
ien 
7.1 Ondernemersgesprekken 

Naar aanleiding van de gesprekken met ondernemers is 
een uitgebreid verslag gemaakt. Hieronder is beknopt en 
min of meer puntsgewijs dit verslag weergegeven. 

1 Over veiligheid. 
De ondernemers zijn over het algemeen iets minder onge
rust over de veiligheid op de Kaatsbaan anno 2004. Het is 
een stuk slechter geweest. Het komt misschien door de 
plaatsing van camera's. De politie is nog onvoldoende 
zichtbaar, alleen door de Kaatsbaan rijden met de auto is 
niet de manier. De politie is ook misschien wel 'te close' 
met de horeca, waardoor ze onvoldoende kunnen optre
den. De politie dient op de Kaatsbaan en in het centrum 
aanwezig te zijn, ook tijdens de uitgaansuren in het week
end en 's nachts. Bewoners voelen zich nog wel onveilig 
en vinden dat de politie sneller zou moeten ingrijpen wan
neer bijvoorbeeld de horeca zich niet aan de tijden houdt 
en de straat niet opruimt. 

.aanbeveling
Aanbevelingen 
- Doorgaan met camera controle en een rooster maken 
voor optimale politieaanwezigheid. Dat is thans nog 
steeds onvoldoende. 
- Strakkere controle op uitvoer van wet bij horeca (sluiting
stijden, milieuregels enz.) 
- Toezicht op het in acht nemen van fatsoensnormen; geen 
onnodig overdreven rumoer op straat tijdens de nachtelij
ke uren. De politie moet een vraagbaak zijn voor iedereen 
en alle meldingen van ondernemers en bewoners merk
baar serieus nemen. 

2 Over het verkeer en het parkeerbeleid. 
Door de jaren heen zijn er steeds heftige discussies 
geweest over het verkeer door de Kaatsbaan. 
De meeste ondernemers zijn thans voor het idee om nu 
een plan te maken om het verkeer uit de Kaatsbaan te 
houden. Er moet rekening gehouden worden met het toe
leveringsverkeer (achterom). Fietsers moeten gewoon door 
de Kaatsbaan kunnen blijven gaan. 

• ; 
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Wanneer bezoekers met de auto het dorp binnen rijden, 
dan dient al direct, en niet mis te verstaan, een duidelijke 
route voor het verkeer aan te worden gegeven met daarbij 
een overduidelijke aanduiding waar geparkeerd kan wor
den. 
Er dient ruim voldoende parkeerruimte beschikbaar te zijn 
en in Maarssen is dat zonder kosten! 
De Kaatsbaan krijgt vervolgens meer gelegenheid om acti
viteiten te organiseren ten behoeve van het winkelend 
publiek. 
Het publiek kan zich gemakkelijker en vooral rustiger en 
veiliger op de Kaatsbaan ophouden. 
De Kaatsbaan zal, als historisch centrum van het dorp, 
meer de gelegenheid krijgen zich te laten zien. De panden 
op de Kaatsbaan zijn aantrekkelijk genoeg om een interes
sante straat te vormen. Meer aandacht voor onderhoud en 
betere afstemming met de eigenaren over het uiterlijk van 
de panden is dan een wens. 

. aanbeveling
Aanbevelingen 
- Ontwikkel een nieuw verkeersplan en maak de Kaatsbaan 
vooral toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 
- Maak een duidelijke verwijzing naar de parkeermogelijk
heden bij binnenkomst van het dorp. 
- Zorg voor ruim voldoende parkeermogelijkheden zonder 
kosten. 

3 Over de huurprijzen van de winkelpanden. 
Geen eenvoudig onderwerp. De winkeliers zijn van 
mening dat de huren te zeer zijn opgelopen. Dat is de 
reden dat nieuwe ondernemers de stap om zich te vesti
gen in het centrum van Maarssen, niet wagen. Er is een 
aantal panden in eigendom van enkele eigenaren die de 
hoogte van de huurprijzen mogelijk beïnvloeden. Over het 
algemeen zal de marktwerking wel zijn uitwerking heb
ben. Misschien werkt het bovenstaande in Maarssen wat 
vertragend. Wel schadelijk, want het is voor bezoekers 
droevig om te zien dat meerdere mooie en ruime winkel
panden al langere tijd leeg staan. Dit is schadelijk voor de 
aantrekkelijkheid van Maarssen-Dorp. 

