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Raadsinformatiebrief principebesluit herbestemming Theo van Doesburgcentrum
Geachte raadsleden,
Recentelijk is het Theo van Doesburgcentrum (Brouwenaarstraat 2) door L’Escaut
woonservice verkocht aan AVV Beheer. Namens AVV Beheer en ME Vastgoed hebben wij
een principe-verzoek (zie bijlage 1036330) ontvangen om dit gebouw te mogen verbouwen
en in gebruik te mogen nemen voor de realisatie van 13 koop-appartementen in het luxere
segment. Dit gebruik voldoet niet aan de ter plaatse geldende Beheersverordening
Middengebied, waarin het perceel is voorzien van het besluitvlak (bestemming)
'Maatschappelijk'. Tevens betreft het pand een Rijksmonument.
Uw raad heeft geen beslissingsbevoegdheid omtrent het initiatief, aangezien met toepassing
van de zogenaamde kruimelgevallenregeling medewerking verleend kan worden aan het
initiatief. Wettelijk is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders het
bevoegd gezag is om een beslissing te nemen op een aanvraag omgevingsverguninng voor
het toepassen van de kruimelgevallenregeling. Gezien het belang dat gediend is met de
beoogde herbestemming, menen wij er echter goed aan te doen, u door middel van deze
brief te informeren over dit project.
Principe-besluit
Met de beoogde herbestemming krijgt het betreffende Rijksmonument een structurele
nieuwe invulling en wordt langdurige leegstand van het gebouw voorkomen. De
Monumentencommissie van de gemeente Vlissingen en de Rijksdient voor Cultureel
Erfgoed hebben aangegeven dat een herbestemming van het gebouw naar een woonfunctie
– vanuit het oogpunt van monumentenzorg - in principe niet op bezwaren stuit. Verder
voldoet het initiatief aan het ruimtelijke beleid en zien wij op voorhand vanuit andere
beleidsvelden geen onoverkomelijke beletselen. Het initiatief voldoet onder meer aan de
door de provincie Zeeland vastgestelde regionale woningmarktafspraken voor de regio
Walcheren.
In beginsel zijn wij dan ook positief gestemd over dit initiatief. Wij hebben dan ook besloten
in principe medewerking te willen verlenen aan dit project. Alvorens het project
daadwerkelijk uitgevoerd mag worden, dienen de plannen verder te worden uitgewerkt en
dient de initiatiefnemer te beschikken over de vereiste (omgevings)vergunningen.
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Planuitwerking
Bij de nadere planuitwerking zal aangetoond moeten worden dat het plan daadwerkelijk
uitvoerbaar is. Dit zal uit de namens de initiatiefnemer aan te leveren vergunningaanvragen
met de daarbij behorende stukken moeten blijken. In ieder geval zijn de volgende
vergunningen vereist:
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’;
omgevingsverguninng voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening’;
omgevingsvergunning voor het wijzigen van een Rijksmonument.
uitwegvergunning voor de aanleg van een uitweg/inrit naar het beoogde
parkeerterrein.
Het in gang zetten van de benodigde planologische procedure kunnen wij pas doen na
ontvangst van een realiseerbaar aangetoond initiatief. Alvorens wij daartoe over gaan moet
een zogenaamde anterieure overeenkomst worden gesloten tussen de initiatiefnemer(s) en
de gemeente, waarin onder meer afspraken worden vastgelegd over parkeren en de
afwenteling van alle door de gemeente te maken kosten die verband houden met deze
ontwikkeling op de initiatiefnemer.
Parkeren
Een belangrijk aandachtspunt is de parkeersituatie. Zoals waarschijnlijk bij u bekend, is er
sprake van een hoge parkeerdruk in de omgeving van het Theo van Doesburgcentrum. Op
grond van de parkeernorm bedraagt de parkeerbehoefte voor de beoogde herbestemming
23 parkeerplaatsen. In het principe-verzoek wordt aangegeven dat wordt voorzien in de
aanleg van 16 parkeerplaatsen op eigen terrein, ter plaatse van de huidige aanbouw op het
perceel Brouwenaarstraat 4, wat eveneens eigendom is van AVV Beheer. Dit zal vastgelegd
worden in de anterieure overeenkomst.
De overige parkeerbehoefte zal opgevangen worden in het openbaar gebied in de omgeving
van het gebouw.
Ook voor de huidige bestemming behelst de parkeerbehoefte minimaal dit aantal auto’s
zodat de beoogde herontwikkeling geen negatieve gevolgen heeft voor de parkeerdruk in dit
gebied. Bovendien zijn wij voornemens om het openbaar gebied in de omgeving van het
stadhuis / Theo van Doesburgcentrum her in te richten, waarbij eventueel meer
parkeergelegenheid kan worden gecreëerd. Hiervoor is onlangs toestemming verkregen van
de financieel toezichthouder. Wij zullen u informeren over de voortgang. Indien deze
herinrichting geen doorgang mocht vinden, kan het initiatief – vanuit het oogpunt van
parkeren – ook zonder deze herinrichting worden uitgevoerd.
Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande in dit stadium voldoende te hebben
geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

