de A58 en het NS-station Vlissingen-

Souburg. Iedereen woont graag in het dorp! 

Nieuwe wijk
Geen wonder dat er geregeld vraag is naar nieuwe woningen in Oost-Souburg.  

De gemeente Vlissingen komt aan deze vraag tegemoet met de bouw van de wijk  

Souburg-Noord. In Souburg-Noord worden in totaal 330 fraaie woningen in verschillende 

prijsklassen gebouwd. Alle woningen worden gebouwd in de stijl die past bij het karakter 

van Souburg. De wijk krijgt ook een nieuwe protestants-christelijke basisschool met een 

sportzaal.  Langs de A58 komt een geluidswal die de het geluidsniveau zal terugbrengen tot 

een aanvaardbaar niveau. De wal krijgt langs de A58 een groen talud. Aan de zijde van de 

wijk worden - geïntegreerd in de wal – woningen gebouwd. Aan het begin van de wal komt 

een bijzonder woongebouw.

Eerste fase
In de eerste fase van Souburg-Noord, waarvan de bouw in 2007 start, komen 90 woningen 

(zie de plankaart). Het zijn middeldure en dure woningen. De architectuur en indeling 

van de woningen is zeer divers en met een eigen sfeer. Er zijn vele types: tussenwoningen, 

eindwoningen, 2/1-kapwoningen, geschakelde woningen en vrijstaande woningen. Er 

zijn ook 13 percelen grond te koop voor de bouw van particuliere vrijstaande woningen. 

Welstandsvrij
Souburg-Noord ligt landelijk, ten noorden van het dorp. De wijk krijgt aan de noord-

zijde een markant groen bolwerk met een waterpartij. In Souburg-Noord is het rustig 

wonen met alle voorzieningen van het dorp op loop- en fietsafstand. De wijk is 

uitstekend bereikbaar via de Lekstraat en ligt gunstig ten opzichte van de A58 en 

Vlissingen. De wijk wordt begrensd door de Lekstraat, de Middelburgsestraat en 

Rijksweg A58. Op de percelen grond voor eigen woningbouw mag welstands-

vrij gebouwd worden. Dat betekent dat elk ontwerp is toegestaan dat 

voldoet aan de voorgeschreven technische- en bestemmingsplaneisen.
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Karakteristiek voor Oost-Souburg  
In de opzet van Souburg-Noord zijn de karakteris-

tieken van het oude Souburg en de landschappelijke 

kenmerken gebruikt. Dit komt tot uitdrukking in het 

schijnbaar willekeurig verloop van smalle straatjes 

en het wonen aan pleinen. Op de pleinen en andere 

plaatsen in de wijk is ruimte om te parkeren, te spelen en 

elkaar te ontmoeten. Grasvelden worden omzoomd met 

lage Zeeuwse hagen en vrij uitgroeiende laanbomen. 

De straten en pleintjes worden uitgevoerd in gebakken 

klinkers die goed aansluiten  bij de karakteristiek van Oost-

Souburg. De straatverlichting krijgt armaturen die de dorpse 

sfeer versterken. 

De nieuwe school met de sportzaal op de hoek van de Lek-

straat en de Middelburgsestraat vormt een markante entree 

van de nieuwe wijk en van Oost-Souburg. Door deze ligging 

is de school ook goed bereikbaar voor de overige wijken aan 

de noordzijde van Oost-Souburg.

Ruimte voor water en groen
Souburg-Noord is momenteel een agrarisch gebied met een 

open karakter. De vormgeving van de nieuwe dorpsrand 

krijgt daarom extra aandacht. Door de wijk lopen enkele 

groene zones die een relatie leggen naar het open agrarische 

landschap. In de overgangszone van de nieuwe uitbreiding 

naar het landschap is slechts beperkt bebouwing opge-

nomen. Hier is vooral ruimte voor water en groen. Langs 

de grasoevers van de waterpartij aan de noordzijde van 

het plangebied komen verschillende soorten laan- en 

parkbomen. Ten noorden van de waterpartij ontstaat 

een uitloopgebied dat gekenmerkt wordt door een 

natuurlijke ontwikkeling. Hier worden slechts een 

graspad en enkele trapveldjes kortgemaaid in 

het ruige gras. In dit terrein liggen twee “padde- 

poelen” en staan verspreid wat bomen.
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Gezond en comfortabel wonen 
Wonen in Souburg-Noord is wonen in een bijzonder comfortabele woning.  

Alle huizen krijgen een zeer goede isolatie en maken optimaal gebruik van zonnewarmte 

in zomer en winter. Zodat het in huis koel is in de zomer en behaaglijk in de winter.  

De woningen krijgen vloerverwarming. Uit milieuoogpunt hebben de woningen in  

Souburg-Noord  geen gasaansluiting. De woningen worden voorzien van een warmte-

pomp. Met de helft van de energie die een HR combiketel nodig heeft.  De waterpomp haalt 

warmte uit de grond naast het huis. Dit is eigenlijk opgeslagen zonne-energie.  

