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Het derde kazerneterrein aan de
binnenstad toevoegen
Omvang
\\\\\\ Omvang gebied: 16 ha
\\\\\\ Vrijvallend vloeroppervlak gebouwen:
44.500 m² - 55.000 m²
\\\\\\ Eigenaren: 8

De ontwikkeling van de Gasthuisvelden is een belangrijke opgave voor Breda. De Gasthuisvelden biedt de
kans om 16 hectare terrein, gelegen binnen de singels
nieuwe betekenis te geven.

Relatie met Structuurvisie Breda2030
\\\\\\ Herbestemmen belastingkantoor en rechtbank
\\\\\\ Herbestemmen monumenten
\\\\\\ Versterken attractiviteit Breda en Binnenstad
\\\\\\ Herbestemmen leegstaand kantoorvastgoed

Het biedt de kans om ruimte aan de stad toe te voegen door een stadspark op Seelig-Zuid te realiseren en
de Nieuwe Mark af te maken.
Het biedt de kans om een gebied dat nu gekenmerkt
wordt door gesloten karakter van defensie en overheidsterreinen open te breken en publieksgerichte,
stedelijke functies aan Breda toe te voegen.

Projecten
\\\\\\ 3e fase Nieuwe Mark
\\\\\\ Huisvesting Rooi Pannen op Seelig-Noord
\\\\\\ Herinrichting Markendaalseweg
\\\\\\ Herbestemming leegstaand vastgoed

Door in een hoogstedelijk setting een combinatie van
stedelijke leisure, onderwijs, wonen en werken met
bijbehorende voorziening te realiseren wordt bijgedragen aan het versterken van het vestigingsklimaat
van Breda.

Laatste grootschalig ontwikkelgebied in de binnenstad met groen karakter

Park Valkenberg

Chassé park

Park Seelig-Zuid

HET DERDE KAZERNETERREIN
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Fellenoord

Seelig kazerne

Markendaalseweg

De woonbuurt Fellenoord is met 15 ha. ongeveer even
groot als het gebied Gasthuisvelden. De woonbuurt
van ongeveer 1.600 mensen grenst aan de binnenstad
en de Nieuwe Mark, de Haagdijken die historische
toegangswegen zijn naar stad en nu plaats bieden
aan buurtvoorzieningen, de singel en het gebied De
Gasthuisvelden.

De Seelig kazerne is een van de drie kazerneterreinen
binnen de singels van Breda. Ooit gelegen aan de
door de stad meanderende Mark is het voor een groot
deel aangelegd op de voormalige stadsomwalling.
Het vormt al jaren een vanzelfsprekend onderdeel van
Breda als garnizoensstad.

De tot stand koming van de Markendaalseweg en het
verdwijnen van de Mark uit de Bredase binnenstad
zijn sterk met elkaar verweven. De weg is het toonbeeld van het vooruitgangsdenken: de transformatie
van binnenstedelijke productie- naar kantoorvoorzieningen en het belang van wegverkeer voor deze
functies boven het belang van waterwegen.

Het oudste deel van de woonbuurt bestaat meer dan
100 jaar en heeft overwegend kleine eengezinswoningen. Tegen de singel liggen woningen uit de jaren
‘80. Opvallend, maar vanuit de historie verklaarbaar,
is dat de buurt niet gericht is op de singel of de Seelig
kazerne. Het is van origine een volksbuurt, met smalle
straten, beperkte openbare ruimte en niet gelegen in
nabijheid van een buurt- of stadspark. De tijdslagen
van de buurt zijn zeer herkenbaar bij de Gasthuisvelden; deze lijkt tegen de wijk op te botsen.
De ontwikkeling van de Gasthuisvelden biedt ruimtelijk voor Fellenoord twee grote kansen: goede relaties leggen met de Singel en door het realiseren van
Park Seelig-Zuid een park binnen loopafstand van de
buurt.