Blad 2 behorend bij 827462 / 1036352

Blad 3 behorend bij 827462 / 1036352

PRINCIPEVERZOEK
Ontwikkeling van 13 koop-appartementen
aan de Brouwenaarstraat 2 te Vlissingen.

1

Principeverzoek
In het kader van de realisatie van 13 appartementen in het pand aan de
Brouwenaarstraat 2 te Vlissingen.
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INLEIDING
De initiatiefnemers, AVV Beheer en ME Vastgoed, hebben het pand aan de
Brouwenaarstraat 2 (projectlocatie) aangekocht. Het pand is gebouwd als Rijks Hogere
Burgerschool, tussen 1920 en 1924 naar een ontwerp van de architect Helwig, onder
supervisie van Rijksbouwmeester W.A.J. Vrijman. Momenteel is het gebouw in gebruik in
de maatschappelijke sector en staat bekend als het Theo Van Doesburg centrum, de
bijbehorende gronden zijn in gebruik als tuin. De ligging en locatie zijn weergegeven in
figuur 1.
De beoogde ontwikkeling omvat de vestiging van 13 koop-appartementen voor
permanente bewoning in het pand. Het monumentale karakter van het pand zowel
exterieur als interieur zal gehandhaafd blijven.
De beheersverordening “Middengebied “ van augustus 2016 voorziet niet in de beoogde
ontwikkeling. De gronden zijn bestemd als “maatschappelijk”. Dit principeverzoek heeft
dan ook tot doel de bestemming op de locatie te wijzigen naar de bestemming “wonen”.
In relatie tot deze bestemming zal ook het parkeren meegenomen worden in de
ontwikkeling.
In voorliggend principeverzoek is een nadere toelichting gegeven op de beoogde
ontwikkeling en is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de bestaande situatie in
haar context beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het toetsingskader (beleid en
milieuaspecten) nader toegelicht, voor zover dit in dit stadium van het principeverzoek
mogelijk is. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een samenvatting van het verzoek gegeven.

Locatie:

Figuur 1
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BESTAANDE EN BEOOGDE SITUATIE

2.1

Projectlocatie en omgeving
De projectlocatie is gelegen ten noordoosten van het Stadhuisplein in Vlissingen.
De Brouwenaarstraat ligt dwars op de Paul Krugerstraat en heeft het karakter van een
straat met bestemmingsverkeer. Ter plaatste van de projectlocatie bestaat de
aanwezige bebouwing meest uit woningen. Het Theo van Doesburg centrum beschikt
over karakteristieke monumentale gevels met een symmetrische gevelopbouw en een
monumentaal interieur met origineel tegelwerk. In figuur 3 is een foto-impressie van de
bestaande situatie weergegeven.
In de beheersverordening (figuur 2) wordt de locatie aangeduid als maatschappelijke
functie. Het heeft bovendien een monumentale status (nummer 508775) en dat
betekent dat het plan voorgelegd zal moeten worden aan de monumentencommissie
van de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Beheersverordening:

