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AMBITIE

De oude Nieuwe Stad heeft onmiskenbaar de kwaliteiten van een 
typisch modernistisch project : grote, groene open ruimte rondom 
de gebouwen, hoogbouw met uitzicht voor iedereen, overvloedig 
daglicht binnenin de woningen, en voor die tijd behoorlijke terrassen. 
Wat te wensen overlaat is ook typisch voor het modernisme : open 
ruimte zonder focus, weinig bijdrage aan de ruimere buurt, gebou-
wen zonder relatie met het maaiveld, heel veel monofunctioneel 
wonen, beperkt aanbod qua woontypologie.

Dit project heeft een enorm potentieel. De kwalen van grootscha-
lige sociale woningbouwprojecten zijn genoegzaam bekend en in 
ons voorstel zijn drie verschillende ambities uitgewerkt die daaraan 
kunnen verhelpen :
– een gelaagde publieke ruimte met een centraal plein voor de wij-
dere omgeving, omringd door buurtfuncties, werkplekken en com-
merciële ruimten; een reeks van specifieke landschappelijke elemen-
ten in plaats van het generische groen nu, een parkachtige ruimte 
met open plekken, en een nieuw hoogbouwplan dat zich opent naar 
de omgeving.  
– een woonkwaliteit die rekening houdt met de beperkingen van het 
VMSW en die er tegelijk uitstijgt door de introductie van een royale 
extra ruimte die buiten de voorschriften valt : de wintertuin in allerlei 
verschillende vormen. 
– een plan dat toelaat om het geheel in één keer te bouwen, waar-
door de overlast voor de bewoners beperkt wordt tot één bouwfaze.  

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT 

Ondanks de inname van het centrum van het terrein door de huidige 
woonschijven, en ondanks de sleutelpositie van het recent gebouw-
de ontmoetingscentrum De Blomme, kan een nieuw ensemble inge-
past worden dat samengesteld is uit een laagbouwdeel van 4 lagen 
dat een centraal plein omsluit, en 3 aansluitende hoogbouwschijven 
die hun ingang eveneens aan het plein hebben. Op de begane 
grond rondom het plein zijn alle ingangen gesitueerd, evenals het 
geheel van alle andere functies. Samen vormen ze de beste omka-
dering voor een goed functionerend plein. Verschillende doorgangen 
in alle richtingen en een netwerk van kruisende paden zorgen ervoor 
dat de centrale openbare ruimte gelinkt wordt met de wijdere omge-
ving. De hoogbouwschijven waaieren uit in verschillende richtingen 
en laten hierdoor verschillende woontypologieën toe. De laagbouw is 
grondgebonden, de schijven staan op pilotis en het parklandschap 
loopt eronder door. 

LANDSCHAP

In het plan worden de bestaande modernistische kwaliteiten aan-
gevuld en gecorrigeerd. Naast het centrale plein waarop enkele 
zelfstandige bomen worden geplant, wordt een overvloed van park-
achtige ruimte aangelegd, met een afwisseling van dichtbegroeid 
‘bos’ en open plekken. De bestaande bomen worden maximaal 
geïntegreerd in het plan. Daarnaast worden een reeks specifieke 
elementen aangelegd, zoals een ‘wadi’ die als bufferrruimte dient 
voor de aanliggende kreek, een kegelvormige heuvel met grond 
van de nieuwe parkeergarage, en een ‘sportarena’ ter plekke van de 
vroegere parkeergarage. De bestaande dakplaat wordt weggehaald, 
de halfverzonken parkeervloer wordt sportterrein en de randen 
worden zitplaatsen in trapvorm. Andere sportterreinen worden her 
en der aangelegd. Het hele terrein wordt autoluw. Enkel leveringen, 
verhuisactiviteiten en brandweer worden toegelaten, zowel op het 
plein als erbuiten. De enige toegang naar de nieuwe parkeergarage 
is gesitueerd onder de opgetilde zuidwestelijke woonschijf, dicht-
bij de Chrysantenstraat. De ‘Groene Lint’ fietsverbinding van de 
Guldensporenlaan richting de Elisabethlaan wordt aangelegd langs 
de kreek en maakt een ommetje over het centrale plein.  