Fellenoord , nabij singel en rechtbank

De beslotenheid van het terrein is eigen aan de kazernefunctie. Hierdoor is het een plek in Breda die, hoewel hij op een prominente plek in de stad ligt, aan
de singel, doorsneden door de Fellenoordstraat, in
de binnenstad, bij Bredanaars wel gekend maar niet
bekend is: ze weten waar het terrein ligt en kennenhet-van-zien. Een band met de plek zullen de meeste
Bredanaars niet hebben.
De ontwikkeling van de Seelig Kazerne biedt grote
mogelijkheden om het vestigingsklimaat van Breda te
versterken: door historische gebouwen publieksfuncties te geven worden deze beleefbaar, door de Nieuwe
Mark af te maken verbindt de stad zich weer met zijn
oorsprong, door een park aan de stad toe te voegen
onstaan ruimte voor permanent en tijdelijk stedelijk
leisure programma.

de Seelig kazerne

Na jaren als kantoorlocties voor (semi-)overheid te
hebben gefungeerd is het moment aangebroken om
het gebied voor nieuwe gebruikers te openen. In de
planvorming voor de Oost-Westflank en met de aanleg
van de Nieuwe Mark is de lijn voor nieuwe kwaliteit
duidelijk benoemd: een radiaal die niet is ingericht
voor haar ontsluitingsfunctie, maar ook een inrichtingskwaliteit heeft voor de omringende stedelijke
functies.
Opvallend aan de Markendaalseweg is de aanwezigheid van contrast. Historische en moderne tijdslagen
kruisen elkaar; monumentale pareltjes staan naast
moderne blikvangers; grote korrel wisselt de kleine
schaal af; wonen, werken, onderwijs, horeca en
dienstverlening gedijen gebroederlijk naast elkaar.

Markendaalseweg 1951

IN DE BINNENSTAD
Conclusie van de verkenning
\\\\\\ Fellenoord: geen relaties met Singel en
Kazerneterrein
\\\\\\ Kazerneterrein: een eiland in de binnenstad, van haar omgeving afgekeerd
\\\\\\ Markendaalseweg: contrasten in bouwblokken en gebruik
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DE OPGAVEN
Drie opgaven ...
\\\\\\ Fellenoord versterken & verbinden
\\\\\\ Kazerne aan de Nieuwe Mark,
verbonden met de stad
\\\\\\ Complementair contrast is het Markendaal

... in samenhang
\\\\\\ Park Seelig-Zuid en de Nieuwe Mark zijn van
belang voor alle transformaties.

Fellenoord versterken en verbinden
Versterk de relatie met Kazerne en Singel
\\\\\\ Realiseren van toegankelijkheid en verblijfswaarde van het kazerneterrein voor de bestaande woonbuurt.
Versterk de samenhang in Fellenoord
\\\\\\ Fellenoord uitbreiden naar de Singel en park
met aanvullend hoogstedelijkmilieu. Hier wordt
wonen gecombineerd met andere functies.
\\\\\\ Opheffen van de barrièrewerking van de Gasthuisvelden en de Fellenoordstraat.
\\\\\\ Goede relaties in de buurt en naar de omgeving
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Inmiddels even geleden hebben jullie je ideeen
voor de herinrichting van het Oranje Nassauplein
met ons gedeeld. Door middel van interviews en een
schetsmiddag op het plein. Met deze ideeen is de
Gemeente Breda, in samenwerking met Spacevalue
en de wijkraad, gaan ontwerpen.
Na veel werk is het ontwerp voor de herinrichting af!
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HOE ZIET HET ER UIT?

PLATTEGROND
Op de bovenstaande plattegrond zie je de nieuwe indeling van het plein.

<< Een voorbeeld voor

Het plein krijgt een nieuwe bestrating in
verschillende kleuren (grijs, paars en groen).
De bestaande bomen, die de tegels steeds verder
opdrukken en ongelijk leggen, worden vervangen
door acht nieuwe bomen. Midden op het plein komen
twee grote vakken met beplanting waarin ook de
nieuwe bomen worden gepland. Verder worden er
4 extra parkeerplaatsen gemaakt en gaat de grote
oranje container weg. Plastic kan dan voortaan in een
het
versterken
vanworden
Fellenoord
ondergrondse
container
gestopt. Zo wordt het
plein weer overzichtelijk en aantrekkelijk.

is de nieuwe inrichting die het Oranje Nassauplein

WANNEER
GAAN WE BEGINNEN?
nu al
krijgt.

Het definitief ontwerp wordt door de Gemeente Breda verder verwerkt tot een
uitvoeringsplan. Met dit plan gaan de aannemers aan de slag. In het voorjaar van
2016 gaat de eerste schop de grond in. Medio najaar 2016 is het hele plein gereed.

