Droomcollectief Beekdal
Samen met alle bewoners bouwen wij een kleinschalig appartementencomplex van 15
appartementen aan de Rubenstraat in Amersfoort. Het gebouw bevat verschillende
woninggroottes, van 85 tot 190 m2. Voor dit project hebben wij een vereniging opgericht
met actieve leden, die allemaal graag op dit mooie plekje in Amersfoort willen wonen.
Onze kavel
Ons bouwkavel wordt omlijst door 3 karakteristieke bomen. Met aan de ene kant en het
park en aan de andere kant de Rubensstraat met zijn jaren-20 bebouwing is het met recht
een prachtplek te noemen. En dat ook nog eens zo dicht bij het centrum van Amersfoort

Ons gebouw
De verbinding van buiten met binnen staat centraal in ons project, in de vorm van licht,
ruimte en uitzicht. Wij realiseren dit door relatief veel ramen en een grote loggia. Zelfbouw
biedt ons de uitgelezen kans om ons appartement aan onze eigen wensen aan te passen. We
werken dan ook hard om onze woondroom waar te maken. Op dit moment zijn we in de fase
van het voorlopig ontwerp. Een eerste impressie is toegevoegd. Met alle leden zullen we
definitieve keuzes nog moeten maken. Natuurlijk voldoen wij de laatste eisen m.b.t.
duurzaam bouwen, zoals gasloos bouwen.

Instapmogelijkheden:
Op dit momenten heb we één aantal instapmogelijkheid. Deze wordt in de volgende
pagina’s toegelicht.

Appartement – 117 m2

N

Woonlaag
Oriëntering
Oppervlakte

Kosten
Inclusief

Begane grond
Oriëntering Zuid-Oost
Zicht op park
117 m2 + 10 m2 loggia
We zijn in overleg met de gemeente om het
balkon uit te kragen
Indeling wordt in overleg met architect
bepaald naar aanleiding van individuele
woonwensen. Bijgevoegde indelingen zijn
voorbeelden, uitgewerkt naar de wensen
van de uitgestapte leden
O.b.v. werkelijke kosten en open begroting
Indicatie: 508.000 euro
- 50% gevelopening
- Plafondhoogte van ca. 3,15 meter
- 10 m2 buitenruimte
- Parkeerplaats in afgesloten
parkeergarage
- Badkamer
- Berging van 5 m2

