begane grond

verdieping 1

verdieping 1

verdieping 2

woning M grondgebonden

woning M boven

oppervlakte ca 60m2 BVO
doorzon kwaliteit / 2 verdiepingen
1 slaapkamer (2de optioneel)
tuin met achterom

oppervlakte ca 60m2 BVO
doorzon kwaliteit / 2 verdiepingen
1 slaapkamer (2de optioneel)
terras aan zijde edisonstraat

begane grond

verdieping 1

begane grond

verdieping 1

woning L grondgebonden

woning XL grondgebonden

oppervlakte ca 90m2 BVO
doorzon kwaliteit / 2 verdiepingen
3 slaapkamers
tuin met achterom

oppervlakte ca 120m2 BVO
doorzon kwaliteit / 3 verdiepingen
5 slaapkamers
tuin met achterom

verdieping 2

DE WONING

XL

L

XL

M

M

M

L
M

M

L

XL

M
L

CM

M

woning M
L

XL

commercieel + woning M boven
woning L
woning XL
special

CELSIUS VAN DER BILDT

CELSIUS SNELLIUS

MIDDENGEBIED

basis is gras met beperkt aantal bomen

HUISKAMERSFEER VOORPORTAAL EN ENTREEHOF

wadi

SNELLIUS FASE 2

GROENE INVULLING BINNENGEBIEDSNELLIUS FASE 2
SNELLIUS FASE 2
GROENE INVULLING BINNENGEBIED
SNELLIUS FASE 2

lijnen

bloembollenmengsel

geveltuintjes in entreehoven

hagen met bomen in parkeerhoven

geveltuintjes in entreehoven

voorjaarsbloeiers

gras in zomer

hagen met bomen in parkeerhoven

basis is gras met beperkt aantal bomen

najaarsbloeiers

wadi

basis binnenterrein: gras met bomen;
klimplanten in entreehofjes
Legenda
aan randen in voor/najaar: mengsels
van bol/knolgewassen
bebouwing
basis binnenterrein: gras met bomen;
klimplanten in entreehofjes
aan randen in voor/najaar: mengsels
van bol/knolgewassen

kavels

parkeren

verhardinginbinnenhof
geveltuinen
Stephensonstraat

bomen in potten in de voorportalen

bomen in potten in de voorportalen

geveltuinen in Stephensonstraat

verharding
lijnenentreehof

bloemb

SFEER EN BELEVING
veranda

beplantingszone
bloembollen en wadi
B

grasveld met bomen
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gras in zomer
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edisonstraat
stephensonstraat
newtonstraat
drebbelstraat
entree hof
poort
toren special
groen binnenhof
batata
parkeren