EN DE ANDERE PLEINTJES DAN?
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Kazerne aan de Nieuwe Mark
Contrast in stand houden
\\\\\\ Seelig noord: Het noordelijk deel van het kazerneterrein en haar monumenten is ervaarbaar,
gastvrij en is goed verbonden met het centrum.
\\\\\\ Seelig zuid: Het zuidelijk deel van het kazerneterrein is een openbaar park. De buitenruimte
en de gebouwen bieden plek aan publieksfuncties en stedelijke leisure.
Verbindingen afmaken
\\\\\\ De Nieuwe Mark: De Nieuwe Mark is doorgaande,
openbare verbinding van singel tot singel, over
water én land.
\\\\\\ Doorgaand verblijfsnetwerk: Doorgaande structuren langs Singel en Fellenoordstraat hebben
verblijfskwaliteit en leggen relaties met verblijfsgebieden.
Relatie met de buren versterken
\\\\\\ Het park is aantrekkelijk, toegankelijk en heeft
gebruikswaarde voor de omliggende buurten en
buren (zoals de Rooi Pannen).

>> Seelig Zuid: de Witte Huisjes zijn gelegen aan het
exercitieterrein .

Complementair contrast is het Markendaal
Het Markendaal
\\\\\\ Het gebied grenst aan zowel de Nieuwe Mark als
de Markendaalseweg en herstelt de verbondenheid van de stad met haar rivier.
\\\\\\ Ontwikkelingen leveren hoogstedelijke ruimtelijke en functionele kwaliteiten.
\\\\\\ De historie wordt ingezet bij de ontwikkeling
van het hoogstedelijk milieu.
De hoeksteen
\\\\\\ De plek waar voorheen het Kadaster was
gevestigd staat op de (historisch) rivierkade.
\\\\\\ Het is de hoeksteen die grenst aan de middeleeuwse stad en het kazerneterrein.
\\\\\\ In het hoogstedelijke milieu is hier mogelijk
ruimte voor nieuw kantoorprogramma.
De schakel
\\\\\\ Waar voorheen het UWV was gehuisvest wordt
een hoogstedelijk omgeving gerealiseerd.
\\\\\\ Het is een complex met voorkanten naar de rivier en de weg en een verbinding tussen Markendaalseweg en Nieuwe Mark.
\\\\\\ Contrast met aan beide zijden nieuwe kwaliteiten.

>> De Nieuwe Mark ligt te wachten om uitgegraven
te worden , het Groot Arsenaal beleefbaar te maken

en de historische band van Breda met haar rivier te
herstellen .
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1870: De de vestingwerken zijn nog intact. De Mark

1940: De woonbuurt Gerardus Majella is gebouwd .

1900: De vestigen zijn gesloopt en de Singel is aan-

1980: Het belastingkantoor is gebouwd, Gasthuisvelden

slingert om drie eilanden heen door de stad

gelegd . De Seelig kazerne is nu op haar grootst.

Het water verdwijnt, zo is de Gampel gedempt.

en Markendaalseweg zijn aangelegd en Haven is gedempt.

Een korte historie van het gebied aan de hand van 150 jaar topografischekaarten

Campus Seelig-Noord: Rooi Pannen in de binnenstad

1960: De Mark tussen Singel en Haven is gedempt.

Er is ruimte gemaakt voor auto en nieuwe bedrijven .

UWV-locatie: hoogstedelijkheid aan het water

2010: Het water is terug in de stad . Kazerne , rechtbank en belastingdient domineren het gebied .

Park Seelig-Zuid: stedelijke leisure aan Nieuwe Mark
Ambities aan de hand van drie voorbeelden
Buurt aan het park , stad langs de Mark
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BUURT AAN HET PARK, STAD LANGS DE MARK