a.anbeveling
Aanbeveling 
De Gemeente zou een actievere rol kunnen spelen in de 
dialoog met de middenstand. Ideeën van winkeliers die
nen meer aandacht te krijgen en waar mogelijk dient 
daarvoor ruimte te worden gecreëerd. 
Het is immers de middenstand die vaak de motor is voor 
activiteiten binnen een stads-/dorpskern. De Gemeente 
realiseert zich dat nog onvoldoende. 
De hoogte van de prijzen voor huur en koop is en blijft 
een marktmechanisme. 
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4. Over het winkelaanbod. 
De ondernemers zijn van mening dat het winkelaanbod 
onvoldoende is. 
De afgelopen jaren is de Kaatsbaan als 'centrum A locatie' 
verworden tot 'B locatie'. De huren zijn (nog) te hoog 
voor de omzetten en dit is thans pijnlijk zichtbaar: leeg
stand! Onvoldoende overleg bij de ondernemers onderling 
en een nog niet voldoende effectieve communicatie met 
de Gemeente is naar mening van de middenstand de 
reden. Er ontbreekt een duidelijke visie en een duidelijke 
koers. 
De Kaatsbaan is bij uitstek geschikt voor kleinschalige spe
ciaalzaken. Winkeliers kunnen samenwerken en kunnen 
gezamenlijk een totaalpakket aanbieden aan de bezoeker. 
Het resultaat is dan dat bezoekers Maarssen-Dorp gaan 
beleven als een dorp met een groep speciaalzaken die 
samenwerkt en er zorg voor draagt dat het de klant aan 
niets ontbreekt. 
Het naar elkaar doorsturen van klanten, de gezamenlijke 
acties en de juiste sfeer creëren, zijn dan de succesfacto
ren. De rol van de Gemeente hierin is duidelijk: het pro
moten van het winkelhart en de ondernemers ondersteu
nen bij het realiseren van de gezamelijke acties. 

De ondernemers zijn van mening dat er een 'streef bran
che patroon' moet worden opgesteld, dat hoeft niet met 
dure rapporten, maar gezamenlijk met de ondernemers. 
Met elkaar heb je best veel te bieden als dorpscentrum. 
Er zou bijvoorbeeld meer in thema's gedacht kunnen wor
den zoals bijvoorbeeld: 

elfnqAanbeveling 

* Mode: Herenmode, vrijetijdskleding, damesmode 
en dames- heren- en kinderschoenen; 

* Wonen: Woninginrichting, antieke meubels, klein 
interieur, sanitair, vloeren en woningtextiel; 

» Persoonlijke verzorging: Gezondheidswinkel, dro
gisterij, parfumerie, kappers en schoonheidssalon; 

* Keuken: Groenten en fruit, kruidenier, delicatesse, 

kookwinkel; 
» Kunst en cultuur: De bibliotheek, theater, boeken, 

galeries, antiek, film en video; 

» Hobby en vrije tijd: Hobbycentrum, speelgoed, 
elektronica, communicatie, sport. 

aanbeveling

Ondernemers uit deze brancheclusters kunnen een samen
werkingsmodel gaan ontwikkelen dat past in een meerja
ren actieplan. De ondernemersvereniging en de Gemeente 
zouden hier een actieve rol in moeten spelen. 
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5. Over de winkelgevels op de Kaatsbaan. 
Winkeliers noemen dit onderwerp niet als eerste; het is 
een kostbare activiteit. 
Onderhoud aan de panden is wel noodzakelijk. 
Voorbeelden worden door de ondernemers genoemd: 
gevelverlichting, transparante rolluiken, op tijd schilderen, 
bovenhuis onderhouden en leeg staande ruimten gebrui
ken (bij voorkeur verhuren ten behoeve van bewoning en 
bij ontsluitingsproblemen elkaar helpen door bijvoorbeeld 
een gezamenlijke opgang te creëren). Bij bouwkundige 
aanpassingen rekening houden met de aard van het 
betreffende pand, hiervoor richtlijnen afspreken. 

aanbeveling
Img Aanbevennq

Met elkaar afspraken maken over een programma van 
regels, met als doel het creëren van een straat met pan
den, die allen passen in een streefbeeld dat door de 
ondernemers, de pandeigenaren en de Gemeente kan 
worden vastgesteld. 
Dit programma zal een ieder naleven en de Gemeente 
heeft een controlerende taak. 