Figuur 2

4

Situatie:
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Gevels

Interieur

Figuur 3
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2.2

Beoogde situatie
De voorgestelde ontwikkeling gaat uit van het behoud van het pand zowel het exterieur
als het interieur. De gevels zullen zoveel mogelijk in tact gelaten worden, er zullen een
aantal ramen verlaagd worden zodat op de begane grond 5 appartementen en op de
verdieping 6 appartementen een buitenruimte kunnen krijgen. Binnen zal de
oorspronkelijke plattegrond nagenoeg behouden blijven. De wanden van de gangen en
trappen worden geschilderd, al het tegelwerk blijft behouden. In Figuur 3 t/m 10 ziet u
een impressie van de bestaande en nieuwe plattegronden. Uiteraard zal de verdere
planontwikkeling in nauwe samenwerking gaan met de monumentencommissie en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de eerste gesprekken hierover zijn reeds
gevoerd.

2.3

Maatschappelijke betekenis beoogde ontwikkeling
De projectlocatie is gelegen aan een weg met een diverse bebouwing die aangemerkt
wordt voor wonen en maatschappelijke doeleinden.
Het wijzigen van de bestemming naar “wonen” op deze locatie verhoogd de capaciteit
van het aantal appartementen met 13 stuks. De appartementen zullen zich met hun
oppervlakte (tussen de 104 en 171m²) en door hun bijzondere locatie (in een
Rijksmonument) richten op het luxe segment en zijn hierdoor een toevoeging aan het
huidige woningaanbod en leefkwaliteit van het gebied. In de Bouwenaarstraat is reeds
grotendeels de bestemming wonen aanwezig en de bestemmingswijziging sluit dan ook
aan bij de bestemming die reeds in deze omgeving voorkomt.
Het parkeren zal in elk geval met 1 auto per appartement opgelost worden op eigen
terrein (fig. 4), ook zal er in of bij het gebouw een eigen stalling voor fietsen komen. 16
Parkeerplaatsen worden gerealiseerd op eigen terrein, de 7 extra benodigde
parkeerplaatsen kunnen gevonden worden voor het gebouw. Ook bij de huidige
bestemming behelst de parkeerdruk minimaal dit aantal auto’s en een wijziging in de
bestemming zal dan ook geen negatieve gevolgen voor de parkeerdruk op dit gebied
hebben.
Ten behoeve van de aanvraag bestemmingwijziging zal er in een later stadium een
ruimtelijke onderbouwing aangeleverd worden, evenals bouwtekeningen en
berekeningen ten aanzien van dit project. In fig. 5 t/m 10 worden de plattegronden
weergegeven zoals ze na overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed zijn
ontworpen.
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Bestaande situatie:

Nieuwe situatie:

16 p.p

Figuur 4
Berekening parkeren:
11 appartementen 104-120m²; 11 x 1,7 parkeernorm= 18,7p.p
2 appartementen 171 m²;
2 x 1,8 parkeernorm= 3,6p.p
Totaal
22,3 =23 parkeerplaatsen
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Plattegronden (fig. 5 t/m 10):

App.1

App. 2

App.5
App.3

App.4

Begane grond bestaand en nieuw
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App.6

App. 7

App.11

App.8

App. 9

App.10

Verdieping bestaand en nieuw
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App.12

App.13

2e verdieping bestaand en nieuw
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TOETSINGSKADERS

