Wonen op niveau
in het Scheldekwartier
VLISSINGEN

W
		

at leuk dat u geïnteresseerd bent in

nieuwbouwproject Kop Keersluis, gelegen in het
mooie en gezellige Vlissingen.
Op de hoek van de Paul Krugerstraat en De Willem Ruysstraat

Uw

woonwensen

kunnen

verrijst straks het appartementencomplex Kop Keersluis

binnen kort zomaar werkelijkheid worden. Mocht u vragen

bestaande uit 58 appartementen. Er is een breed aanbod

hebben, ons team staat u graag te woord.

beschikbaar, van vrije sector huur tot koop en van woonwerklofts tot tweelaagse penthouses.
Deze brochure opent alvast deuren, geeft antwoord op
mogelijke vragen en appelleert aan verwachtingen. Bekijk

2

de vele woonmogelijkheden binnen Kop Keersluis en ontdek

Hartelijke groet,

hoe fraai wonen met uitzicht op de haven straks zal zijn!

Ed de Moor | De Realisatie BV
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Welkom in Zeeland
De aangename zilte zeelucht, het rustgevende geluid van aan
rollende golven, de directe nabijheid van binnen- en uitvarende
schepen en de magnifieke uitzichten over Walcheren.
Dit en meer vindt u in woonproject Kop Keersluis in Vlissingen.
Misschien wel dé kans om uw diep gekoesterde wens in vervulling
te laten gaan: wonen aan de Zeeuwse kust.
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Veelzijdig Vlissingen

Uit en zo weer thuis

Vlissingen is een gezellige stad, gelegen aan de

Vanuit

monding van de Westerschelde. De omgeving

treinverbinding naar onder meer Middelburg,

wordt gewaardeerd om zijn gemoedelijkheid,

Rotterdam, Den Haag en zelfs Amsterdam. Per

weidse uitzichten en haar twee kilometer lange

veerboot is de aan de overkant van het water

boulevard.

gelegen Breskens te bereiken.

Vlissingen

is

er

een

directe

In de zomer is het hier goed toeven. Men

Pak de auto voor een bezoek aan andere

ontspant op de vele terrassen aan de boulevard,

plaatsen langs de Zeeuwse kust, zoals Domburg

maakt lange wandelingen over het strand en

en Cadzand. Of net over de grens, zoals Knokke,

door het open duinlandschap. Uiteraard trekt

Gent en Antwerpen. Perfect voor een dag je

het (open) water ook nautische lief hebbers aan.

shoppen, heerlijk om naar uit te kijken.

Rotterdam 129 km - 1 uur 30 min
Breda 109 km - 1 uur 10 min
Brugge 91 km - 1 uur 30 min
Antwerpen 85 km - 1 uur 15 min
Cadzand 70 km - 1 uur
Domburg 17 km - 20 min

Uw eigen boot kunt u aanmeren in één van de
jachthavens die Vlissingen rijk is.
Albert Heijn XL

Wonen wordt beleven

Rotterdam

In Vlissingen vindt u een ongekend ruim
aanbod aan voorzieningen. Winkels, cafés met
terrasjes, sportvelden en ga zo maar door. De
talloze restaurants serveren het lekkerste wat

Strand
Vlissingen
Damen Yachting

de zee te bieden heeft.

Breda

Domburg

En u bent overal dichtbij. Vanwege de idyllische
ligging aan het water is het hier vanzelfsprekend
heerlijk onstpannen met windsurfen, zeilen

Vlissingen
Cadzand

of kanoën. De rijke historie komt terug in de
te bezoeken forten en bunkers en in musea
het Zeeuws Maritiem muZEEum en Panorama

Brugge

Antwerpen

Walcheren.
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Moderne maritieme
stadswijk
In het Scheldekwartier wordt de rijke Vlissingse zeevaarthistorie
in kwaliteit en karakter hersteld. Het transformeert zich naar
een moderne maritieme stadswijk, waarbinnen het exclusieve
woonproject Kop Keersluis zich stijlvol manifesteert.
Als een baken bij de entree van de stad. Als

geleden is gesloopt. Het ontwerp is af komstig

landmark aan het begin van het Scheldekwartier.

van de Vlissingse architect Piet Götzen en is als

Vol met stedelijke allure, met scheepvaart direct

onderlegger gebruikt bij de vormgeving van Kop

voor de deur en met panoramische vergezichten

Keersluis. Zoals de kenmerkende daken en de

op en voorbij de havens.

ronde togen die terugkomen in de woon-werk
lofts op de begane grond.

