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Terugblik  Aris van Galen (ontwikkelaar)



Sinds zomer 2020

• Beeldkwaliteitsplan opgesteld door AWG Architecten en goedgekeurd door Gemeente Middelburg

• Aanvullend grondonderzoek op het terrein
- restanten oude kazerne gevonden
- aanpassing plan: 5 woningen gewijzigd in 4 ruimere woningen

• Schetsontwerp door AWG Architecten nader uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp

• Goedkeuring WARK op het Voorlopig Ontwerp

Korte terugblik



Project in vogelvlucht

Project Fierloos



Situatie
WOONPROGRAMMA 
VOORLOPIG ONTWERP

AANTAL

Herenhuizen Korte 
Noordstraat

4

Appartementen 
Zuidsingel

22

Appartementen 
Koningstraat

12

TOTAAL 38

Aantal parkeerplaatsen 
in kelder

67



Stand huidige ontwerp: Koningstraat



Stand huidige ontwerp

Type Segeerpoort | 78 – 92 m²



Stand huidige ontwerp: Zuidsingel



Stand huidige ontwerp

Type Koepoort | 176 – 218 m²



Stand huidige ontwerp: Korte Noordstraat



Stand huidige ontwerp

Type Seispoort | 116 – 129 m²



Stand huidige ontwerp: gevel binnentuin



Stand huidige ontwerp

Type Langevielepoort| 107 – 147 m²



Stand huidige ontwerp: gevel binnentuin



Stand huidige ontwerp

Type Dampoort| 93 – 119 m²



Stand huidige ontwerp: achtergevel woningen



Stand huidige ontwerp

Type Noordpoort| 180 – 231 m²



Stand huidige ontwerp - binnentuin

Type Nordpoort| 180 – 231 m²

- Klinkerverhardingen
- Hagen als afscheiding terrassen
- Groen en bomen in binnenterrein
- Hagen en groen voorzijde
- Lage tuinmuur aan de Koningsstraat.



Stand huidige ontwerp - binnentuin

Type Nordpoort| 180 – 231 m²



Omgeving Jan ‘t Mannetje (ontwerpmanager)



Veiligheidsmaatregelen op en rondom de bouwplaats

- verkeersregelaars aanwezig tijdens grote transporten

- vastgestelde aan- en afvoer routes bouwtransporten

- omleidingen en voorzieningen afgestemd met gemeente

- verkeersplan opgezet tijdens verschillende bouwfases

- vaste zones voor laden en lossen

- houten schotten afscherming aan de Korte Noordstraat

- bouwplaats geheel afgesloten middels hekwerken/afscherming

- generieke poortinstructie inzake veiligheid op de bouwplaats voor elke werknemer

Omgeving



Bouwplaatsinrichting

- Vaste bouwkraan
- Gedeelte Zuidsingel afgesloten
- Locatie 4 woningen tijdelijk gebruik

voor opstelplaats transporten
- Bouw 4 woningen wordt later

opgestart, maar tegelijk opgeleverd 
met de appartementen

- Gehele project locatie wordt afgezet
met hekken en plaatselijk met 
houten schotten



Bouwplaats 

Fase opbouw en afbreken bouwkraan Fase bouw appartementen

Concept, eea ter goedkeuring aan gemeente



Bouwplaats 

Fase bouw woningen Korte Noordstraat

Concept, eea ter goedkeuring aan gemeente



Bouwkundige opnames omgeving

Bouwkundige opname in 
cirkel van 25 meter

Gevelopname middels 
foto’s in cirkel van 50 
meter



Schaduwwerking

Maart 10:00 uur
- geen schaduw op omliggende bebouwing

Maart 14:30 uur
- geen schaduw op omliggende bebouwing 



Schaduwwerking

Juni 10:00 uur
- geen schaduw op omliggende bebouwing 

Juni 14:30 uur
- geen schaduw op omliggende bebouwing 



Schaduwwerking

September 10:00 uur
- geen schaduw op omliggende bebouwing 

September 14:30 uur
- beperkte schaduw op omliggende bebouwing

Koningstraat 



Proces & planning



• Definitief ontwerp gereed omstreeks bouwvakantie

• Indienen stukken ten behoeve van omgevingsvergunning

• Vooraankondiging verkoop woningen en appartementen

• Vervaardigen verkoopstukken

• Start verkoop en tekenen contractstukken medio november

• Datum start bouw afhankelijk van vergunningstraject en verkoopresultaat

Proces & planning tot start verkoop



Verkoopteam

Ingrid Poldervaart & Dirk van den Hurk



Tips & vragen?


