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T H E L I T T L E PA P E R
L I T T L E C O O L H A V E N . nl

Tastemakers
Wonen en werken, maar
tussendoor ook genieten
van alle comfort van een
goede koffieshop of een
smaakvolle traiteur.

Just around
the block
Wonen in de luwte van de
stad, maar dan wel met
alle hotspots en bedrijvigheid op loopafstand van
hartje Rotterdam; dat is
wonen in Little C.

Workspace
Kom werken in een inspirerende omgeving, met
perfecte bereikbaarheid
en voorzieningen… Met
7.000m2 aan kantoren,
ateliers, flexplekken is
de keuze aan jou!

Lees meer op pagina 8

Lees meer op pagina 4-5

Lees meer op pagina 10-11

Little C - Just around the block
R

otterdam, de meest dynamische en kosmopolitische stad in Nederland. Daar wil je wonen en
werken in een omgeving die zindert van de energie.
Je vindt er inspiratie, levendigheid en gezelligheid,
maar dan wel in de luwte van de stad.

Geniet in je eigen loft van grote open ruimtes, hoge
plafonds, veel licht en volop buitenruimte. En dat in een
stoere, ‘urban’ omgeving. Met een industrieel rauw randje
als het gaat om de architectuur, maar dan in superstrak

design. Dat is Little C; een unieke plek aan de kade van
de Coolhaven. Little C bestaat uit 15 unieke, stijlvolle
gebouwen in het kloppend hart van Hoboken. Je hebt
uitzicht over het water van de Coolhaven. Je wandelt zo naar
het naastgelegen park én je hebt alle hotspots van Rotterdam
binnen handbereik. Van museum Boijmans Van Beuningenen
het Nieuwe Instituut, tot de Euromast en Huis Sonneveld.
En met de nieuwe loopbrug loop je in een paar minuten
naar de Witte de Withstraat en alle gezelligheid in die buurt.
Little C wordt in de komende jaren ontwikkeld en bestaat

uit zo’n 330 woningen. Je kunt kiezen uit lofts, appartementen
en studio’s van één of meerdere verdiepingen. De woningen zijn voorzien van ruime terrassen. Daarnaast wordt er
zo’n 7.000m2 aan workspace ontwikkeld en ook hierbij is er
volop keuze; van ateliers tot bedrijfsruimten tot flexplekken.
Uiteraard zal er daarnaast alle ruimte zijn voor stijlvolle
horeca, leuke winkels en volop faciliteiten die het leven in
Little C bijzonder comfortabel maken.
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WONEN IN EEN LOFT

BU I L T T O L AS T

RU I M T E V OOR E I G EN I DEE ë N

G

rote, open ruimtes met hoge plafonds.
Steunbalken, kolommen en installaties
vol in het zicht. En veel glas voor een unieke
lichtinval... Dat zijn een aantal kenmerken
van de lofts zoals ze werden ontwikkeld in
verlaten fabriekspanden in industriële
gebieden van de Verenigde staten. Die ietwat
rauwe en industriële sfeer vind je terug in
Little C. Maar dan voorzien van alle comfort
en gebouwd met de mooiste materialen.

Honderd jaar oud en 'still going strong'. De lofts in New York city
tonen hoe unieke historische gebouwen een schitterend tweede
leven kunnen krijgen. Van stoere fabrieken tot stijlvolle loft.

E

ind 19e eeuw, als de industriële revolutie
in de Verenigde Staten op volle toeren
draait, worden in New York talloze fabrieksgebouwen en pakhuizen ontwikkeld. Opmerkelijk genoeg hebben ze allemaal een aantal
dezelfde kenmerken. Meest opvallend is de
gietijzeren constructie; waardoor ze op slechts
een paar kolommen enorme overkappingen
met veel glas kunnen plaatsen. Zo ontstaan de
grote, helder verlichte ruimtes die zich verder
kenmerken door het minimale gebruik van
binnenmuren. Later, toen men deze ruimtes
ging bewonen, zorgden juist deze kenmerken
voor de unieke mogelijkheden van de ‘lofts’.
Maar zover was het nog niet…

Wonen in je eigen loft geeft volop ruimte om je creativiteit op
los te laten. Je hebt de beschikking over ruime oppervakken,
er staan weinig binnenmuren... en dat biedt eindeloze mogelijkheden. Want of je nu behoefte hebt aan veel werkruimte,
een uitgebreide loungehoek of een meterslange eettafel; je
kunt de indeling van je loft elke keer opnieuw aanpassen aan
je woonwensen op dat moment. En wil je een compleet
ingedeelde woning met verschillende kamers, dan kan dat
natuurlijk ook.