Structuurkaart visie Gasthuisvelden , april 2016

Buurt aan het park, stad langs de Mark vormt het
centrale thema voor de ontwikkeling van de Gasthuisvelden.
Het thema benoemd de centrale rol die het park en
de rivier vervullen voor de beoogde verandering van
het gebied: de veranderingen in het openbare gebied
dragen en sturen de programmatische veranderingen.
Ze zijn, als een siamese tweeling, met elkaar vergroeid
en aan elkaar verbonden; het park als ruimte in Breda
en de meanderende rivier die door de stad stroomt.
Het thema verwoordt de symbiose tussen een openbaar stadspark op Seelig-Zuid en de aanleg van de
Nieuwe Mark. Park en rivier zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden en noodzakelijk voor het realiseren
van de kwaliteit en indentiteit van elk afzonderlijk.
Het thema verwoord de ambitie om een centraal
gelegen, dynamisch hoogstedelijk gebied te realiseren
dat programmatisch divers is, uitdrukking geeft aan
Breda als garnizoensstad, meerwaarde biedt voor de
bestaande buurt en plaats biedt voor bovenstedelijke
attractiviteit biedt.
Deze thematiek bevat een strategie hoe om te gaan
met het derde kazerneterrein binnen de Singels:
\\\\\\ Het kazerneterrein is een wig langs de Nieuwe
Mark, vanaf de Singel tot aan de middeleeuwse
binnenstad.
\\\\\\ De historie en het bestaande worden gebruikt
om de nieuwe indentiteit te vormen.
\\\\\\ Behoud het contrast van het kazerneterrein aan
weerszijde van de Fellenoordstraat:
ten noorden: een privaat , gastvrij terrein waar
de gebouwen de ruimte domineren en
ten zuiden: een openbaar park waar gebouwen
aan staan ten dienste van het park.
\\\\\\ Locaties langs de Markendaalseweg en de Gasthuisvelden dragen door transformatie bij aan de
kwaliteit en identiteit van het gebied.
Buurt aan het park , stad langs de Mark
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beeldbewerking: Lokin Fotografie
Impressie van Park Seelig-Zuid . Zicht op de loods met terras aan het water en de Witte Huisjes.

beeldbewerking: Lokin Fotografie
Impressie van de Nieuwe Mark , tussen het Groot Arsenaal en Dok64.
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Een eerste ruimtelijke verkenning
Bij het uitwerken van de verschillende opgaven in de
Gasthuisvelden zullen nog de nodige keuzes moeten
worden gemaakt.
Om een beeld van de mogelijke uitwerking te geven
is een eerste ruimtelijke verkenning gemaakt die op
deze twee pagina’s te zien is.
Op de pagina’s hierna worden de potenties, karakters
en kwaliteiten van de verschillende opgaven beschreven en geïllustreerd.

Gasthuisvelden: een eerste ruimtelijke verkenning

KWALITEITEN EN KARAKTERS
Ontsluiting en ruimtelijke eenheden
De verkenning geeft inzichten in mogelijkheden en
afwegingen die bij de uitwerking van de opgaven nog
moet worden gemaakt. Een van de afwegingen gaat
over de positie van de ontsluiting van de binnenstad
(via de Gasthuisvelden en de Fellenoordstraat) en de
samenhang tussen de te ontwikkelen bouwblokken.
In de huidige situatie zijn zowel de Fellenoordstraat
als Gasthuisvelden wegen die een scheidende werking
hebben. Niet alleen door hun inrichting, maar ook
door het ontbreken van uitwisseling tussen de functies langs de wegen.

Bestaande situatie .

Ontsluiting op de grens van ruimtelijke eenheden

Een van de keuzes bij het uitwerken van de plannen voor dit deel van de Gasthuisvelden gaat over de
gewenste ruimtelijke samenhang in het gebied en het
effect van de ligging van de ontsluitingwegen daarop.
Op welke manier wordt de barrière werking van de
beide straten (Fellenoordstraat en Gasthuisvelden) opgeheven zodat Fellenoord een stadswijk is die doorloopt tot aan de Singel en het Park Seelig-Zuid?

Variant A. Behouden van bestaande ontsluiting.

Opgave: barrière werking opheffen met herinrichting

In de ruimtelijke verkenning is uitgegaan van het verleggen van de wegen. Niet omdat dit de enige optie
is, maar om een beeld te geven van een mogelijke
oplossing.

Variant B. Omleggen van de ontsluiting.

Effect: grotere , aaneensluitende ruimtelijke eenheid

Buurt aan het park , stad langs de Mark
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Park Seelig-Zuid
Park Seelig-Zuid is het nieuwe stadspark van Breda.
Het vervult een rol voor de bewoners uit de buurt, die
er dagelijkse een balletje kunnen trappen of langs
komen als ze een rondje trimmen. Routes leiden fietsers en voetgangers door het park. De routes langs de
Witte Huisjes is het populairst.
Het wordt wekelijks gebruikt door de Rooi Pannen,
die op Seelig-Zuid een deel van hun praktijkonderwijs
organiseren en waarvan studenten meewerken aan
evenementen in het park.
Het is een bestemming voor dagjesmensen, die nadat
ze in de oude loods een markt of expositie hebben
bezocht een drankje drinken en hapje eten op het
terras aan de Nieuwe Mark.
Het is een plek geworden die ruimte biedt aan binnenstedelijk evenementen, zodat Park Valkenberg
minder belast wordt.
Het is een bestemming geworden voor bezoekers van
Breda, die graag voor een paar dagen een van de
Witte Huisjes huren en vandaaruit de stad en haar
omgeving verkennen door er met de fiets op uit te
trekken.