3.1

Beleid

3.1.1

Provinciaal beleid
Regionale woningmarktafspraken Walcheren 2016-2026
In dit stuk staat het volgende:
“Kwantitatieve behoefte en ladderruimte: Samen met de regio is bepaald dat er volgens
verwachting nog 515 woningen onttrokken worden door sloop en 290 door deeltijdwoners. Uiteindelijk leidt dit tot een woningbouwopgave van 3532 tussen 2016 en 2026.
De Walcherse gemeenten en Provincie Zeeland hebben zich gezamenlijk ingespand om
voldoende informatie te kunnen leveren over de omvang, planfase en kwaliteit van de
woningbouwplannen op Walcheren. De harde plancapaciteit, de woningbouwplannen
die ‘gehard’ zijn in een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan of andere
planvorm, bestaat uit 1831 woningen. Hierdoor kan de zogenaamde ‘ladderruimte’
bepaald worden. Met ladderruimte wordt bedoeld de ruimte die op dit moment
aanwezig is om binnen de bepaalde woningbehoefte ‘zachte plannen’ om te zetten naar
‘harde’ plannen. Op dit moment bedraagt de ladderruimte 1701 woningen. Gezien de
incidentele functieveranderingen en woningsplitsingen in het verleden is een
restcapaciteit van 274 nodig. De netto ladderruimte die ingevuld kan worden met
nieuwe/zachte woningbouwplannen bedraagt dan 1427 woningen. Geconstateerd kan
worden dat er in de regio een behoorlijke ontwikkelruimte is voor nieuwe plannen.
Voorts wordt het volgende gesteld:
“Zachte plancapaciteit die via een bestemmingsplanprocedure wordt omgezet in harde
plancapaciteit, is wat ons betreft akkoord mits er voldoende ladderruimte is en als er
sprake is van:
- B: Een transformatie van een leegstaand pand binnen de grens Bestaand Bebouwd
Gebied.
- F: Een project in het woonmilieu Centrum Stedelijk of grenzend aan de binnensteden
van Middelburg of Vlissingen.”

3.1.2

Gemeentelijk beleid
Voor de beoogde ontwikkelijking zijn de volgende gemeentelijke kaders relevant.
Huisvestingsverordening 2017
Wijziging samenstelling woonruimtevoorraad;
Het bepaalde in dit hoofdstuk is van toepassing op woningen, woonruimten en
gebouwen, die woonruimten bevatten met een WOZ-waarde van en lager dan €
260.000,-. De appartementen zullen aangeboden worden voor een prijs die ruim boven
dit bedrag uitstijgt en deze verordening is dus niet van toepassing op de ontwikkeling.
Beheersverordening “Middengebied”
In het bestemmingsplan wordt de locatie aangeduid als maatschappelijke functie, het
heeft bovendien een monumentale status (Rijksmonument nummer 508775). Dit
betekent dat het plan voorgelegd zal moeten worden aan de monumentencommissie
van de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Conclusie
De beoogde ontwikkeling past binnen de doelstellingen van het provinciaal en
gemeentelijk beleid.
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3.2

Milieu- en duurzaamheidsaspecten

3.2.1

Geluidhinder
De beoogde locatie ligt aan een secundaire weg in de bebouwde kom van Vlissingen,
waar een maximum snelheid geldt van 50 km per uur. Overige wegen liggen op grote
afstand van de locatie. Aangezien de beoogde bestemming “wonen” is, is een akoestisch
onderzoek op grond van de wet Geluidhinder noodzakelijk. Dit onderzoek zal in een
later stadium aangeleverd worden.

3.2.2

Bodemverontreiniging
Wettelijk is bepaald dat een bouwvergunningsplichtig bouwwerk niet mag worden
gebouwd op een zodanig vervuild terrein, dat er schade of gevaar is te verwachten voor
de gezondheid van de gebruikers of het milieu. Omdat het hier een bestaand gebouw
betreft en er op de beoogde locatie geen werkzaamheden op of in de grond zullen
plaatsvinden is er geen schade te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers of
het milieu.

3.2.3

Flora en Fauna
Op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Flora en Faunawetgeving en de
natuurbeschermingswet is het van belang bij de ruimtelijke planvorming vooraf te
onderzoeken of en welke dier- en plantensoorten er op de locatie voorkomen, wat hun
beschermstatus is en wat de effecten zijn van de ingreep op het voortbestaan van de
gevonden soort.
Een quickscan naar natuurwaarden is vereist in verband met de mogelijke aanwezigheid
van gierzwaluwen, mussen en vleermuizen in het gebouw. Deze quickscan zal in een
later stadium aangeleverd worden. De tuininrichting is tevens onderdeel van het overleg
met de monumentencommissie en de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en de
bestaande bomen/beplanting zal afhankelijk van de plannen ook in de quickscan
meegenomen worden.