6. Over wonen op de Kaatsbaan. 
De ondernemers hebben over het algemeen geen bezwaar 
tegen het, waar mogelijk, geschikt maken van boveneta
ges voor bewoning. 
Bewoning van de Kaatsbaan heeft een controlerende func
tie en geeft een levendig beeld, dat ten goede komt aan 
de sfeer in het dorp. 
Bewoners dienen te accepteren dat wonen in een winkel
straat met horeca soms overlast geeft. Maar het heeft ook 
voordelen. 
Een aantal pandeigenaren verhuurt reeds de bovenetages 
en dat is een goede zaak. 

aanbeveling
Aanbeveling 
De Gemeente zou in overleg met de ondernemers/pandei
genaren een masterplan kunnen maken, waarin geregeld 
is dat maximaal zal worden gepoogd de bovenetages een 
bestemming te geven en bij voorkeur de bestemming 
wonen. Zo'n masterplan voor centrumbewoning heeft 
kans van slagen wanneer de Gemeente echt helpt (speciale 
kredieten e.d.). 
De bovenhuizen van de winkelpanden tonen soms verval. 
Met zo'n regeling kunnen bovengevels en dakkapellen, 
vaak al door eenvoudig onderhoudswerk en wat aanpass
ingen, snel in gewenste conditie worden gebracht. Het 
resultaat zal een flinke bijdragen leveren aan het aanzien 
van de Kaatsbaan. 
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7. Over de horeca en de regelgeving. 
Door de winkeliers wordt er al jaren met zorg gekeken
naar de ontwikkeling van de horeca:
De onrust, vernielingen, het opdrijven van de huren, het
verlagen van het niveau van de winkelstraat en de rommel.
Ook de bewoners klagen over het grote aanbod horeca
ondernemingen.

Na enige discussie begrijpt een ieder dat de situatie nu 
eenmaal zo is en dat bewoners, winkeliers en horecaon
dernemers het met elkaar eens moeten worden. 
De Gemeente heeft hier de taak om de afspraken die er 
reeds zijn te controleren op naleving. Daar is door winke
liers en bewoners nu juist kritiek op. De overeengekomen 
sluitingstijden worden door sommige horecaexploitanten 
niet nagekomen. Er wordt rommel gemaakt en niet opge
ruimd en het afval wordt door een enkeling niet volgens 
voorschriften geloosd. Dat geeft irritatie. 
Er is een regel dat er in Maarssen-Dorp geen nieuwe hore
cameters bijkomen en dat geeft bij velen een geruststel
lend gevoel. 

aanbeveling
Aanbeveling 
Wanneer de Gemeente steeds weer en overduidelijk de 
afspraken ten aanzien van de horeca uitspreekt, en zonder 
uitzondering toeziet op een 100% naleving van die afspra
ken, dan kan er voor wat dit onderwerp betreft geen pro
bleem meer ontstaan. 
Vervolgens zou gewerkt kunnen worden aan een commer
ciële samenwerking tussen winkeliers en horeca. 
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8. Over het winkelgebied in Maarssen-Dorp. 
De ondernemers zijn van mening dat het gehele dorp zou 
kunnen meewerken aan de imagoverbetering. 
Er zijn immers verschillende winkelgebieden met verschil
lende belangen. Voordeel is dat de ondernemersvereni
ging overkoepelend werkt. Succesvolle ideeën en plannen 
kunnen zo worden doorgegeven, leder winkelgebied heeft 
zo zijn eigen kracht en zwakte. 
Vaak wordt genoemd dat de Kaatsbaan zich verder moet 
ontwikkelen als gezellige straat met vooral speciaalzaken 
(kleinschalig). Het is een voordeel dat de Kaatsbaan aan
sluit op de Nassaustraat en de Diependaalsedijk, waar ook 
grootschalige winkelbedrijven zich zouden kunnen vesti
gen. De aansluiting naar de Joh.Vermeerstraat kan aan
trekkelijker worden gemaakt via de Pieter de Hoogstraat. 
De Plesmanlaan is een apart winkelgebied en zal altijd los 
blijven van het dorpscentrum. 
Aan de andere kant van de Kaatsbaan gaat men over de 
brug de Breedstraat op en loopt men tegen het pand aan 
van de ABNAmro en Dirk v/d Broek. Het aanzicht van dit 
pand (Dirk v/d Broek) laat te wensen over. Verder de 
Parkweg op met een aantal aantrekkelijke winkels, die 
door de klant bij het centrum worden gerekend. Het zou 
gewenst zijn dat het publiek dat parkeert op het parkeer
terrein bij Dirk v/d Broek een makkelijker aansluiting kan 
krijgen op de Breedstraat. Ook het Harmonieplein ligt wat 
geïsoleerd. Dit winkelgebied heeft een eigen uitstraling: 
horeca en cultuur, dit zou kunnen worden versterkt. 

