
00 begane grond ABCD
+0

01 eerste verdieping AC
+4900

02 tweede verdieping AC
+7900

03 derde verdieping AC
+10900

00a bel etage ABCD
+1000

04 vierde verdieping AC
+13900

05 vijfde verdieping AC
+16900

06 dakverdieping A
+20700

09a dakrand C
+21600

achtergevel

blok B blok D

bouwnummer

schaal

getekend

1 2 3 4 5 6 7 8 meter

1 : 200

overzicht

22-01-2019

Gevel

- keuken is exclusief
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van 
verdere uitwerking constructie, installatie en 
detaillering, eisen t.a.v. nutsbedrijven, eisen 
t.a.v. omgevingsvergunning e.a. wetgeving.
- berging (min. 5m²) en 1 parkeerplaats, 
behorende bij woning, zijn gesitueerd in de 
kelder.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen 
zijn ter indicatie en derhalve circa-maten. 
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing 
CV verdelers) zijn ook onder voorbehoud en de 
Technische Omschrijving van deze woning is 
leidend. 
- op maatvoering is een tolerantie van 
toepassing.

Lloydkade

website: 
www.edendistrict.nl

aannemer:
Stebru

architect:
Studio Architectuur MAKEN

Lloydkade
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22-01-2019

Gevel

- keuken is exclusief
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van 
verdere uitwerking constructie, installatie en 
detaillering, eisen t.a.v. nutsbedrijven, eisen 
t.a.v. omgevingsvergunning e.a. wetgeving.
- berging (min. 5m²) en 1 parkeerplaats, 
behorende bij woning, zijn gesitueerd in de 
kelder.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen 
zijn ter indicatie en derhalve circa-maten. 
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing 
CV verdelers) zijn ook onder voorbehoud en de 
Technische Omschrijving van deze woning is 
leidend. 
- op maatvoering is een tolerantie van 
toepassing.

Lloydkade

website: 
www.edendistrict.nl

aannemer:
Stebru

architect:
Studio Architectuur MAKEN

Lloydkade
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Gevel

- keuken is exclusief
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van 
verdere uitwerking constructie, installatie en 
detaillering, eisen t.a.v. nutsbedrijven, eisen 
t.a.v. omgevingsvergunning e.a. wetgeving.
- berging (min. 5m²) en 1 parkeerplaats, 
behorende bij woning, zijn gesitueerd in de 
kelder.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen 
zijn ter indicatie en derhalve circa-maten. 
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing 
CV verdelers) zijn ook onder voorbehoud en de 
Technische Omschrijving van deze woning is 
leidend. 
- op maatvoering is een tolerantie van 
toepassing.
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Lloydpier

algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.

schaal: datum:

onderwerp

site:
edendistrict.nl

ontwikkelaar:
Blauwhoed

architect:
Arons en Gelauff architecten

29.03.20211:200

noordgevel C
Kratonkade

Kratonkade

entree gebouw Ch entree gebouw C



00 begane grond ABCD
+0

01 eerste verdieping AC
+4.900

00a bel etage ABCD
+1.000

02 tweede verdieping Ch
+9.400

03 derde verdieping Ch
+12.400

04 vierde verdieping Ch
+15.400

05 vijfde verdieping Ch
+18.400

06 zesde verdieping Ch
+21.400

07 zevende verdieping Ch
+24.400

08 achtste verdieping Ch
+27.900

09 negende verdieping Ch
+31.130

09a dakrand Ch
+32.400

bnr. 86

bnr. 79

bnr. 72

bnr. 65

bnr. 58

bnr. 51

bnr. 33

bnr. 93

Kratonkade

Loods
Borneo

Lo
od

s
Ba

li

Lloydkade

Lloydpier

algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.

schaal: datum:

onderwerp

site:
edendistrict.nl

ontwikkelaar:
Blauwhoed

architect:
Arons en Gelauff architecten

29.03.20211:200

oostgevel B
Loods Bali

aansluiting bouwblok
Architectuur Maken Loods Bali
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entree
fietsenstalling
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algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.

schaal: datum:

onderwerp

site:
edendistrict.nl

ontwikkelaar:
Blauwhoed
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Arons en Gelauff architecten
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aansluiting bouwblok
Architectuur Maken achtergevel stadswoningen

aansluiting bouwblok
Architectuur MakenLoods Borneo

entree
fietsenstalling

in- en uitrit parkeergarage

definitieve uitvoering schuifpui
i.o.m. aannemer en architect



00 begane grond ABCD
+0

00 begane grond ABCD
+0

01 eerste verdieping AC
+4.900

02 tweede verdieping AC
+7.900

03 derde verdieping AC
+10.900

00a bel etage ABCD
+1.000

00a bel etage ABCD
+1.000

04 vierde verdieping AC
+13.900

05 vijfde verdieping AC
+16.900

06 zesde verdieping C
+19.900

07 zevende verdieping C
+22.900

08 achtste verdieping C
+26.400

09 negende verdieping C
+29.900

09a dakrand C
+31.050

02 tweede verdieping Ch
+9.400

03 derde verdieping Ch
+12.400

04 vierde verdieping Ch
+15.400

05 vijfde verdieping Ch
+18.400

06 zesde verdieping Ch
+21.400

07 zevende verdieping Ch
+24.400

08 achtste verdieping Ch
+27.900

09 negende verdieping Ch
+31.130

09a dakrand Ch
+32.400

01 eerste verdieping Ch
+6.400

bnr. 86

bnr. 79

bnr. 72

bnr. 65

bnr. 58

bnr. 51

bnr. 33

bnr. 88

bnr. 81

bnr. 74

bnr. 67

bnr. 60

bnr. 53

bnr. 34bnr. 35bnr. 36

bnr. 90

bnr. 83

bnr. 76

bnr. 69

bnr. 62

bnr. 55

bnr. 92

bnr. 85

bnr. 78

bnr. 71

bnr. 64

bnr. 57

bnr. 43

bnr. 37bnr. 38bnr. 39bnr. 40

bnr. 93

bnr. 95 bnr. 94

Kratonkade

Loods
Borneo

Lo
od

s
Ba

li

Lloydkade

Lloydpier

algemene opmerking:
- keuken is exclusief.
- dakvilla's: keukens, toiletten en badkamers zijn exclusief.
- wijzigingen voorbehouden ten aanzien van verdere
uitwerking constructie, installatie en detaillering, eisen t.a.v.
nustbedrijven, eisen t.a.v. omgevingvergunning e.a.
wetgeving.
- de aangegeven maatvoering op de tekeningen zijn ter
indicatie en derhalve circa-maten.
- berging (min 5m2) en parkeerplaats(en) zijn gesitueerd in
de kelder.
- wijzigingen van installateurs (bijv. toepassing VV verdelers)
zijn ook onder voorbehoud.
- De Technische Omschrijving van deze woning is leidend.
- Glasoppervlakte n.t.b., mogelijkheid tot extra tussenstijlen.

schaal: datum:

onderwerp

site:
edendistrict.nl

ontwikkelaar:
Blauwhoed

architect:
Arons en Gelauff architecten
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tuingevel C
Lloydkade

Binnentuin
Zuidgevel

entreehal en
nooduitgang

entreehal en
nooduitgang

definitieve uitvoering schuifpuien
i.o.m. aannemer en architect