Pioniers maken
het verschil

S T ERKE S T AA L T J ES

Pas in de tweede helft van de 20e eeuw, als de
vele pakhuizen en fabrieken zijn verlaten door
de industriële bedrijven, trekken de kunstenaars als eersten richting SOHO, New York.
Ze betrekken de enorme, verlaten ruimtes
illegaal en bouwen er hun ateliers. Voor het
gemak gaan ze er ook maar wonen… er is tenslotte ruimte genoeg. De trend zet zich voort
en de creatieve buzz in de omgeving maakt
het tot een van de gezelligste en hipste plekken
van de stad. En zo ontstond ‘the Village’, één
van de meest geliefde wijken in de stad vol
galeries, coffeeshops en leuke winkeltjes.

—
BRIGHT LIVING
De grote raampartijen, voorzien van karakteristieke verdeling
geven niet alleen een sfeer aan je loft, maar zorgen ook voor
schitterend licht en natuurlijk de mooiste uitzichten.

—
URBAN CONSTRUCTION
Metalen constructies, stoere draagbalken, ruwe muren en open
ruimtes... Dat is het rauwe randje dat zo kenmerkend is voor
de lofts uit de vorige eeuw. In Little C blijven ze gehandhaafd,
maar wel op een stijlvolle manier en van de huidige tijd.

The art of living
The Village wordt een plek waar mensen wonen
en werken, waar ruimte is voor creativiteit en
waar kleurrijke bewoners elkaar inspireren.
Niet voor niets zijn dit de wijkjes waar de
meest vernieuwende ideeën worden geboren
en waar kunst en cultuur op handen wordt
gedragen. De unieke bouwstijl van the Village,
die zich kenmerkt door de rauwe elementen
van stoer gebouwde pakhuizen, wordt
geleidelijk aangevuld met stijlvol ontworpen
elementen. En juist deze eclectische mix van
rauw en sophisticated, is de stijl die je straks
kunt verwachten als Little C zijn definitieve
vorm heeft gekregen.
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—
GIMME SPACE		
Lofts, oorspronkelijk ontstaan in ruime fabriekshallen en
pakhuizen, staan bekend om hun grote, hoge ruimtes.
Combineer dat met een minimaal aantal scheidingswanden
en je snapt direct dat je alle ruimte hebt om je interieur vorm
te geven zoals jij dat wilt.
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Just
around
the
block
Best of both
worlds

L

ittle C… dat zijn stoere gebouwen
op een unieke locatie. Je woont in
de luwte van de stad, in een sfeervolle,
intieme omgeving, maar dan wel met
alle hotspots van de metropool
Rotterdam binnen handbereik.

Z

o wandel je aan de ene kant eenvoudig naar een
groen en rustig park om een stukje te joggen of
de hond uit te laten. Aan de andere kant vind je op
loopafstand de kade van de Coolhaven. Maar ben je op
zoek naar drukte en gezelligheid, dan wandel je ook zo
richting de Witte de Withstraat met alle gezellige
winkels en horeca die je kunt bedenken. Daarnaast
vind je in de buurt de Hogeschool Rotterdam, het
Erasmus MC en diverse indrukwekkende musea.
Inderdaad, alles wat je zoekt is ‘just around the block’.

Hoboken

Parqiet

Ter marsch

Evermore

Dansh urban gym

—
Niet ver van Little C, in het Euromastpark, vind je
de ideale plek om de hectiek van de stad te ontvluchten. Bij
Parquit geniet je in het fraaie park van de rust en ruimte én,
de naam zegt het al een beetje, van de gezellig tsjirpende parkieten. Dit prachtige parkcafé met z’n informele sfeer is de hele
dag door een ideale ontmoetingsplek. Kies voor een lekker ontbijt
met een croissantje en een kop koffie, voor een smaakvolle
warme lunch, of voor een gezellige borrel in de namiddag.