De Bolensteinsestraat wordt door de winkeliers gezien als 
een mogelijke succesvolle straat met bijvoorbeeld de 
nadruk op antiek en curiosa. 

. aanbeveling Aan bevennq:mg 
De ondernemersvereniging en de Gemeente zouden geza
menlijk het winkelgebied in kaart kunnen brengen met 
daarbij een mogelijk ideale brancheverdeling. 
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9. Over de samenwerking met de Gemeente. 
De ondernemers voelen zich soms verwaarloosd en de 
Gemeente gaat in de ogen van de ondernemers wel eens 
haar eigen weg zonder oog te hebben voor de problemen 
van de ondernemers, laat staan dat er problemen worden 
opgelost. De Gemeente stelt te snel: "Daar zijn wij niet 
voor". Er is dus nog niet voldoende doelgerichte commu
nicatie. 
De ondernemers zijn van mening dat activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld Sinterklaas en feestverlichting in december, 
niet meer alleen door de middenstand kunnen worden 
georganiseerd. Deze activiteiten dienen te worden gezien 
als zaken die de gehele gemeenschap aangaan. De organi
satie en de financiering dienen breder te worden opgezet. 
Maarssen kan zich als 'Zwaan aan de Vecht' profileren in 
de regio. Een goed activiteitenplan zou moeten worden 
opgesteld waar middenstand, horeca, verenigingen, 
bewoners en Gemeente in kunnen participeren. De coördi
natie van zo'n plan dient door een competent activiteiten
team te worden verricht. In zo'n team zou ook de 
Gemeente vertegenwoordigd moeten zijn. Zo kan 
Maarssen zich profileren en veel bezoekers naar het dorp 
trekken, waar de gehele gemeente van profiteert. 

Voorbeelden: 
» Maarssen-Dorp ruimt op (uitverkoop organiseren 

op een andere manier); 
* Muziek op de Vecht; 

Zomermarkt;
Kadenweekend;
Kunstweekend met geïntegreerd gratis entree in
musea, gratis kunsttaxatie en kunstveilingen en
markt op straat;
Delicatesse markt;
Antiekweekend;
Theaterweekend.

aanbeveling
Aanbeveling 
De Gemeente zou kunnen overwegen om meer contacten 
met de ondernemers te onderhouden, vooral intensiever 
en doelgerichter. De middenstand is niet langer in staat 
om de activiteiten voor Maarssen-Dorp alleen te organise
ren en te bekostigen. 
De reeds goede contacten met de ondernemersvereniging 
kunnen verder worden aangehaald en er moeten inspan
ningen zijn om alle ondernemers hierbij te betrekken. 
De Gemeente neemt deel aan planvorming, organisatie en 
financiering. 
De Gemeente betrekt, samen met de ondernemersvereni
ging, alle vormen van organisaties binnen het dorp bij een 
activiteitenprogramma, dat dan breed gedragen gaat wor
den. 

76



7.2 Horizontale- en verticale zonering 

Onderstaande tekeningen laten zien dat in de huidige 
Kaatsbaan het accent vooral ligt op de winkellaag, alsof 
huizen alleen een onderzijde hebben. Dit wordt hier de 
horizontale zonering genoemd. 
De vertikale samenhang van de gevels als geheel is de laat
ste jaren vaak helemaal verloren gegaan. Meer aandacht 
voor deze vertikale samenhang brengt de harmonie in de 
straat terug en maakt haar onderscheidend van andere 
winkelstraten. 