In de zomer wordt hiermee de woning gekoeld. 

Woningen met een warmtepomp
De woningen in Souburg-Noord hebben kenmerken die u in eerdere woningen  

waarschijnlijk niet gewend was. Ze zijn beter geïsoleerd en de luchtverversing komt niet 

door klepraampjes, kieren of raamroosters maar door een balansventilatie systeem. 

Een warmtepomp verwarmt en koelt de woning en maakt uw tapwater warm.  De 

warmtepomp ziet eruit als een grote koelkast en werkt ook volgens hetzelfde principe. 

De woningen in Souburg-Noord hebben geen radiatoren en krijgen vloerverwarming. 

Deze voorzieningen bieden u een zeer comfortabele en gezonde woning, maar ze 

vragen ook een andere bediening en enig onderhoud, willen ze u tot in lengte van 

jaren dat goede comfort bieden. In de praktijk die in Nederland met deze systemen is 

opgedaan blijkt dat veel mensen vragen hebben over de bediening, onderhoud en 

het juiste gebruik. Daarom is er een uitgebreide handleiding in begrijpelijke taal. 

Deze legt uit hoe de energiesystemen van de woningen in Souburg-Noord werken 

en hoe u er het beste mee om kunt gaan. U ontvangt de handleiding als u een 

woning of een bouwkavel gaat kopen. In Souburg-Noord doen de gemeente 

Vlissingen en de ontwikkelaars Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Marsaki er 

alles aan om u  een woning met optimaal comfort te bieden. Ook als u zelf 

bouwt aan de hand van de door Vlissingen verstrekte besteklijst kunt u een 

optimaal resultaat bereiken.
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Wonen in Souburg-noord is wonen in een bijzonder comforta-

bele woning. Alle huizen krijgen een zeer goede isolatie en maken 
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Alle nieuwe woningen in Nederland moeten voldoen aan een 

zogenoemde Energie Prestatie Norm (EPN) van 0,8. Alle woningen 

in Souburg-noord hebben een EPN van 0,7. Dat is nog beter voor het 

milieu èn voor uw portemonnee! 
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woningen waarschijnlijk niet gewend was. Ze zijn beter geïsoleerd 

en de luchtverversing komt niet door klepraampjes, kieren of raam-

roosters maar door een balansventilatie systeem. Een warmtepomp 

verwarmt en koelt de woning en maakt uw tapwater warm. De 

warmtepomp ziet eruit als een grote koelkast en werkt ook volgens 

hetzelfde principe. De woningen in Souburg-noord hebben geen 

radiatoren en krijgen overal vloerverwarming.

Deze voorzieningen bieden u een zeer comfortabele en gezonde wo-

ning, maar ze vragen ook een andere bediening en enig onderhoud, 

willen ze u tot in lengte van jaren dat goede comfort bieden. In de 

praktijk die in Nederland met deze systemen is opgedaan blijkt dat 

veel mensen vragen hebben over de bediening, onderhoud en het 

juiste gebruik. Daarom is er een uitgebreide handleiding in begrijpe-

lijke taal. Deze legt uit hoe de energiesystemen van de woningen in 

Souburg-noord werken en hoe u er het beste mee om kunt gaan. U 

ontvangt de handleiding als u een woning of een bouwkavel gaat 

kopen.

In Souburg-noord doen de gemeente Vlissingen en de ontwikkelaars 

Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Marsaki er alles aan gedaan om 

u  een woning met optimaal comfort en een laag energieverbruik 

te bieden. Ook als u zelf bouwt aan de hand van de door Vlissingen 

verstrekte besteklijst kunt u een optimaal resultaat bereiken.

Woningen van ontwikkelaars 

In de eerste fase van Souburg-noord worden woningen gebouwd 

door twee ontwikkelaars: Marsaki en Bouwfonds MAB Ontwikke-

ling. Beide hebben hun eigen verkoopfolders en websites. Zij hebben 

de verkoop in handen gegeven van diverse makelaars. Zie voor 

verkoopinformatie over de woningen: 

www.marsaki.nl

www.bouwfonds.nl

Grond voor eigen bouw

De gemeente Vlissingen verkoopt in Souburg-noord dertien percelen 

grond voor de bouw van particuliere vrijstaande woningen. Op de 

plattegrond is te zien waar deze bouwkavels liggen. Zo’n bouwka-

vel kunt u alleen bij de gemeente kopen. De gemeenteraad heeft 

besloten dat er in deze wijk welstandsvrij gebouwd mag worden. 

Dat betekent dat er geen eisen aan de architectuur van het ontwerp 

worden gesteld. 

Er is een aparte folder van de gemeente met meer informatie over 

bouwkavels. Zie voor verkoopinformatie over de bouwkavels:

www.vlissingen.nl  

Uitgave: gemeente Vlissingen, december 2006

Plantekening: gemeente Vlissingen

Productie: Nilsson 

Deze brochure geeft een algemeen beeld en een globale inhoud van 

het plan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

www.souburg-noord.info
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