—
Puur genieten voor echte vleeseters! In de Witte de
Withstraat, niet ver van de Witte Aap, vind je tegenwoordig
Ter Marsch, genoemd naar de vroegere Rotterdamse worstenfabriek. Met een bar op straatniveau en een keuken in het
souterrain, richten ze zich hier op de echte vleeseter. In het stoere
interieur met veel hout, bakstenen en glas-in-lood, serveren ze
hier alleen het beste vlees. Goede rib-eyes, classic hamburgers
en huisgemaakte sauzen. No nonsense… gewoon lekker.

—
Bezoek je Evermore, in het fraaie pakhuis aan de
Coolhaven, dan valt als eerste de grote, blinkende koffiebrander
op met de stapels zakken koffiebonen. Direct erachter vind je
de proefruimte en de espressobar en al snel begrijp je waar het
om draait bij Evermore: namelijk het schenken van de beste
thee, koffie en chocola. Bovendien vinden ze het belangrijk dat
alles zo veel mogelijk biologisch, fairtrade en vers is. Kortom,
zeker de moeite van een bezoekje waard!

—
Je wilt hard werken, genieten in de vele gezellige
horeca, maar ook een beetje fit blijven. Dat kan een lastige
combinatie zijn; maar niet als het aan Dansh Urban Gym ligt.
Dansh is een outdoor gym die niet werkt met grote glimmende
apparaten waarmee je heel statisch je oefeningen doet. Nee, bij
Dansh werken ze met uitgebalanceerde programma’s, vaak in
circuitvorm, waarvan je uithoudingsvermogen en kracht krijgt,
maar zeker ook volop calorieën verbrandt. Dat houdt de zaken
in balans!
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—

DE BUITENPLAATS VAN DE BINNENSTAD

Hoboken, de Rotterdamse wijk waar Little C ontwikkeld
wordt, is in vele opzichten een bijzondere en veelbelovende
omgeving. Met de medische, wetenschappelijke en culturele instellingen van internationaal topniveau, wordt het
gezien als één van de belangrijkste aanjagers van de
Rotterdamse economie. Tel daarbij op dat Hoboken een
goede infrastructuur en bereikbaarheid kent en het wordt
logisch dat Hoboken een favoriete omgeving is van de
medewerkers van de eerder genoemde instellingen.
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In 2030 zal Hoboken dan ook internationaal gezien worden
als ‘topmilieu op medisch, wetenschappelijk en cultureel
gebied, uniek door de ruimte voor lichaam en geest’. Het is
schitterend gelegen in het groen en aan het water en daarnaast maken de aangename binnen- en buitenruimtes, de
vele sportmogelijkheden en de innovatieve en duurzame
huisvesting dit tot een geliefde plek.

"Hoboken inspireert mensen met
volop kunst en cultuur"
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Choose
the loft that fits
your life

W

onen in een loft is genieten van grote
open ruimtes, hoge plafonds, veel
licht en volop buitenruimte. En dat is niet
verwonderlijk als je bedenkt dat ze in
eerste instantie werden ontwikkeld in
grote pakhuizen en fabrieksruimtes… De
historische bouwstijl, die niet voor niets zo
populair is geworden, geeft je een stedelijk
gevoel zonder het benauwde van de kleine
stadse huisjes zoals je die veelal in het centrum van grote steden ziet.

In Little C worden lofts ontwikkeld in verschillende
afmetingen, zodat je kunt kiezen voor de woning die
bij je past. Zo kun je kiezen uit lofts van circa 70m2
tot 200m2. Je kunt kiezen voor een loft verdeeld over
twee verdiepingen of juist voor een gelijkvloerse.
En wil je graag het neusje van de zalm, dan zijn er
ook penthouses tot 300m2 met grote terrassen. Wat
de afwerking betreft kun je kiezen voor een casco
oplevering, zodat je alle ruimte hebt voor je eigen
creativiteit. Maar ook kun je aan de slag gaan met
een van onze wooncoaches om jouw droomloft naar
eigen smaak in te delen.
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The Little
Creëer je eigen indeling op circa 70m2 gelijkvloerse
loft. Geniet van het licht, de hoge plafonds, het weidse
uitzicht. ‘Little’ is hier een relatief begrip…

The Vertical
Volop ruimte, verdeeld over twee verdiepingen. Met
de mogelijkheid voor een vide die maar liefst 6 meter
hoogte biedt. Een overdaad aan ruimte!