3.2.4

Archeologie
In Europees verband is het zogenaamde “Verdrag van Malta” tot stand gekomen.
Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk te behouden.
Waar dit niet mogelijk is dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. In
navolging op het verdrag is het provinciale beleid gericht op het bevorderen dat
archeologisch onderzoek een vast onderdeel wordt van de planvoorbereiding van
ingrepen in en om de bodem.
Met behulp van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW) kan worden nagegaan of de gronden binnen het
plangebied archeologisch van betekenis zijn. Ook op de bestemmingsplankaart zijn alle
bekende archeologische terreinen (monumenten) aangegeven. De planlocatie is op de
bestemmingsplankaart aangeduid als “cultuur historisch waardevol”. Dit heeft
betrekking op het gebouw en niet op de gronden. Omdat het hier een bestaand gebouw
met tuin betreft en er op de beoogde locatie geen werkzaamheden op of in de grond
zullen plaatsvinden is het niet verwachten dat de archeologische waarden aangetast
worden. Voor het gebouw zal nauw overleg met de monumentencommissie en de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed plaatsvinden.

13

3.2.5

Water
Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van
de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen
aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik
ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen
beiden is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte
waterkwaliteit, verdroging etc. te voorkomen.
Omdat het hier een bestaand gebouw met tuin betreft en er geen wijzigingen zullen zijn
in de waterhuishouding, noch in de verhouding verhard-onverhard, is het aannemelijk
dat de beoogde ontwikkeling geen nadelige effecten oplevert voor het water op deze
locatie.

3.2.6

Milieuhinder
Door het aanbrengen van een zone tussen bedrijvigheid en gevoelige bestemmingen
(zoals woningbouw) kan de overlast ten gevolge van bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk
gehouden worden. Zonering is met name van toepassing bij nieuwbouw van woningen
en andere gevoelige functies in de directe omgeving van een bedrijf en bij vestiging van
een nieuw bedrijf in de direct omgeving van gevoelige bestemmingen.
In de directe omgeving van de projectlocatie zijn geen bedrijfsbestemmingen gelegen
die een belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling.

3.2.7

Externe veiligheid
Transportroutes
Op basis van de provinciale risicokaart zijn de snelweg A58 en de provinciale weg N288
aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen. Deze wegen liggen op ruime afstand
(2km) van de projectlocatie en vormen geen belemmering voor de beoogde
ontwikkeling.
Inrichtingen
Op basis van de provinciale risicokaart zijn er geen risicovolle inrichtingen in en/of nabij
de projectlocatie aanwezig.
Buisleidingen
Op basis van de kaart buisleidingen en leidingstroken uit het omgevingsplan Zeeland
2012 – 2018 zijn er geen planologische relevante buisleidingen in of nabij de projectlocatie aanwezig.
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3.2.8

Luchtkwaliteit
In Europees verband zijn normen opgesteld voor (de mate van) luchtverontreiniging. Op
basis van deze Europese regelgeving is op 5 augustus 2005 het Besluit Luchtkwaliteit in
werking getreden. Het besluit heeft betrekking op zwaveldioxide, stikstofdioxide,
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood. Om invulling te geven aan het aspect
luchtkwaliteit in ruimtelijke plannen is het begrip “gevoelige bestemming” ingevoerd.
Bestemmingen kunnen als gevoelig worden aangemerkt als er sprake is van een fysiek
verblijf van 12 uur of langer per dag (bijvoorbeeld woongebieden), als er gevoelige
groepen aanwezig zijn of als er sprake is van het verrichten van inspanningen. In het
Besluit Luchtkwaliteit 2005 is er bescherming van de gevoelige bestemmingen een
normstelling voor de buitenluchtkwaliteit opgenomen; aan deze in het besluit
vastgestelde grenswaarden dient bij ruimtelijke plannen en verkeersplannen expliciet te
worden getoetst.
Omdat de buurpanden reeds de gevoelige bestemming “wonen” hebben, zal voor de
wijziging van de huidige bestemming “maatschappelijk” naar de bestemming “wonen”
geen extra toetsing nodig zijn.