WOONCONCEPT 

De voorschriften van het VMSW bewaken de minimumkwaliteit, de 
planefficiëntie èn de haalbaarheid van sociale woningen. 

Door efficiënte woningen te maken met een minimum aan cir-
culatieruimte creëren we marge om voor elke woning extra ruimte 

te voorzien. Het opzet is om voor verschillende woontypologieën 
een vorm van wintertuin mogelijk te maken die als verlengde van 
de woonkamer functioneert. In sommige gevallen is die opgevat als 
binnenruimte, dus binnen de isolatieschil, soms als buitenruimte. De 
extra ruimte is budgettair mogelijk door de optelsom van het budget 
voorzien voor terrassen en de besparing op circulatieruimte. In elk 
van de gevallen is de achterliggende idee  dat een conventioneel 
terras in hoogbouw slechts beperkt bruikbaar is (wind, koude) in de 
tijd, en dat een bescheiden extra budget de gebruiksmogelijkheden 
verveelvoudigt en de woning veel aantrekkelijker maakt.

WOONTYPOLOGIEËN / ONTWERPEND ONDERZOEK / 
PROCESGERICHTHEID

De verschillende oriëntaties van de hoogbouwschijven en de alzijdig-
heid van de laagbouw geven aanleiding voor verschillende woon- en 
ontsluitingstypologiëen. We werken enkele verschillende mogelijkhe-
den uit. Bijvoorbeeld denken we dat galerijen met daarop aansluiten-
de individuele, afsluitbare buitenruimten een prima middel kunnen 
zijn tegen sociaal isolement. Buitenkamers, galerijen, duplexapparte-
menten, dubbelhoge wintertuinen met intern balkon, inkomhallen die 
ook een uitbreiding van de woonkamer kunnen worden, zijn zovele 
illustraties van het basisconcept van de extra ruimte. In een latere 
uitwisseling met beide sociale huisvestingsmaatschappijen moet 
blijken welke ontsluitingsmodellen en woontypes het meest geschikt 
zijn voor de verschillende doelgroepen. 

MATERIALEN

De keuze van materialen is gebaseerd op robuustheid, duurzaam-
heid en budgetvriendelijkheid. Deze restricties vormen geenszins 
een belemmering voor de esthetiek van het geheel. Alle buitene-
lementen zoals gaanderijen, buitenkamers, vluchttrappen worden 
uitgevoerd in prefabbeton. Alle buitenbekledingen van geïsoleerde 
gevels worden in geglazuurde tegels uitgevoerd in een lichte kleur. 
De kopgevels van de hoogbouw krijgen elk een aparte, felle kleur. 
Die kleurvlakken worden gereflecteerd in de lichtdoorlatende gla-
zen windschermen ervoor.  Wintertuinen en afschermingen van 
terrassen worden gerealiseerd met materialen uit de hedendaagse 
serrenbouw. 

FASERING/REALISATIETERMIJN

De vorm van het nieuwe ontwerp laat toe om het volledige ontwerp 
in één faze te bouwen. Alleen dient vooraf blok E en een klein deel 
van blok F afgebroken te worden, en de inwoners verhuisd naar de 
nieuwbouw op het aanliggende terrein. Voor alle andere bewoners 
geldt dan dat ze slechts één keer verhuizen en één bouw- en af-
braakfaze van dichtbij meemaken. De aanleg van het buitengebied 
zal minstens gedeeltelijk na de verhuis en de afbraak van de oude 
blokken plaatsvinden. 

DUURZAAMHEID AANPAK

Onze aanpak is gericht op het gelijk ontwikkelen van alle aspecten 
van duurzaamheid : sociale, economische en leefmilieu-aspecten. 

Een weloverwogen inpassing in de buurt door middel van een 
centraal plein met allerlei stedelijke functies errond is één maatregel. 
Circulatietypologieën in combinatie met semi-buitenruimten is een 
ander voorstel uit maatschappelijke overwegingen.

Repetitieve constructiesystemen, een hoge thermische massa, 
een helder onderscheid tussen dragende woningscheidende wan-
den en niet-dragende indelingswanden, en voldoende verdiepings-
hoogte zorgen voor een gebouw dat flexibel is in de tijd.