Op deze unieke locatie stond voorheen een
oud kantoor met werkplaats die al enkele jaren
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Samen één geheel
Kop

Keersluis

bestaat

eigenlijk

uit

drie

gebouwen, die samen één gebouw vormen.
Aan

De

Willem

koopappartementen,

Ruysstraat
waarvan

komen

langs de Paul Krugerstraat en een industrieel

Het ondergelegen parkeerdek wordt hierdoor

bouwblok

grotendeels aan het zicht onttrokken en geeft

langs

de

Singel

met

beneden-

bovenwoningen.

een natuurlijke uitstraling. Het is echt groen

luxe

sommige

wat hier de boventoon voert.

Gemeenschappelijk genieten

bestaande uit twee woonlagen met vide voor

De

drie

bouwblokken

liggen

om

een

Duurzaamheid speelt sowieso een grote rol bij

een royale woonbeleving. Dit gaat gepaard met

gemeenschappelijke binnentuin met een grote

Kop Keersluis. Niet alleen de groene binnentuin

extra hoge ramen van ruim vier meter hoog!

plantenkas voor ontmoeting, binnenactiviteiten

draagt hieraan bij, maar ook is elk appartement

en het opkweken van allerlei mooie planten. De

voorzien van een eigen warmtepomp.

De vrije sector huurwoningen zijn terug te

binnentuin is gelegen op de zonzijde en garan

vinden in een strak ontworpen bouwblok

deert rust en een gevoel van behaaglijkheid.
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Uitwaaien, proosten,
genieten, leven, thuiskomen
8
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Een heerlijk
vooruitzicht

1

10

I M P RE S S I E

Woningtype A
Bouwnummer

1

Buitengewoon leven
Stap binnen in een uniek hoekappartement bestaande uit twee verdiepingen. Op
de begane grond bevindt zich de ruime woonkamer met open keuken. De enorme
vide met dito ramen is hier de eyecatcher! Eveneens bevindt zich hier een extra
slaapkamer, die uitermate geschikt is om als kantoor of praktijkruimte te gebruiken.
Op de verdieping bevinden zich twee slaapkamers, een royale badkamer en een
separaat toilet. Wat je noemt volop woonvrijheid.

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 136 m2
» Buitenruimte van 22 m2
» Twee verdiepingen
» Drie slaapkamers
» Vide met ramen tot vijf meter hoog
» Ideaal voor werken aan huis

KO P KEERSLU I S | 11

12

Sfeerimpressie woningtype A

Situatie
Woningtype A

1

1

Begane grond

1e verdieping

Indeling

Begane grond

1e verdieping
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I MPR E SSIE

Woningtype B
Bouwnummers

2

3

4

De ultieme ontsnappingsplek
Draai de sleutel om en ontdek deze bijzondere woon-werkloft, bestaande
uit twee verdiepingen. U komt binnen op de bovenste verdieping, waar
twee slaapkamers en de badkamer zijn gelegen. Het toilet is separaat
opgenomen en in de badkamer is ruimte voor een optioneel bad. Via de
trap in de royale vide daalt u af naar de ruime woonkamer met open
keuken. Dat is wonen met uitstraling!

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 112 m2
» Buitenruimte van 18-20 m2
» Twee verdiepingen
» Twee slaapkamers
» Vide met ramen tot 4,5 meter hoog
» Ideaal voor werken aan huis

14

Hier voelt u zich
direct thuis

4

3

2
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Sfeerimpressie woningtype B

Situatie
Woningtype B

2

2

3

3

4

4

Begane grond

1e verdieping

Indeling

Begane grond

1e verdieping
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Wat je noemt
optimaal woongenot

5

18

I M P RE S S I E

Woningtype C
Bouwnummer

5

Ruim genieten, royaal leven
Welkom in een uniek en royaal hoekappartement bestaande uit twee woonlagen.
Niet alleen de grootste in zijn soort, maar ook met de grootste tuin, gelegen aan
beide gevels. Hier heeft u praktisch de hele dag zon, aangezien delen van de
tuin op zowel het oosten als op het zuiden zijn gelegen. De masterbedroom op
de verdieping heeft een verhoogd plateau om een (kleding)kast in te kunnen
aanbrengen. Wordt dit luxe appartement uw nieuwe droomwoning?

