
5 karakteristieke eengezinswoningen in Noordgouwe



NOORDGOUWE  &                              
SCHOUWEN-DUIVELAND

Noordgouwe ligt centraal op het Zeeuwse 
vakantie-eiland Schouwen-Duiveland, Op slechts 
6 kilometer van Zierikzee en een kwartier van 
duinen en strand. Maar ook grote steden als 
Rotterdam en Antwerpen zijn binnen een uur 
bereikbaar.

Ringdorp met uitgestrekte polders     

Als een van de mooiste ringdorpen op Schouwen-
Duiveland is Noordgouwe benoemd tot 
beschermd dorpsgezicht. De Driekoningenkerk in 
het hart van het dorp dateert uit 1462. 

Je bent hier omgeven door uitgestrekte polders 
met schitterende, kilometers lange en goed 
begaanbare wandel- en fietspaden. Het ‘weeltje 
van Arjaon de Kuper’, direct buiten het dorp, is 
een aantrekkelijk broedgebied voor (kust)vogels. 
En je vind hier diverse zilte vegetatie,  zoals 
zeeaster, kweldergras en zeekraal.

Water, natuur en  cultuur

Ook de rest van het eiland biedt vele 
schatten, waaronder de wereldberoemde 
Oosterscheldekering, Boswachterij Westen-
schouwen, de monumentenstad Zierikzee, het 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en wijnhoeve 
De Kleine Schorre in Dreischor. Omringd door 
de Noordzee, Nationaal Park Oosterschelde en 
Grevelingen kan iedere (water)liefhebber hier zijn 
hart ophalen. Zeeland heeft bovendien de meeste 
zonuren van Nederland. 

Die typische dorpse sfeer, gemoedelijk wonen,  omringd door ruimte en natuur, 
dichtbij het zilte water... Dat is wonen in Noordgouwe.
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Schitterende stranden, indrukwekkende duinpartijen, 
fraaie natuurgebieden, levendige stadjes en karakteristieke 
ringdorpen: Schouwen-Duiveland heeft het allemaal in zich. 
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Locatie De Lelie
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SFEERVOL WONEN IN 
EEN GROENE OMGEVING

De Lelie wordt ontwikkeld en gebouwd 
door Bouwbedrijf Boogert, als sfeervol plan 
van 10 hoek- en middenwoningen en 1 
vrijstaande woning - aan de Brouwerijstraat in 
Noordgouwe.

Het project biedt betaalbare en energiezuinige 
woningen in een prachtige groene omgeving. 
Een buitenkans voor wie landelijk wil wonen 
met uitgestrekte polders en stad en zee binnen 
handbereik.

De architectuur is geïnspireerd op de vroegere 
bebouwing. Vanaf de Brouwerijstraat worden 
de woningen ontsloten middels een semi-
openbaar woonerf. Hierdoor ontstaat een 
prettige en veilige leefomgeving.

Er wordt gestart met de eerste 5 eengezins-
woningen. De kavels variëren hier van 91 m2 
tot 111 m2 en beschikken allen over een tuin 
op het zuiden met ruime berging. Bij het plan 
worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor de 
bewoners en bezoekers. 

Alle woningen voldoen aan de nieuwste 
bouwvoorschriften, zijn zeer energiezuinig 
en worden gebouwd onder garantie van 
Woningborg. 
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De woningen sluiten goed aan bij de bestaande 
sfeer van het dorp. Met een traditionele vorm-
geving en een knipoog naar de jaren ‘30.   
Én met het oog op de toekomst: gasloos   
en energiezuinig. De uitstraling van vroeger  
met het gemak van nu.  
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De ruime living biedt   
direct toegang tot de zonnige tuin 
op het zuiden.
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Bij het binnenstappen in de entreehal, vind 
je de meterkast, de garderobe en het toilet. 
Van hieruit bereik je de ruime woonkamer en 
keuken, beide voorzien van vloerverwarming. 
De dubbele openslaande tuindeuren bieden 
toegang tot de achtertuin (gunstig gelegen op 
het zuiden), waar tevens een houten berging 
aanwezig is.

Op de eerste verdieping bevinden zich twee 
slaapkamers en de badkamer, verwarmd door 
elektrische convectoren.    
 De hoofdslaapkamer zit aan de achterzijde van 
de woning, onder de schuine kap. 

De badkamer is standaard voorzien van een 
douche, wastafel en toilet. 

Vanaf de overloop leidt een vaste trap naar de 
zolderverdieping.

Op de zolder bevinden zich de aansluitpunten 
voor de wasmachine en de installaties van 
de woning. Optioneel kan deze verdieping 
ideaal worden ingericht als extra slaap- of 
hobbykamer.

Maak op zolder een extra kamer!

Eerste verdieping Zolderverdieping
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De woonkamer is ruim en heerlijk op de tuin 
gericht met openslaande deuren.

11



VAKMANSCHAP VAN TOEN                COMFORT VAN NU
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VAKMANSCHAP VAN TOEN                COMFORT VAN NU

De woningen hebben een 
karakteristieke jaren ’30 
stijl, geïnspireerd op de 
vroegere bebouwing van 
deze locatie. Opvallend 
is de robuuste afwerking 
met deels gepotdekselde 
gevelbekleding,  zinken  
goten en windveren met 
makelaar.
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Behaaglijk: vloerverwarming in de gehele living

ALL ELECTRIC: KLAAR 
VOOR DE TOEKOMST

In  De Lelie draaien de woningen volledig op elektriciteit; ook wel all-electric genoemd. Je gebruikt 
geen gas, maar alleen elektriciteit - voor zowel het verwarmen van je huis als voor het koken en het 
gebruik van warm water. 

14



Koken op inductie is veilig, energiezuinig en snel

De woningen in De Lelie beschikken over:                      
  

• een luchtwarmtepomp die je woning   
 elektrisch verwarmt

• zeer goede isolatie van vloer, muren,   
 dak, gevel en overal dubbel HR++ glas

• een lage temperatuur verwarmings-  
 systeem

• elektrisch koken

• zonnepanelen         

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Als je niet meer aangesloten bent op het 
gasnet, is elektrisch koken een feit. De meest 
voordelige optie is inductie. Zo is het een stuk 
energiezuiniger, veiliger en sneller dan keramisch 
of koken op gas. Wat dit laatste betreft is de 
kookplaat bovendien veel makkelijker schoon te 
maken.       
  
Tip: kies voor groene stroom, zodat de 
elektriciteit die je gebruikt ook op een duurzame 
manier opgewekt wordt.
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Ontwikkeling & bouw

Bouwbedrijf Boogert
Manteling 8
4307 CJ Oosterland
T. 0111 64 1596
E. info@bouwbedrijfboogert.nl 

Verkoop

Bijdevaate Makelaardij
Grachtweg 23
4301 KJ Zierikzee
T. 0111 45 3400
E. onroerendgoed@bijdevaatemakelaardij.nl

Sturm Makelaars
Melkmarkt 7-9
4301 HB Zierikzee
T. 0111 41 1114
E. info@sturmmakelaars.nl