Naast alle gebruikelijke duurzaamheidsmaatregelen op energie-
vlak, zoals passiefbouwstandaard, luchtdichtheid, zonnewinstmaxi-
malisatie en beperking van oververhitting, moeten de verschillende 
wintertuin-types gezien worden als extra middel om opwarming 
en afkoeling van de woningen te reguleren in de verschillende 
seizoenen. 
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Hoogbouw

De drie bestaande torens van de 
Nieuwe Stad zijn zijn exact ingeplant 
volgens de noord-zuid richting. Hun 
lange facades hebben een oost - of 
westoriëntatie. Om zichten te vrijwa-
ren staan ze niet parallel aan elkaar 
maar geschrankt. De torens van de 
Nieuwe Stad vormen aldus een 260m 
lange muur gezien vanuit het oosten 
en westen. De hoogte van de torens 
varieert in functie van de nabijheid van 
bebouwing, tussen 38.5m en 23.8m. De 
torens bevatten 407 appartementen. 

De drie toekomstige torens van de 
Nieuwe Stad doorbreken de “muur” 
van bebouwing. Ze staan gedraaid ten 
opzichte van elkaar en kunnen dan ook 
dichter bij elkaar gebouwd worden, 
terwijl de zichten nog steeds maximaal 
gegarandeerd worden. Ze bevatten de 
407 appartementen van voorheen en 
voegen hier 64 appartementen aan toe. 
De som bedraagt 471 appartementen.

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT

Fasering

We stellen voor om voorafgaand de 
bewoners van 63 appartementen 
van blok E en F te verhuizen naar 
het nieuwbouwproject aan de Karel 
Goedgebeurstraat. In een eerste (sloop)
fase worden blok E en een klein deel 
van blok F gesloopt. Alsook de helft van 
de bestaande parking. In daaropvolgen-
de (bouw)fase is het mogelijk de nieuw-
bouw in één enkele fase te realiseren, 
tussen de bestaande gebouwen, die 
gedurende de werf bewoond blijven. 

Er kan nog steeds geopteerd worden 
om in verschillende bouwfases het 
project te realiseren maar de gekozen 
inplanting in combinatie met de voor-
gestelde verhuis van 63 appartementen 
legt geen enkele restrictie op met be-
trekking tot de fasering van het project.

Publieke Ruimte

Tussen de drie bestaande torens 
kronkelen een aantal wegen met bo-
vengrondse parkeerplaatsen. Aan de 
noordzijde van de site bevindt zich een 
half ingegraven parking met sportvel-
den op de dakplaat, toegankelijk via 4 
trappen aan de westzijde. De huidige 
publieke ruimte is enigszins verbrok-
keld en beperkt tot een aantal residu-
ele grasvelden die allen min of meer 
identiek zijn. 

We stellen voor om variatie te bren-
gen in de publieke ruimte. Hiertoe 
definiëren we een aantal specifieke en 
grootschalige publieke ruimtes die de 
site overstijgen en werken op schaal 
van de omliggende wijken. Van de 
bestaande parking verwijderen we de 
dakplaat en creëren we een arena door 
trappenpartijen/tribunes aan alle zijdes 
toe te voegen. Een centrale verharde 
zone fungeert als polyvalent plein voor 
evenementen op wijkschaal (rommel-
markt, buurtfeest,..). Aan de zuidzijde 
voorzien we een heuvel als baken aan 
het kruispunt van de Chrysantenstraat 
- Guldensporenlaan, een uitkijkpunt 
over de wijk. De gedempte Kreek wordt 
opnieuw uitgegraven en krijgt een ver-
breding, een meer. 
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Adres

De drie bestaande torens liggen ver-
spreid over de site en zijn toegankelijk 
via verschillende straten (Cardijnplein, 
Moysonplein, Guldensporenlaan). 
Hoewel ze deel uitmaken van dezelfde 
wijk is er geen duidelijk adres. Elke 
straat of plein lijkt wat op de andere. 