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 150 m2
» Buitenruimte van 62 m2
» Twee verdiepingen
» Drie (slaap)kamers
» Vide met ramen tot 4,5 meter hoog
» Ideaal voor werken aan huis
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Sfeerimpressie woningtype C

Situatie
Woningtype C
5

5

Begane grond

1e verdieping

Indeling

Begane grond

1e verdieping
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I MPR E SSIE

Woningtype D
Bouwnummers

6

11

16

Slim en stijlvol
Slechts drie stuks van dit karaktervolle hoekappartement zijn er beschikbaar. Door
de bijzondere ligging op de hoek, kijkt u enerzijds langs het Kanaal door Walcheren
en anderzijds op de haven aan de overkant. Met 78 m2 is dit appartement slim
ingedeeld, waardoor er twee ruime slaapkamers en een fijne woonkamer met open
keuken ontstaan. Bouwnummers 11 en 16 beschikken zelfs over een extra ruim
L-vormig balkon. Genieten!

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 78 m2
» Buitenruimte van 5-9 m2
» Twee slaapkamers
» Hoekappartement met aan
twee zijden ramen

22

Magnifieke ruimtes
met uitstraling

16

11

6
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Sfeerimpressie woningtype D

Situatie
Woningtype D

2e verdieping

6

11

3e verdieping

16

4e verdieping

Indeling
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Een mooi
begin van een
nieuw hoofdstuk

25
26
27
23

22

24

19

14

9

26

18

13

8

17

12

7

I M P RE S S I E

Woningtype E
Bouwnummers

7

8

9

12 13 14 17 18 19 22 23 24 25 26 27

Een heerlijke plek om te wonen
Woningtype E betreft een fantastisch en stijlvol appartement. Wie de voordeur
achter zich sluit ontdekt de slim geplaatste en deels aan het zicht onttrokken keuken.
Hierdoor komt een extra ruime woonkamer beschikbaar. Alle appartementen
binnen dit woontype beschikken over een balkon van 7 m2, maar als u echt van het
buitenleven geniet dan is bouwnummer 24 uw woning. Niet alleen een balkon, maar
ook een extra ruim dakterras van maar liefst 55 m2 op het zuiden is hier aanwezig.

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 95 m2
» Buitenruimte van 7-62 m2
» Twee slaapkamers
» Slimme indelingen
» E xtra groot dakterras bij
bouwnummer 24
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28

Sfeerimpressie woningtype E

Situatie
Woningtype E

Indeling

7

12

8

13

9

14

2e verdieping

3e verdieping

17

22

18

23

19

24

4e verdieping

5e verdieping

25
26
27

6e verdieping
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I MPR E SSIE

Woningtype F
Bouwnummers

10 15 20

Als het iets meer mag zijn
Van dit extra ruime hoekappartement zijn er slechts drie beschikbaar.
Het woonoppervlakte van niet minder dan 122 m2 resulteert in een
flinke masterbedroom en een royale woonkamer met open keuken.
Eveneens is er een tweede slaapkamer aanwezig die vrij is in te
vullen. Een logeerkamer? Een royale inloopkast? Of een hobbykamer?
De mogelijkheden zijn eindeloos. Het is aan u.

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 122 m2
» Buitenruimte van 9 m2
» Twee slaapkamers
» Hoekappartement met aan
twee zijden ramen

30

Pas de ruimte
naar eigen wensen aan

20

15

10
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Sfeerimpressie woningtype F

Situatie
Woningtype F
10

2e verdieping

15

3e verdieping

20

4e verdieping

Indeling
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Stap binnen
in een royaal
comforthuis

21

34

I M P RE S S I E

Woningtype G
Bouwnummer

21

Maximaal licht en uitzicht
Wonen met karakter kan in dit hoekappartement met twee L-vormige balkons
niet veel beter. Op de 5e verdieping bevinden zich de badkamer en twee royale
slaapkamers, waarvan één met ruimte voor een inloopkast.
De volledige 6e verdieping is bestemd voor wonen, met een duidelijke indeling voor
de woonkamer en een woonkeuken. Eveneens is hier een separaat toilet aanwezig,
net zoals op de ondergelegen verdieping. Geniet van magnifieke uitzichten in een
woning waar levensgenieten standaard wordt.