Huidige horizontale zonering 

zonering 

Wenselijke verticale zonering 
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. -w 7.lJBijlagenf de bouwstenen r.3 Vragenlijst enquête 

Datum Tijdstip ......... uur
Wandelaar O Fiets/brommer O Auto/motor O 

Geënquêteerde is: man / vrouw 
komt uit: Maarsxen-dorp D leeftijd: 18-30 D 

Maarssenbroek D 30-50 D 

Overig (Postcode) D 50 + D 

1. Hoe vaak komt u hier: dagelijks 2a 3 x p week 1 x p week 1 x p maand zelden toevallige passant 

2. Reden van aanwezigheid in de Kaatsbaan (meerdere antwoorden mogelijk): 

• boodschappen D • doorgangsweg D 
• winkelen(recreatief) D • anders: ö 

• horecabezoek D 

3. Waarom in de Kaatsbaan gezellig aanbod makkelijk speciale zaak 

4. Soort zaak / zaken die U wilt bezoeken (meerdere antwoorden mogelijk): 

• Bakker/slager/kruidenier D
• Café/restaurant D

Kapper/zonnebank D
Makelaar D
Fotozaak D

5. Hoe bent U hier gekomen 

• lopend D
• fiets D
• auto D

6. Waar heeft U Uw vervoermiddel neergezet: 
Nassauplein achter Raadhoven

Was het eenvoudig een plek te vinden?

 •
 •

 •
 •
 •

 Galerie
 Pinnen

 Wonen/mode
 Boekhandel
 anders

 D 
D 

D 
D 
D 

•
 •
 •

 motor
 openbaar vervoer
 anders

 D 
D 
D 

 Pieter de Hoogh elders 

 ja nee 
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7. Bezoekt U de Kaatsbaan ook wel eens in de avond ja nee 

8. Wat vindt U van de Kaatsbaan in het algemeen: heel plezierig... plezierig ....gewoon... .onplezierig 

9. Wat is uw mening over de volgende onderdelen v/d Kaatsbaan 

Inrichting straat en uitstallingen 
Straatmeubilair (lantaarns, fietsenrekken) 
Etalages en winkelfront 
Verkeer 
Veiligheid 
Bereikbaarheid 
Winkel aanbod 

10. Moet/kan er volgens u wat veranderen aan de 
indien ja, op welk terrein en wat ? 

Inrichting straat en uitstallingen 
Straatmeubilair (lantaarns, fietsenrekken) 
Etalages en winkelfront 
Verkeer 
Veiligheid 
Bereikbaarheid 
Winkel aanbod 
Anders 

11. Mist u winkels of bedrijven in de Kaatsbaan en 
Indien 'ia', welke: .. 

heel plezierig
D
D
D
D
D
D
D

 plezierig 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

gewoon
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

 onplezierig 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Kaatsbaan of omgeving Ja nee 

Ja
D
D
D
D
D
D
D
n

 Nee
 D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

 Wat kan er veranderen 

omgeving ? 
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Bjjlaqeri, de bouwstenen atmeubilair 7.4 Het straat 

De prullenbak 
Zonder met een kant en klaar ontwerp te willen komen,
willen we wel enige voorwaarden noemen waaraan een
afvalbak in de openbare ruimte moet voldoen om deugde
lijk en effectief te zijn, namelijk:
1) vandaalbestendig;
2) dierbestendig;
3) brand- en vuurwerkbestendig, dan wel -werend;
4) practisch dwingend tot gebruik;
5) passend in het straatbeeld;
6) onderhoudsarm;
7) eenvoudig te legen;
8) betaalbaar.

Deze lijst van voorwaarden is waarschijnlijk niet compleet,
maar een aantal ideeën over de vorm laten zich hieruit vrij
rechtstreeks destilleren.
Vandaalbestendig wil zeggen dat er in ieder geval geen
losse of beweegbare delen aan mogen zitten. Maar vooral
dat de bak niet alleen sterk is, maar vooral een sterke
indruk maakt. Op voorhand moet duidelijk zijn dat er niet
veel eer aan te behalen valt. Afgezien van de materiaalver
werking is een robuuste vorm op zijn plaats. Een recht
hoek of cilinder, twee keer zo hoog als breed, zal al gauw
een onverzettelijke indruk maken. Een strakke en gladde
vormgeving is voorwaarde.