De grote kracht van Park Seelig-Zuid is mogelijkheid
die gebouwen en buitenruimte gezamenlijk bieden
aan de gebruikers. Zowel de buitenruimte als de
gebouwen die er in staan zijn beschikbaar voor stedelijke leisure. Het is daarmee de Bredaase variant op de
Amsterdamse Westergasfabriek en het Antwerpse Park
Spoor Noord.

4

De Rooi Pannen
Sinds de soldaten het noordelijke deel van de Seelig
kazerne hebben verlaten wordt het terrein bevolkt
door de jongeren van de Rooi Pannen.
Het terrein bruist van activiteiten en gasten zijn er van
harte welkom. Bijvoorbeeld om in het Groot Arsenaal
te genieten van een smakelijke maaltijd en er te slapen in een karakteristieke kamer. Of om in het Klein
Arsenaal een evenement bij te wonen dat door de
leerlingen is georganiseerd.
Misschien worden er straks zelfs rondleidingen gegeven door leerlingen over dit terrein dat zolang onbegaanbaar was voor de meeste Bredanaars?
De historische panden zijn ook voor de voorbijganger te beleven. Het is steeds weer indrukwekkend als
je langs de Nieuwe Mark loopt en het Groot Arsenaal
aanschouwt.
GROOT ARSENAAL ONTWERP

ECTOR HOOGSTAD ARCHITECTEN

+
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De Singel
Aan de zuidkant grenst de Gasthuisvelden aan de
Singel. Openbare routes voor voetgangers en fietsers
lopen door Park Seelig-Zuid.
De route langs de Witte Huisjes zorgt ervoor dat het
rondje langs de Singel weer een stukje makkelijker
wordt. De gewoonte om net als vroeger “een walletje
doen” te doen is weer in ere hersteld. Een route van
5,4 kilometer langs de Singel waar drie stadsparken
aan grenzen, daar profiteert heel Breda van.
Door de ontwikkeling van de locaties van de rechtbank
en het belastinggebouw zijn er niet alleen nieuwe,
gewilde woningen langs de singel bij gekomen, ook
vanuit oud Fellenoord is de Singel makkelijker te
bereiken dan ooit.

De Nieuwe Mark
Met het vrijkomen van de Seelig Kazerne kan de Nieuwe Mark worden doorgetrokken en gaat de rivier weer
stromen door Breda. De Nieuwe Mark is een afwisselende, meanderende stroom door de stad geworden.
Varen in Breda wordt hierdoor nog leuker.
Of je nu over de Singel of de Nieuwe Mark vaart, de
steiger bij de loods in Park Seelig-Zuid is een van de
pleisterplaatsen voor schippers en hun bemanning.
Vandaaraf loop je met je mandje het park in voor een
picknick, of het terras op voor verkoelend schepijsje.
Volg de rivier vanaf Park Seelig-Zuid, waar het water
tussen groene oevers doorstroomt en de toren van de
Grote Kerk als baken zichtbaar is.
Passeer de Fellenoordstraat, waarna de rivier versmald
en gebouwen dicht bij en soms zelfs op de oever
staan. De bootjes en voetgangers verplaatsen zich samen door de bedding terwijl bewoners ze vanaf hun
balkon gade slaan.
Dan, bij de Waterpoort, maakt de rivier een bocht
naar links en wordt de bedding breder. Aan de kades
staan gebouwen met bij het hotel een plein en trappen tot aan het water.
Het wordt even smal, bij de Trapkes, en dan ben je
opeens in de Haven, het Spanjaarsgat is inzicht. De
terrasjes en binnenstad nodigen je uit om nog even
te blijven voor je weer naar huis gaat of verder vaart,
want het is nog maar een klein stukje en je bent in
het Havenkwartier.

<< Schets voor de 3e fase van de Nieuwe Mark .

