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Voorwoord
Vlissingen is uniek. Het ritme van de zee dicteert het tempo van de stad. Meeuwen krijsen, met 
op de achtergrond grote oceaanstomers, op weg naar een verre bestemming. De boulevard 
behoeft nauwelijks nog introductie. Het plezier op het Badstrand is tijdloos. In ieder seizoen 
vindt u hier rust en ontspanning. Vlissingen is zoveel meer. Wie hier woont, woont op de 
rand van zee en land.

De voormalige Scheldewerf was de verbinding tussen land en zee. Hier werkten mannen 
aan schepen met wereldfaam. Nu wordt dit terrein omgevormd tot de moderne en 
levendige stadswijk Scheldekwartier. Op een markante plek aan het water gaat WVO Zorg 
drie woontorens realiseren. Met de komst van de Kop van het Dok kunt u straks wonen in 
een historische omgeving met een uniek uitzicht over het Dok, de Westerschelde en de 
binnenstad met zorg dichtbij.



Vlissingen is een stad met veel gezichten. Zeehelden 

en landrotten komen hier volop aan hun trekken. Braaf 

en soms iets minder braaf; dat is het lot van een stad 

aan het water. De wereld ligt hier aan uw voeten. De 

kansen liggen voor het oprapen. Genieten kan op veel 

manieren. Op het water, langs de eindeloze kust, in 

het bruisende centrum of van de rijke cultuur en de 

vele evenementen.

Trots en standvastig
We kunnen onmogelijk aan hem voorbij gaan: Michiel 

de Ruyter, de belangrijkste zoon van de stad. Eén 

van de grootste zeehelden die Nederland ooit gekend 

heeft. Voor altijd met zijn geboortestad verbonden. 

Het standbeeld op het Keizersbolwerk ademt iets 

van de trots en standvastigheid uit die elke Vlissinger 

ook nu nog voelt. De intieme jachthaven, vrijwel aan 

zijn voeten, draagt trots zijn naam. Al waait het nog 

zo hard op de Westerschelde, eenmaal in de haven 

overvalt u de rust en kalmte van deze beschutte plek.

Rondom natuur
De boulevard en het Badstrand verleiden u in elk 

seizoen. Wordt het een lange wandeling langs de 

branding? Of kiest u voor een frisse duik in zee?

Met de wind door uw haren, lijken tijd en leeftijd stil te staan. 

Loopt u nog wat verder, dan passeert u het windorgel en het 

Nollestrand. Met de zon hoog aan de hemel, is het hier gezellig 

druk. Buiten het seizoen, zijn het de meeuwen die het strand 

bevolken. Rust en ruimte, zo dichtbij.

Stads wonen
Om de stad en haar maritieme geschiedenis beter te leren 

kennen is een bezoek aan het MuZEEum een aanrader. 

Dit museum vindt u in het Lampsinshuis, met een unieke 

uitkijktoren. Een mooi uitzicht op zee heeft u ook vanuit het 

kraaiennest in het Arsenaal. Dit maritieme attractiecentrum 

staat volledig in het teken van piraten en zeedieren. Wie 

de blik landinwaarts richt, ontdekt een stad boordevol 

geneugten. Mooie winkels, historische pleinen en gezellige 

terrassen. Het Bellamypark gonst van plezier. Lekker eten, 

een onverwachte ontmoeting of een goed gesprek aan de 

bar. Wie ervoor openstaat, hoort hier de verhalen van verre 

zeeën en verloren liefdes. Een keer per jaar is Vlissingen het 

decor van het internationale filmfestival Film by the Sea. Tal 

van (inter)nationale filmsterren ontdekken dan wat u al lang 

weet. Vlissingen is stoer en soms een beetje rauw, maar het 

zachte ritme van eb en vloed, maakt van Vlissingen een fijne 

thuishaven. In elke seizoen. 

De zee, de zilte lucht en die eindeloze horizon; in Vlissingen hoeft u niet ver te gaan om 
dromen na te jagen. Ze vallen binnen, zoals eb en vloed. Zijn het dromen of mooie
herinneringen? Wie Vlissingen zegt, denkt aan de boulevard. Wie de stad kent,
weet beter. Deze historische stad bekoort, in elk seizoen.