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 153 m2
» Buitenruimte van 21 m2
» Twee verdiepingen
» Twee slaapkamers waarvan één met
ruime inloopkast
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Sfeerimpressie woningtype G

Situatie
Woningtype G

21

5e verdieping

21

6e verdieping

Indeling

5e verdieping

6e verdieping
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I MPR E SSIE

Woningtype H
Bouwnummers

28

Het summum aan woongenot
Dit is véél meer dan alleen een woonplek. Dit sublieme penthouse met balkon én
een ruime loggia moet je ervaren. De bijzondere dakvorm van Kop Keersluis komt
terug in het plafond van de woonkamer en woonkeuken. De vrije verdiepingshoogte
loopt op tot meer dan 5,5 meter en de hoge raampartijen geven prachtig zicht op de
Westerschelde en de stedelijke bebouwing van Vlissingen. Dit is uw kans! Ziet u hier
zich al wonen en tot rust komen?

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 156 m2
» Buitenruimte van 26 m2
» Twee verdiepingen
» Twee slaapkamers waarvan
één met ruime inloopkast
» Royale vrije verdiepingshoogte

38

Spectaculair
uitzicht rondom.
Dag in, dag uit.”

28
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40

Sfeerimpressie woningtype H

Situatie
Woningtype H

28

7e verdieping

28

8e verdieping

Indeling
8e verdieping

7e verdieping
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Het zal u aan
niets ontbreken

29
30
31

42

I M P RE S S I E

Woningtype J
Bouwnummer

29 30 31

Luxe eyecatcher
Start het luxe leven in dit royale penthouse met een groot dakterras. U komt binnen
op de 7e verdieping waar zich de heerlijk lichte woonkamer met separate woonkeuken
bevindt. Dat worden heerlijke borrels en diners met vrienden en familie.
Op de 8e verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers en een royale badkamer
met een separaat toilet, zoals ook op de ondergelegen verdieping. Via de ruime
overloop - met plek voor opbergruimte of een bureau - betreedt u het dakterras van
circa 25 m2 groot, op het westen. Dit verschaft een prachtig uitzicht op de natuurlijke
binnentuin en op het gezellige centrum van Vlissingen.

Bijzondere kenmerken
» Woonoppervlakte van 148 m2
» Buitenruimte van 25-27 m2
» Twee verdiepingen
» Twee slaapkamers
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Sfeerimpressie woningtype J

Situatie
Woningtype J

29

29

30

30

31

7e verdieping

31

8e verdieping

Indeling

7e verdieping

8e verdieping
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KEUKEN O M VA N TE DROMEN

Smaakvol kiezen
Gaat u voor een moderne of juist klassieke keuken? Wordt het
een kookeiland of een ruime hoekkeuken? De smaken hierin
zijn zo divers dat er bewust geen keuken is meegenomen in de
basis van de woning.
Wel

zijn

de

veel

voorkomende

keuken

aansluitingen standaard aangebracht en die zijn
geheel naar eigen wens te verplaatsen. Samen
met de projectleverancier kan de droomkeuken
worden samengesteld. De mogelijkheden zijn
eindeloos!

46

HEERLI JK, UW EI GEN B ADKAM E R

Genieten maar!
De badkamer en separaat toilet op de begane grond
worden compleet opgeleverd met tegelwerk en sanitair.
Standaard bestaat het sanitair uit een vrijhangend toilet,
wastafel, elektrische radiator en doucheopstelling. Samen
met de projectleverancier kan de badkamer geüpgraded
worden van luxe naar extra luxe. Het is helemaal aan u.
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www.kopkeersluis.nl
Disclaimer De Realisatie BV 2022. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u in deze
brochure aantreft bij De Realisatie BV. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van
deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door De Realisatie BV. Hoewel bij de samenstelling
van de inhoud van deze brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd)

085 877 1293
info@de-realisatie.nl

verouderd of niet (meer) correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door
ons gecreëerde brochure. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure opgenomen 3D-impressies en gevelaanzichten. Wij wijzen

0118 41 40 14

hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van alle bovengenoemde gegevens.

makelaar@bertbimmel.nl