The Tall
Ruim 100m2 verdeeld over een of twee verdiepingen.
Met schitterende afwerking, een unieke indeling…
in hartje Rotterdam.

The Penthouse
Ruim 200m2 woonruimte. Een groot dakterras met een
weids en fraai uitzicht. Stijlvoller en kosmopolitischer
kan het niet!

The Horizontal
De naam zegt het al… veel ruimte op een verdieping.
Een woonkamer over de volle breedte van het
gebouw met veel lichtinval.

The Little
Circa 70m2

The Little extra
80m2

The Tall up
110-130m2

The Little
Circa 70m2
The Little
Circa 70m2
The Little
2
Circa
70m
The tall
upfront

The Little extra
80m2
The Little extra
80m2
The Little extra
2
80m
The Tall side

The Tall up
110-130m2
The Tall up
110-130m2
The Tall up
2
110-130m
The
Tall sidefront
110-130m2

The tall upfront
110-130m2
The tall upfront
110-130m2
The tall upfront
2
The
Vertical
110-130m
130-150m2

The Tall side
110-130m2
The Tall side
110-130m2
The Tall side
2
The
Vertical
extra
110-130m
130-150m2

The Tall sidefront
110-130m2
The Tall sidefront
110-130m2
The Tall sidefront
2
110-130m
The
Horizontal
150-170m 2

The Vertical
130-150m2
The Vertical
130-150m2
The Vertical
2
130-150m
The
penthouse

The Vertical extra
130-150m2
The Vertical extra
130-150m2
The Vertical extra
130-150m2

The Horizontal
150-170m 2
The Horizontal
150-170m 2
The Horizontal
150-170m 2

110-130m2

250-300m2

The penthouse
250-300m2
The penthouse
250-300m2
The penthouse
250-300m2
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110-130m2
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Workspaces
Wandelen naar je werk… dat kan in Little C.
Want daar worden de mooiste woonhuizen
afgewisseld met de beste werkplekken.
Van ruim opgezette bedrijfsruimten tot
flexplekken en van studio’s voor éénpitters
tot inspiratie ruimtes voor bijzondere sessies.
En niet alleen jij kunt er makkelijk komen,
ook je klanten kunnen deze strategische plek
moeiteloos bereiken en gebruik maken van de
ruime, ondergrondse parkeergelegenheden.
In de directe omgeving vind je internationaal
bekende instituten als het Erasmus MC,
Hogeschool Rotterdam en de Rotterdamse
havens en dat betekent dat deze buurt alle
voorwaarden schept voor een perfecte werkomgeving. Niet voor niets wordt Hoboken, de
wijk waarin Little C wordt ontwikkeld, gezien
als een vooruitstrevend economisch gebied en
een trekpleister voor toptalent.

No.1

"Little Coolhaven is
een plek waar je kunt
wonen en werken
en waar inspiratie
en gezelligheid nooit
ver weg is."

Tastemakers
Little C is een plek waar je kunt wonen en werken en waar de inspiratie en gezelligheid nooit
ver weg is. Stap je woonhuis of werkplek uit en geniet van de levendige sfeer. Onderweg naar je
werk bestel je nog even een goede latte macchiato en sandwich en heb je ’s avonds na het werk
geen zin meer om te koken, dan wandel je even binnen bij de toko voor een lekkere maaltijd.
Goed geregeld!

living,
intimate
feeling

Little C
Wonen in een rustige, groene omgeving met
daarbij alle levendigheid en faciliteiten van
een wereldstad. Dat kan in Little C! Hier vind
je een unieke combi van wonen, werken en
ontspannen in de luwte van Rotterdam. De
kosmopolitische sfeer wordt gevormd door
een mix van stijlen en bijzondere architectuur
en daarbij een ruime keuze aan café’s en
restaurants, musea en galleries, winkels en
praktische faciliteiten. Voor bijna alles geldt
hier….it’s just around the block!

Wonen
Een bijzondere combinatie van stijlen en
materialen. Industriële rauwheid gekoppeld
aan strak design; de architectuur in Little
C lijkt in niets op gemiddelde standaard
nieuwbouw zoals je die in vele steden
tegenkomt. In Little C waan je je meer in

de stoere, doorleefde wijken van steden als
New York, Portland of Londen. Het voelt
doorleefd en stedelijk, maar dan gelegen in
een vriendelijke omgeving met volop natuur.
Net wat je zoekt toch?