Rivier met een boardwalk tussen de Fellenoordstraat
en de Markendaalseweg.
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Rechtbank & Belastingkantoor
Door het gehele gebied tussen het Arsenaalpad en de
Zijlstraat te ontwikkelen als een hoogstedelijke wijk in
Breda is er veel veranderd.
Het oude en nieuwe deel van Fellenoord zijn als twee
kanten van een munt. Ze zijn heel verschillend maar
horen bij elkaar. De gebouwen in het nieuwe deel van
Fellenoord hebben een andere stijl en formaat net als
de openbare ruimte die er tussen ligt.
Het is daardoor een hedendaagse versie van het
gebied dat dichtbij het Valkenburg ligt: de omgeving
van Seeligsingel, Mauritssingel en Sophiastraat.
In dit nieuwe stuk Fellenoord wordt gewoond en
gewerkt. Het parkeerterrein aan het Arsenaalpad is
komen te vervallen. De nieuwe bewoners hebben
bijgedragen aan de vitaliteit van de Haagdijken. Je
kunt er alles op het vlak van eten kopen. Een warme
bakker en een fijne cateraar liggen om de hoek.

De Markendaalseweg
Het is gelukt! De Markendaalseweg heeft haar naam
de lelijkste straat van Breda te zijn afgeschud.
De bomen en plantvakken die bij de herinrichting
van het profiel zijn aangelegd hebben de straat een
prettige sfeer gegeven. Het doorzicht en de doorsteek waardoor het kazerneterrein zichtbaar wordt
en iedereen naar de Nieuwe Mark kan wandelen zijn
een noodzakelijk onderbreking in wat ooit een lange,
saaie straatwand was.
Het is een gevarieerde straat geworden, die met recht
hoogstedelijk wordt genoemd. Nog steeds kun je er
eten en geldpinnen. Op de begane grond van de gebouwen zijn dienstverleners en kantoortjes gevestigd.
Maar er wordt vooral veel meer gewoond, en het zijn
deze bewoners die leven in de brouwerij brengen.

Schets voor herinrichting van de Markendaalseweg.
Buurt aan het park , stad langs de Mark
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De Schakel
Het 140 meter lange UWV-kantoor is onherkenbaar
verandert. Op de plek waar jarenlang gewerkt werd is
een hoogstedelijk milieu ontwikkeld.
Er zijn twee belangrijke, wezenlijke veranderingen
aangebracht. Het perceel is opgeknipt waardoor er
een route is gecreëerd tussen de Markendaalseweg en
de Nieuwe Mark. Tussen de moderne gebouwen door
is er zicht op de oude kazerne gebouwen.
Van zelfsprekend staan er woningen aan de Nieuwe
Mark. Wie wil er niet wonen op deze plek, langs het
water? Je woont in de Bredaase binnenstad met om
de hoek, op het pleintje bij de brug een gezellige bar.
Alles schakelt hier aan elkaar.
Niet alleen die bar zorgt voor een hoogstedelijk
milieu. Op een paar plekken, op de begane grond van
het gebouw, wordt nog steeds gewerkt. Hierdoor is
er genoeg te doen, zeker met de binnenstad om de
hoek.

De Hoeksteen
De hoeksteen staat op plek waar vroeger twee stromen van de Mark samen vloeiden. Het volgt de min of
meer lijn van de oude rooilijn.
Het gebouw speelt sterk in op haar omgeving. Het is
formeler aan de Nieuwe Mark, en speelt aan de andere kant in op de maat en schaal van de woonbuurt.
De architectuur is heel eigen, net als de andere nieuwe complexen die langs de Nieuwe Mark zijn gerealiseerd.
Het is duidelijk ontworpen voor meerder gebruikers.
Zo wordt er gewoond en gewerkt op deze plek, slechts
5 minuten lopen van het centraal station van Breda
en op steenworp afstand van de Grote Markt.

Buurt aan het park , stad langs de Mark
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beeldbewerking: Lokin Fotografie
Impressie van de Rooi Pannen aan de Fellenoordstraat

ANNO 2016

Bestaand defensiegebouw, Seelig-Zuid

Reinierstraat, Schorsmolen

Polanenkade , Schorsmolen

Snellenshof, zicht op Groot Arsenaal

Landsheerstraat, Schorsmolen

UWV-pand , Markendaalseweg

Belastingkantoor, Gasthuisvelden

Rechtbank , Maquette

Kadasterpand , Markendaalseweg
Buurt aan het park , stad langs de Mark
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