VLISSINGEN
      Een parel aan zee
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Historie van de locatie
De geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij 

De Schelde is onlosmakelijk verbonden met de stad 

Vlissingen. De Schelde is Vlissingen en Vlissingen is 

De Schelde. Al in de 16e en 17e eeuw worden op het 

Scheldeterrein schepen gebouwd. De rijkswerf wordt 

in 1875 het particuliere eigendom van de Koninklijke 

Maatschappij De Schelde (KMS). In de jaren vijftig van 

de vorige eeuw is De Schelde met meer dan 4.600 

arbeidsplaatsen de grootste werkgever in Vlissingen.

De werf steekt dan als een scheepsboeg de binnenstad 

in en domineert het stadsbeeld.  

Koninklijke Marine
Vanaf de oprichting levert de KMS aan de Koninklijke 

Marine. Als hofleverancier van de Rotterdamse 

rederij Lloyd worden talloze civiele schepen gebouwd, die 

als mailboot op Indonesië varen. Het bekendste schip dat op de Scheldewerf te 

water wordt gelaten, is in 1946 de Willem Ruijs. De kiellegging van het schip vindt plaats in 

1939. Door de Tweede Wereldoorlog loopt bouwnummer 214 echter pas zeven jaar later van 

de helling. Al die jaren steekt het casco als een monument van onverzettelijkheid boven de 

Vlissingse binnenstad uit. 

Een gelukkige vaart 
Op de Kop van het Dok liggen de restanten van twee werfhellingen; de Zuidhelling en 

de Noordhelling. Door schepen op een hellend vlak te bouwen, konden ze met hulp van 

de zwaartekracht te water worden gelaten. Dat gebeurde zodra de bouw van de romp 

voldoende was gevorderd. Het te water laten vergde veel mankracht en materiaal. Vlak 

voor de tewaterlating werd het schip van de bouwblokken en schorren overgebracht op een 

ingevette laag. Vervolgens was het wachten op het moment dat de doopster met een bijl de 

laatste beletselen zou wegnemen. Met de woorden ‘Ik wens u een gelukkige vaart’ geleden 

hier talloze schepen het water in. 

DIT IS EEN SUBKOPJE
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, 

sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus 

pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 

ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 

venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet 

orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringil-

la mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. 

Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 

cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce 

vulputate eleifend sapien.

Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, 

nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. 

sodales, augue velit cursus nunc.fringilla mauris sit 

amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed conse-

quat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus 

nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate 

eleifend sapien.

HET SCHELDEKWARTIER
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Op het terrein van de voormalige scheepswerf 
De Schelde wordt letterlijk en figuurlijk 
gebouwd aan een nieuwe wijk. In het Schelde- 
kwartier gaan de industriële historie en het 
maritieme karakter van Vlissingen samen 
met gedurfde, moderne architectuur. Wie hier 
rondloopt, voelt nieuwe energie. Hier staat iets 
te gebeuren! 

Het Scheldekwartier is uniek: midden in de stad, 

wonen aan het water. Het totale gebied telt 40 

hectare. Daarvan is maar liefst 10 hectare water. 

Er komen ligplaatsen voor bewoners en passanten. 

De zacht deinende boten en hun schippers zorgen 

voor een unieke dynamiek. Ook is er ruimte voor de 

bruine vloot en riviercruiseschepen. Museumschip 

De Mercuur krijgt een vaste ligplaats in het museale 

Dok van Perry.

Breed scala aan woningen
Er wordt volop gebouwd én gewoond in het Schelde-

kwartier. Als het voormalige terrein van de Schelde- 

werf compleet veranderd is in een volwaardig stads-

deel, staan er 1500 woningen. De helft daarvan 

bestaat uit grondgebonden huizen, de andere helft 

uit appartementen. Het is juist deze mix aan wo-

ningen én bewoners, die het Scheldekwartier uniek 

maakt. Naast woningen en appartementen, met en 

zonder zorg, biedt het Scheldekwartier op termijn 

ook plaats aan een hotel, restaurant, detailhandel 

en een school. Verder wordt een grootschalige par-

keervoorziening voorzien in de oude Machinefabriek. 

Heden en verleden
Het roemrijke verleden wordt niet vergeten. Daar waar mogelijk worden elementen van 

de voormalige scheepswerf geïntegreerd in de nieuwe openbare ruimte. Ook de namen 

van de deelprojecten verwijzen naar de bijzondere geschiedenis van deze plek. Zelfs de 

40 meter hoge, gerestaureerde Scheldekraan krijgt opnieuw een plaats in dit nieuwe 

stadsdeel.