Waterfront Park
“Een karakteristieke
locatie aan het water,
groot genoeg om
ontwikkeld te worden
met een compleet eigen
identiteit.
Dat is Little C”

Unieke gebouwen met een karakteristieke
architectuur, afgewisseld met intieme pleintjes
en parken die zich perfect lenen voor allerlei
activiteiten. Van buitentheater tot een foodmarket tot sportactiviteiten… het gaat om
de rust en de afwisseling van verschillende

sferen. Daarnaast is er de weidsheid van het
water waar mensen kunnen genieten van een
bootje of rustig kunnen zonnen op een van de
veldjes of de steigers. Kortom, Little C biedt
een zorgeloos dorpsgevoel, midden in het hart
van de stad Rotterdam, waar men geniet van

alle faciliteiten en gezelligheid. Dat is de visie
achter Little C”. Die combinatie van elementen tot leven brengen is uiteraard een hele
uitdaging, maar juist deze ingrediënten hebben
architect Jaakko van ’t Spijker geïnspireerd bij
het ontwerpen van Little C.
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Na een drukke week op het werk helemaal
tot rust komen in het park. Vroeg in de ochtend
een rondje hardlopen om de stress van
de werkweek eruit te lopen. In de middag
genieten van een concertje in het park met
de bijbehorende picknickmand. Of aan het
eind van de dag, uiteraard zonder picknickmand, genieten van een gezellige foodmarket. Daarbij grenst het park, zoals de naam
al zegt, aan het water en dat betekent dat
je heerlijk kunt gaan zonnen op de steiger,
een frisse duik kunt nemen of op je bootje
kunt stappen en alle drukte van het vasteland
achter je kunt laten.

“Heerlijk zonnen op de steiger,
of een frisse duik nemen
in het water”
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It takes a
great workspace
to make
great work!

D

e werkplek van nu is niet een bedrijventerrein langs een drukke snelweg.
Mensen willen vandaag de dag werk en privé
combineren en doen dat bij voorkeur in een
prettige, inspirerende omgeving. Thuis
werken, flexwerken, brainstormen in een
grand café… de combinatie van woningen en
werkplekken zoals die te vinden is in Little
C, biedt alles om deze combinatie perfect te
kunnen maken.

Visie op werken
Met zo’n 7.000m2 aan bedrijfsruimten, verdeeld over
ateliers, ruime werkplekken voor zelfstandigen en
flexplekken biedt Little C een ideale en inspirerende
werkomgeving. Het gonst er van de bedrijvigheid
en tegelijkertijd is er volop ruimte voor ontspanning
in het naastgelegen park of op één van de sfeervolle
pleinen. Met buren als de Hogeschool Rotterdam, het
Erasmus MC en de vele culturele hotspots heeft deze
omgeving de juiste uitstraling en biedt het de ideale
mogelijkheden voor het werken van de toekomst.
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Bereikbaarheid
Werken in Little C in de wijk Hoboken betekent
dat je verbonden met de grote uitvalswegen, goed
geregeld openbaar vervoer en (ondergrondse)
parkeergelegenheid. Niet verwonderlijk wanneer je
bedenkt dat vele grote instellingen op het gebied
van zorg, wetenschap en cultuur op een steenworp
afstand zitten. Daarbij is kenmerkend voor Hoboken
dat er vele routes voor fietsers en voetgangers zijn
die de verschillende gebieden in deze wijk logisch
met elkaar verbinden en in de toekomst zal dmv
een loopbrug de verbinding naar het Erasmus MC
gerealiseerd worden.

Ruimte voor lichaam en geest
Alle voorzieningen die vandaag de dag worden
verwacht van een internationaal topmilieu zijn in
Hoboken aanwezig. Inspirerend, verrijkend, duurzaam…
in deze omgeving voelen mensen zich zowel geestelijk
als lichamelijk op hun best. Er wordt gestreefd naar
de beste combinatie van binnen- en buitenruimtes en
mooie parken. Tegelijkertijd worden geluidsoverlast en
onveiligheid tot een minimum beperkt. Kortom, werken
in Little C biedt alle faciliteiten voor het werken van
de toekomst.