3.3

Financiële onderbouwing
Er zullen 13 koop-appartementen met fietsenberging en parkeerplek gerealiseerd
worden met een prijs van € 300.000,- voor de kleinste appartementen. Er is reeds
belangstelling getoond voor de appartementen en de verwachting is dan ook dat het
een uniek product in Vlissingen is wat zeer goed verkoopbaar is. Een markt
onderzoeksrapport van de makelaar zal in een later stadium overlegd worden.

4

VERZOEK
Het initiatief om op de beoogde projectlocatie aan de Brouwenaarstraat 2 te
Vlissingen 13 appartementen te realiseren, past in het provinciale beleid ten aanzien van
uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het aantal woningen in Vlissingen.
Om dit initiatief te kunnen realiseren wordt derhalve verzocht om planologische
medewerking te verlenen ten behoeve van de realisatie van het project.
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Gemeente Vlissingen
College van burgemeester en wethouders
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen
Vlissingen,
05-09-2017
onderwerp: Principeverzoek
Geacht college,
Namens de initiatiefnemers AVV Beheer en ME Vastgoed, willen wij een principeverzoek bij u
indienen voor de wijziging van de bestemming “maatschappelijk” naar “wonen” voor het pand
bekend als het Theo van Doesburgcentrum aan de Brouwenaarstraat 2 te Vlissingen.
ME Vastgoed is voornemens in het pand 13 koop-appartementen te realiseren. Dit past naar onze
mening binnen de beleidskaders van de gemeente en draagt bij aan een divers woningaanbod in
het hogere segment in Vlissingen.
Het gebouw leent zich uitstekend voor de functie “wonen” gezien zijn goede routing en grote hoge
ruimtes met veel daglicht. De monumentale uitstraling van het pand zal, zowel binnen als buiten,
gehandhaafd blijven en het pand zal een beeldbepalend element blijven in de Brouwenaarstraat en
de stad.
Bijgevoegd vindt u de bijlage behorende bij ons verzoek. Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

K.J. Nije
architect
Bijlagen:
Principeverzoek
Vooroverleg monumentencommissie en Rijksdienst
Verslagen vooroverleg monumentencommissie en Rijksdienst

Bellamypark 9
4381 CG Vlissingen
t: 0118 460500
info@w tsarchitecten.nl
www .w tsarchi tecten.nl
Abn Amro 59 12 36 745
iban NL14ABN A0591236745
btw 8509.08.292
kvk 53511948
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Onderwerp
begane grond bestaand

7,00 m

10,28 m

10,28 m

recreatieruimte

tuin

11,62 m

app. 1
119m²

tuin

7,00 m

berging

2,66 m

8,50 m

7,63 m

app. 2
156m²

app. 4
98m²

app. 3
98m²

10,28 m

17,09 m

17,09 m

tuin

tuin

tuin

WTS Architecten

OPDRACHTGEVER

PROJECT

DATUM

Bellamyark 9
4381 CG Vlissingen
0118 460500
info@wtsarchitecten.nl

ME Vastgoed

Van Doesburgcentrum

11-04-2018

FASE

SCHAAL
1:200

SO

6,17 m

app. 5
156m²

WERKNUMMER
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A3

10,28 m

tuin

Onderwerp
begane grond nieuw

10,27 m

app. 6
143m²

app. 11
143m2

balk.

app. 7
137m²

app. 10
137m2

app. 8
98m²

balkon
10,27 m

app. 9
98m2

balk.

balk.
17,19 m

17,18 m
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15,37 m

13,99 m

balk.

10,27 m
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balkon
10,27 m

Onderwerp
1e verdieping nieuw

balkon

balkon

5,51 m

3,50 m

app. 13
191m²
balkon

13,25 m

5,22 m

20,16 m
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3,49 m

6,17 m

9,59 m

balkon

6,45 m

app. 12
200m2

6,45 m

Onderwerp
2e verdieping nieuw
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Nieuwe balkons toevoegen op de manier
van de Amsterdamse school:
metselwerk gevel naar buiten "duwen"
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