Door de organisatie van de nieuwe 
hoogbouwtorens en laagbouw gale-
rijen rond een centraal gelegen plein 
verlenen we de appartementen van 
een duidelijk en herkenbaar adres. Alle 
publieke functies in de stedelijke plint 
van de laagbouw hebben hun toegang 
eveneens op hetzelfde plein. We achten 
dit een noodzakelijke randvoorwaarde 
voor een succesvol integreren van pu-
blieke programma’s in het project.   

Parking 

De huidige parking bevindt zich in 
een uithoek van de site en heeft geen 
directe verbinding met de apparte-
menten in de torens. Door gebrek aan 
sociale controle is er vandalisme en 
criminaliteit. Ondanks de aanwezigheid 
van een grote parking op het terrein, 
is de site grotendeels ingenomen door 
wegenis en aanliggende bovengronds 
parkeerplaatsen.

We stellen als alternatief een centraal 
gelegen ondergrondse parking voor, 
waartoe alle appartementen een recht-
streekse toegang hebben. De liften van 
de torens lopen door tot in de parking. 
De toegangsweg bevindt zich aan de 
Chrysantenstraat.

Connectie

De bestaande straten van de Nieuwe 
Stad kronkelen tussen de huidige 
torens. De bestaande torens vormen 
hierbij obstakels waar men op botst en 
moet om wandelen. Met de auto kom je 
overal. 

Het nieuwe plein bevindt zich in het hart 
van de site. Dit plein en het omliggende 
park zijn per definitie verkeersvrij. Dit is 
mogelijk door de ondergrondse par-
keergarage die toegankelijk is vanop de 
Chrysantenstraat. Door openingen te 
creëren in de randen van het plein, ma-
ken we verbindingen voor voetgangers 
en fietsers naar alle omliggende straten. 
Zo kan het plein fungeren als centrum 
voor de omliggende wijken. De nieuwe 
configuratie laat een diagonaal door-
kruisen van de wijk toe. Hierbij wordt 
het plein steeds aangedaan. Het plein 
wordt dan ook een referentiepunt.

Naast de opengelegde Kreek wordt een 
fietsverbinding voorzien die Steene ver-
bindt met het Maria-Hendrika Park. Ter 
hoogte van het plein plooit het fietspad 
omheen een verbreding van de kreek 
die fungeert als waterbuffer en loopt 
vervolgens over het plein.   

700 
m 

200 m 





Lijntekening van het zicht op 
de Nieuwe Stad vanuit de 
Clivialaan (huidige situatie)

Visualisatie van de toekomstige 
situatie. De “muur” van bebou-
wing wordt doorbroken.



In de onderlaag stellen we plantenmassieven voor van vaste 
planten, kleine struiken op strategische locaties om zichten 
te kadreren en de wandelaars te geleiden door het park. De 
aanplanten zijn bewust laag om onbelemmerde en ononder-
broken uitzichten door de boomstammen te behouden.

LANDSCHAP
Het landschap van De Nieuwe Stad op 
de schaal van de stad

De projectlocatie De Nieuwe Stad bevindt zich temid-
den een continu netwerk van parken, pleinen, lanen 
en groene boulevards: het Leopoldpark, het Maria 
Hendrikapark, het Vogelzangpark, de Begraafplaats 
Stuiverstraat, het sportpark De Schorre en al de lanen 
die ze verbinden.

We stellen dan ook een landschapsontwerp voor 
dat zich inschrijft in deze landschappelijke continuïteit 
en het idee versterkt van een keten van parken die 
de Oostendse Kust verbindt met het achterliggen-
de Polderlandschap. De projectlocatie bevindt zich 
immers op een scharnierpositie tussen beide en biedt 
bovendien de mogelijkheid een sterke noord-zuid-ver-
binding te creëren.

Het project biedt ook de mogelijkheid om de ge-
dempte Kreek onder de Guldensporenlaan te her-
ontdekken en een fysieke verbinding te (her)creëren 
met het Maria-Hendrika Park in het noorden. Deze 

Es Eik

De boomsoorten zijn gemodelleerd naar het lokale planten-
palet van het omringende landschap: beuken, eiken, dennen, 
essen, haagbeuken en iepen. Meer tuinbouwsoorten die in 
openbare parken te vinden zijn, brengen variatie en verras-
singsmomenten teweeg: dennen, paarse beuken, pterocarya’s 
... De keuze voor loofverliezende lokale soorten maakt het 
mogelijk om het zonlicht in de zomer te filteren; ze garande-
ren ook zonneschijn in de winter. De zorgvuldig geplaatste 
groenblijvende dennen helpen om meer ondoorzichtige 
plantenschermen te behouden waar nodig in de winter.