"Inspirerend, verrijkend, duurzaam… in deze
omgeving voelen mensen zich zowel geestelijk
als lichamelijk op hun best."
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R E S U LTAT E N

MAKERS A V OND

O

m Little C te maken tot het unieke project dat
de ontwikkelaars voor ogen hebben, is het plan
uitgebreid onder de loep genomen. Niet alleen door de
architect en de ontwikkelaars. Ook niet alleen door de
gemeente, maar juist door de aanstaande bewoners…
de makers van Little C. Want dat zijn voor ons de mensen om wie het gaat. Lees meer over de unieke aanpak
van ontwikkelaars ERA Contour en JP van Eesteren en
de resultaten van de Little C Makers- avonden…

Little C Makers-avonden
—
Met honderden (ruim 330) potentiële kopers is
nagedacht over de plannen voor Little C. Aan de hand van vele
vragen kwamen daar verrassende resultaten uit en die worden
meegenomen in de ontwikkeling van het project. Van park en
pleinen tot indeling en afwerking. Alles is besproken. Los van
deze zogenaamde Little C Makers-avonden hebben de ontwikkelaars een uitgebreide online enquête verspreid en ook de
resultaten hiervan zijn gebruikt bij de ontwikkeling van Little C.

Era Contour & J.P. Van Eesteren

Wie betaalt bepaalt!

—
Als ontwikkelaar van stedelijk projecten gebruiken
ERA Contour en J.P. van Eesteren de wensen, ideeën en smaak
van de consument als leidraad. Door de toekomstige bewoners
in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van
een buurt of wijk. Door onderzoek, workshops en klantenpanels komen ze tot nieuwe ideeën die perfect aansluiten bij de
woonwensen van de klant. Zo werken ERA Contour en J.P. van
Eesteren al jaren, en daarmee zijn ze al jaren uniek!

—
Althans, dat proberen we zo goed mogelijk te
realiseren… Zo ging één van de vragen bijvoorbeeld over de
afmetingen van de appartementen. In de oorspronkelijke
plannen waren er appartementen van 80m2 en van 130m2
gepland, maar dat bleek voor de aanwezigen iets te ver uit
elkaar te liggen. Juist aan de ‘tussenmaat’ van 100m2, bleek
veel behoefte te zijn. En, zoals beloofd, deze appartementen
van 100m2 zullen er komen!

Locatie

Parken…

Little C wordt ontwikkeld in de wijk Hoboken, aan de kop
van de Coolhaven. Het is gelegen in een omgeving vol
water, parken, de cultuur en gerenommeerde instellingen
als Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam.

—
Ook werd er tijdens de Little C Makers-avonden
gevraagd of de komst van een park van groot belang was voor
de bewoners. Het resultaat was overduidelijk… de aanwezigen
stemden vóór een park en hadden ook nog een duidelijke
visie op de stijl en de sfeer van het park. Het moest een mooi
groen park worden waar de wandelaars en fietsers, en niet de
automobilisten, het voor het zeggen hebben. Een park dat bij
voorkeur moet lijken op ‘Het Park’, gelegen bij de Euromast,
dat aangelegd is volgens de Engelse landschapsstijl.

Bereikbaarheid of leefbaarheid?
Wat heeft prioriteit?
—
Moet er een loopbrug komen naar het Erasmus MC?
Jazeker! Moeten de woningen per auto bereikbaar zijn via de
pleintjes? Liever niet! Is er een voorkeur voor een ondergrondse
fietsgarage of moeten er op straat plekken komen om de fietsen
te stallen? Hier kozen de aanwezigen voor de ondergrondse
stalling. Belangrijke thema’s die een ideale combinatie van
bereikbaarheid en leefbaarheid op straat moeten bewerkstelligen.
Waarvan akte!
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Bekijk in de infographics hierboven de belangrijkste resultaten
van de Little C Makers-avonden

Colofon

Litte C is een ontwikkeling van:
ERA Contour en JP van Eesteren.
Architect: Culd
Meer informatie:
www.littlecoolhaven.nl
DISCLAIMER
Alhoewel deze Little paper met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen hier geen rechten aan
worden ontleend. De beelden en situatietekeningen zijn
impressies, en bedoeld om een zo goed mogelijke indruk
te geven van de woningen en de woonomgeving.