Dieren moeten niet bij de inhoud kunnen, om versprei
ding daarvan te voorkomen. 
Wat betreft brand en/of vuurwerk dient de bak uit te stra
len dat hij overal tegen kan; dat het veroorzaken van een 
explosie zinloos is, vanwege de grote opening, waardoor 
geen druk opgebouwd kan worden en dat de bak niet 
brandbaar is. Probleem met de laatste optie is dat deze 
gecombineerd moet worden met een zo hoog mogelijke 
'inkeilfactor'. De bak moet open van boven zijn (let op een 
goede afwatering) en de opening moet afgestemd zijn op 
thans gebruikelijk straatvuil, waaronder zeker de pizza
doos valt. 
Hoe de bak in het straatbeeld past hangt bij de beoogde 
sterke vorm derhalve vooral af van materiaalgebruik en 
kleurkeuze (donkergroen, bentheimer, cortenstaal, gietij
zer). 
Maarssense firma's als Bammens of Geert Mattijssen zullen 
over het onderhoud behartenswaardige dingen kunnen 
zeggen en inzicht verschaffen over de prijsstelling. 
Bovendien zal de reinigingsdienst duidelijke ideeën heb
ben over het bedieningsgemak bij lediging. 
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Lantaarns 
Lantaarns hebben een functie, daarom is het belangrijk 
dat ze komen te staan op plaatsen waar licht nodig is en 
niet op elke x aantal meters. Dit verlevendigt ook het 
straatbeeld. 
Een lantaarn hoeft ook niet altijd een lantaarnpaal te zijn, 
het is goed denkbaar dat lantaarns aan gevels gehangen 
worden om zodoede optimale breedte van de Kaatsbaan 
te garanderen, wat de straat visueel aantrekkelijker maakt. 
Als laatste dient opgemerkt te worden dat de felle verlich
ting geenzins bijdraagt aan de sfeer van de straat. Vaak 
wordt gedacht dat fel licht noodzaak is voor camera con
trole, maar camera's kunnen goed 'bijgelicht' worden met 
infrarood. Dat is niet zichtbaar, werkt even goed en zorgt 
voor behoud van een warmere sfeerverlichting. 

Groen 
Zoals de foto op blz 64 laat zien was er vroeger meer 
groen op de Kaatsbaan. Het is belangrijk dat dit weer 
terugkomt. Met de grote steden heeft het rijk een conve
nant afgesloten omtrent Groen In en Om de Stad (CIOS). 
Hiermee geven de ministeries van VROM en LNV een 
impuls aan groenontwikkeling in en om de stad. Dit con
venant behandelt voornamelijk de stadsparken in de grote 
steden; de boodschap is duidelijk: men blijft steeds vaker 
funshoppen, flaneren, wandelen en fietsen in de stad. 

Groen is een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke kwa
liteit en voor de woonbeleving. "Groen heeft een goed 
imago", stelt een onderzoeker van het ministerie van LNV, 
"het is ook een fantastisch marketinginstrument". 
Dit geldt ook voor dorpen zoals Maarssen, en niet alleen in 
de parken, maar evenzo in het centrum, in de Kaatsbaan 
en op de parkeerplaatsen. 

Boombakken 
Door diverse leidingen van nutsbedrijven is het niet altijd 
mogelijk bomen in straten te planten. In de Kaatsbaan 
schijnt dat ook niet meer mogelijk te zijn. Een goede 
oplossing hiervoor zijn speciale boombakken, kuipen die 
voldoende ruimte bieden aan de bomen en hun wortels. 
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7.5 Onderzoek beeldkwaliteit de b<>UWStenen 

Per pand en per geveldeel is op basis van het onderzoek 
«als vermeld de kwaliteit aangegeven. Op basis daarvan 

n aantal overzichten gemaakt die zowel de stand van 
«ken aangeven, maar ook de zogenaamde tekorten, per 
pand en per geveldeel. 

Hiernaast staan de volgende formulieren: 
Het inventarisatieformulier 

- Overzicht beeldkwaliteit per pand 
- Overzicht tekorten per geveldeel 

KAATSBAAN BEELDKWAÜTEITEN BESTAANDE GEVELS
""
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