EEN BRUISENDE WOONWIJK
Met allure
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ZORGELOOS WONEN
Bij WVO Zorg 
Gelegen op Walcheren, biedt WVO Zorg verpleeghuis- en thuiszorg die draait om een gevoel van 
verbondenheid. De missie: WVO Zorg maakt iedere dag de moeite waard door welzijn en zorg te bieden, 
persoonlijk en op maat, zodat cliënten hun vertrouwde leven kunnen blijven voortzetten.
‘Samen voelt beter’, dat is waar WVO Zorg zich dagelijks voor inzet.

WVO Zorg is innoverend en ondernemend door nieuwe concepten te ontwikkelen om ouderen op Walcheren 

te faciliteren, ons dienstenpakket en verzorgingsgebied uit te breiden en voorop te lopen in de zorg van de 

toekomst. Dat doen we onder andere met de ontwikkeling van bijzondere en aantrekkelijke woongebouwen, 

zoals het project Kop van het Dok. Waarbij de zorg gemakkelijk en dichtbij geregeld kan worden met 

behulp van uitgebreide zorgfaciliteiten van het naastgelegen woonzorgcentrum Scheldehof.
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Wonen op hoog niveau in unieke 
gebouwen
Door de jaren heen heeft WVO Zorg veel ervaring 

opgedaan met de huisvesting van ouderen en alle 

renovaties en nieuwbouwprojecten die daarbij 

kwamen kijken. In onze moderne gebouwen wordt 

een huiselijke, welkome sfeer gevoeld met alle 

faciliteiten voor goede en professionele zorg in 

een veilige omgeving. Onze gebouwen omvatten 

een unieke mix van publieksvoorzieningen als 

brasserieën, ateliers, bioscoop, theater, kapsalon 

en winkels.



KOP VAN HET DOK
Project 

De voormalige scheepswerf van de Koninklijke 
Maatschappij De Schelde in Vlissingen wordt 
getransformeerd naar een nieuw stadsdeel; het 
Scheldekwartier. Na de verbouwing van de zware 
plaatwerkerij tot woonzorgcentrum Scheldehof door 
WVO Zorg, is de Kop van het Dok aan de beurt.

Het project Kop van het Dok ligt op een bijzondere locatie 
in Vlissingen. Tegenwoordig wordt de skyline van Vlissingen 

gedomineerd door de hoogbouw aan de boulevard maar 

tot vijftig jaar geleden had Vlissingen een imponerende, 

industriële skyline. Boven de huisjes met pannendaken van de 

binnenstad torenden de kranen van scheepswerf de Schelde 

die rondom de Dokhaven stonden. Robuust, stoer, no nonsens. 

Een groter contrast is bijna niet denkbaar. Bij het ontmantelen 

van de werf in de jaren 70 van de vorige eeuw werd een groot 

deel van de beeldbepalende kranen en loodsen afgebroken en 

kwam het terrein op een paar bewaarde hallen en één kraan 

na, braak te liggen. (*1)   

Op de kop van het voormalige dok waar vroeger de schepen 

te water werden gelaten gaat WVO Zorg nu 182 woningen 

realiseren. Binnen het project is het contrast van de oude 

scheepswerf terug te vinden. Op de eerste drie lagen vormt 

de plint een continue begeleiding van de openbare ruimte 

op straatniveau, refererend aan de menselijke maat en de 

gangbare bouwhoogte in de stad. De drie torens torenen daar 

boven uit. Ze geven de stad een nieuw landmark juist

op de plek waar de schepen vroeger aan hun reis begonnen.

De torens variëren in hoogte en woningtypologie.

Op de tweede verdieping is het gehele complex middels 

twee loopbruggen verbonden met zowel de achterliggende 

parkeergarage als Scheldehof. In de plint tussen de torens 

bevinden zich 7 stadswoningen.
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Deze tweelaagse woningen hebben een 

achtertuin aan de gezamenlijke tuin tussen 

het complex en de bestaande garage. De 

balkons hebben zo veel mogelijk glazen 

borstweringen zodat men van het balkon en 

de woning erachter onbelemmerd uitzicht 

heeft op de omgeving.

*1  zie voor meer informatie: www.zeeuwseankers.nl Mira van Beek, architect

www.kopvanhetdok.nl
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SITUATIE
Dagelijkse boodschappen dichtbij
In de supermarkt kunt u uw dagelijkse boodschappen dichtbij huis halen. 
Uw appartementencomplex is intern verbonden met Albert Heijn. Via de 
interne doorgang kiest u voor rust en gemak, weer of geen weer.