Kreek wordt een belangrijk onderdeel van het land-
schapsontwerp zowel op recreatief (fietspad) als op 
ecologisch vlak (toenemende biodiversiteit) en vormt 
bovendien een link met het cultuurlandschap van de 
polders, gekenmerkt door de sterke aanwezigheid  
van water.

Het landschap van De Nieuwe Stad op 
wijkschaal

Door de bestaande parken in Oostende te analyseren, 
met name het Maria Hendrika Park, zien we telkens 
een hoge densiteit aan bomen. Dit zijn eigenlijk ware 
bossen in het midden van de stad, waarin zorgvuldig 
uitgehouwen open plekken verschillende en gevari- 
eerde activiteiten kunnen herbergen. Deze typologie 
van Engelse parken uit de Belle Epoque is typisch 
voor Oostende.

Vandaag wordt De Nieuwe Stad echter gekenmerkt 
door zeer grote open ruimtes die zeer weinig geka-
derd zijn en waarbij er een gebrek aan houvast is.  Het lijkt ons daarom essentieel om een   sterke vege-

tale structuur voor te stellen als antwoord op deze 
verbrokkelde stedelijke situatie. Het voorgestelde bos 
wordt een toevluchtsoord met aangename ruimtes die 
door de bomen beschermd worden tegen de sterke 
zeewind. 

Perspectieven die uitgehouwen worden uit het bos, 
maken het mogelijk om zichten te kadreren en bieden 
een zekere intimiteit voor de bewoners van De Nieuwe 
Stad. De sterke vegetale structuur kan eventueel ook 
uitgebreid worden naar het park net ten noorden van 
de site om een   naadloze continuïteit met deze ruimte 
te creëren.

Het bos herbergt verschillende open plekken  
waar een veelheid aan activiteiten kan plaatsvinden 
zoals een meertje of een arena met sportvelden. Het 
bos wordt doorkruist door een netwerk van voetwe-
gen naar het voorbeeld van de Engelse tuinen van 
Oostende. De grote open ruimte in het hart van het 
architectuurproject is op een bepaalde manier ook 
één van deze open plekken: meer stedelijk - het  
plein - een groot mineraal vlak met enkele karaktervol-
le grote bomen.

Paarse beukOkkernoot (Pterocarya)

Haagbeuk

Den

Beuk

Iep De resterende oppervlakken zijn weilanden die kunnen wor-
den gemaaid tot gazons voor verschillende buitenactiviteiten.



Wintertuin

Geglazuurde steenstrips Wit glazuur

Gestabiliseerd zand Basalt Basalt tegels

Reflecties Modulering

Modulering

Textuurglas

GEVELS EN MATERIALEN

Materialen

De gevels van de torens en de laagbouw wor-
den bekleed met witte geglazuurde keramische 
steenstrips van vierkant formaat 20x20cm. Deze 
worden rechtstreeks verlijmd op EPS isolatie-
panelen. Het betreft een budgetvriendelijke, 
duurzame en esthetische gevelbekleding. Het 
laagje glazuur op de steenstrips reflecteert het 
licht en creëert een subtiele weerspiegeling van 
het park op de gevels. Op de koppen van de 
torens voorzien we accenten om de toegangen 
te markeren. De geglazuurde steenstrips krijgen 
hier een andere kleur volgens een weloverwo-
gen kleurenpalet.  

We opteren voor natuur geanodiseerd alu- 
minium schrijnwerk in combinatie met extra- 
helder glas.   

Plein en paden

Een netwerk van voetwegen in gestabiliseerd zand, naar het beeld 
van de parken in Oostende, doorkruist het park van de Nieuwe Stad. 
Gestabiliseerd zand is een goedkope verharding samengesteld uit 
natuurlijke materialen. 
Het centrale plein wordt bekleed met zwart basaltstenen. Uniek, spe-
cifiek en karaktervol. Het is de enige natuursteen die niet vervaagt bij 
het verouderen, maar net donkerder en kleurrijker wordt.  