Direct verbonden met Scheldehof 
De Kop van het Dok is via een interne loopbrug verbonden met Schelde-
hof, in de voormalige Zware Plaatwerkerij. Naast een woonzorgcentrum 
is dit vooral een fijne ontmoetingsplaats. Met onder andere een brasserie, 
pedicure, kapsalon, creatieve werkplaats en zelfs een theater- en
bioscoopzaal.

Direct in de binnenstad
In de Kop van het Dok woont u middenin de stad. Gezellig winkelen, een 
terrasje pakken of een wandeling over de prachtige boulevard. U stapt uw 
huis uit en u bent er. De Kop van het Dok biedt u de unieke combinatie van 
prettig en luxe wonen in de nabijheid van de stad en het water.  

Prettig parkeren
Parkeren kan in de naaste omgeving. Als bewoner huurt u een parkeer-
plaats in parkeergarage ‘Scheldeplein’. Deze is met een interne loopbrug 
bereikbaar. Veder zijn er in de omgeving voldoende parkeervoorzieningen 
voorzien. Volop ruimte dus voor u en uw bezoek.



Bij het ontwerp van project Kop van het Dok staat de kwaliteit van 
leven centraal. De drie woontorens staan middenin de stad en dus 
middenin het leven. Tal van faciliteiten vindt u op loopafstand. In 
deze zorgzame omgeving kunt u lang, prettig en veilig wonen. 

KWALITEIT VAN WONEN
Kwaliteit van leven

Goed wonen is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Een woning 

biedt immers meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wonen staat 

voor thuiskomen en het fijne gevoel van geborgenheid. De nieuwe wijk 

Scheldekwartier biedt een aangename sfeer en ruimte voor persoonlijk 

contact en onverwachte ontmoetingen. Maak een wandeling langs het 

water, pak de fiets of geniet rustig op een bankje van de dynamiek van 

deze jonge stadswijk.

Alles dichtbij
Het project Kop van het Dok ligt naast de Zware Plaatwerkerij. Daar 

vindt u woonzorgcentrum Scheldehof. Een loopbrug zorgt voor een 

optimale verbinding tussen het nieuwe complex en de voorzieningen 

in het woonzorgcentrum. Ook als u geen behoefte heeft aan zorg, kunt 

u profiteren van de faciliteiten die in Scheldehof aanwezig zijn. Met 

een brasserie, theater- en bioscoopzaal, een pedicure, fysiotherapeut, 

kapsalon en supermarkt is dit een fijne ontmoetingsplaats. Verder is 

er een creatieve ruimte en worden regelmatig muziekoptredens en 

exposities georganiseerd. Natuurlijk is zorg, met WVO Zorg zo dichtbij, 

snel geregeld. 

Middenin de stad
Kop van het Dok ligt middenin de stad. Winkels, horeca, (jacht)havens, 

openbaar vervoer, ziekenhuis  en andere openbare voorzieningen: alles 

vindt u in directe nabijheid. Vlissingen is filevrij bereikbaar, ligt direct 

aan de snelweg A58 en heeft twee NS-stations. Wilt u zelf een uitstapje 

maken of verwacht u bezoek? Dan zijn de verbindingen optimaal. 
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VERKOOP
INFORMATIE
Schinkel de Weerd,
dé NVM Nieuwbouw-specialist op Walcheren
Uw gecertificeerd NVM nieuwbouwspecialist in Vlissingen.
Schinkel de Weerd kenmerkt zich door de inzet van een klantgericht en flexibel team van specialisten.
Onze persoonlijke benadering, uitstekende bereikbaarheid en moderne werkwijze maken dat u zich echt 
klant zult voelen.

In opdracht van WVO Zorg verzorgt Schinkel de Weerd de verkoop en verhuur van Kop van het Dok.

Schinkel de Weerd Makelaardij
Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg

Openingstijden
maandag  08:30 - 17:15 uur 
dinsdag  08:30 - 17:15 uur
woensdag  08:30 - 17:15 uur
donderdag  08:30 - 17:15 uur
vrijdag  08:30 - 17:15 uur
zaterdag  op afspraak
zondag  gesloten

Meer weten? 
Stuur een e-mail of bel ons:
info@schinkeldeweerd.nl
T: 0118 - 46 03 00
www.schinkeldeweerdnieuwbouw.nl

DUURZAAM WONEN
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Focus op duurzaam wooncomfort

De focus van WVO Zorg bij het ontwerp van de Kop van het Dok is duurzaam en waardevast wooncomfort.
Zo komt er een collectieve Warmte Koude Opslag (WKO) installatie.

U kunt uw appartement in de winter verwarmen en ‘s zomer verkoelen. 



www.kopvanhetdok.nl