Wintertuinen

De private buitenruimtes van de appartementen worden geconcipi-
eerd als wintertuinen. Ze worden gerealiseerd in serreglas, vervat in 
standaard metalen profielen, en voorzien van opengaande delen aan 
onder - en bovenzijde. 

Modulering

We maken maximaal gebruik van moduleer-
bare constructie elementen. Eén raammodule 
125x125cm structureert alle gevels in verschillen-
de combinaties.
Dit draagt bij tot kostenefficientie tijdens bouw, 
maar ook naar onderhoud/vervanging toe.

De draagstructuur en balkonelementen bestaan 
uit geprefabriceerd beton. 

In de zomer kunnen de 
glazen schermen open-
staan en fungeert de 
private buitenruimte als 
een terras. In de winter 
kunnen ze gesloten wor-
den om een aangenaam 
tussenklimaat te creëren 
tussen binnen en buiten. 
Op de koppen van de 
torens voorzien we binen 
hetzelfde profielsys-
teem windschermen in 
textuurglas. 
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WOONCONCEPT

Compact en groter

Sociale woningen moeten voldoen aan 
oppervlaktenormen van de VMSW. Als 
basis nemen we de WOmax. 

Het inventief compact maken van de 
verschillende appartement typologieën 
resulteert in een woonoppervlakte die 
kleiner is dan WOmax.  

De vierkante meters binnenruimte die 
we niet bouwen, laten ons toe een maxi-
male buitenruimte te voorzien als extra. 

Voor hetzelfde bouwbudget en 
kamergroot. 

WOmax WO

Gebruik

Deze extra kamer wordt steeds gekop-
peld aan de leefruimte en kan, afhanke-
lijk van de wensen van de huurder een 
veelheid aan invullingen krijgen. 

Op bovenstaande planschema’s: extra 
kamer als “aparte kamer”, “uitbreiding 
van de leefruimte” en als “terras”.



GALERIJ TYPOLOGIE

Slaapkamer  11.9 m²

Inkomhal 6.7 m²

Badkamer met WC  5.0 m²

Berging  1.9 + 1.0 m²

Leefruimte  23.9 m²

Keuken  5.0 m²

Totaal Netto 55.0 m²

Totale woonoppervlakte 58.6 m²

WOmax 62.9 m²

 -   4.3 m²

Extra ruimte + 11.4 m²
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DUPLEX TYPOLOGIE

Slaapkamer  1 11.8 m²
Slaapkamer 2 7.2 m²
Inkomhal 2.0 m²
Badkamer met WC  4.5 m²
Berging  1.1 +3.0 m²
Leefruimte  22.5 m²
Keuken  5.0 m²

Totaal Netto 67.0 m²
Totale woonoppervlakte 79.0 m²

WOmax 86.5 m²
 -   7.5 m²

Extra dubbelhoge ruimte + 11.2 m²
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leefruimte: 22,4m²
extra: 10,2m²
master slaapkamer: 11,4m²
badkamer: 4,1m² + 1m² berging
keuken: 5,2m²
berging: 2,1m²

totaal: 63,0m²

leefruimte: 22,4m²
extra: 11,2m²
master slaapkamer: 11,0m²
slaapkamer: 7,8m²
badkamer: 6,6m²
keuken: 7,1m²
berging: 5,9m²

totaal: 63,8m²
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LOGGIA TYPOLOGIE

Slaapkamer  11.4 m²

Inkomhal 7.0 m²

Badkamer met WC 5.1 m²

Berging  4.0 m²

Leefruimte  22.4 m²

Keuken  5.2 m²

Extra kamer + 11.2 m²

Totale woonoppervlakte 63.8 m²

WOmax 64.0 m²
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PLAN B01 – Parking
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X m²

141 fietsen

15 BERGING

12 BERGING

1 bdrm = 15
2 bdrm = 16
TOTAL = 31

15
16
31

rond water enz.

0 10 20 30 40 50 m

PLAN P01 – Laagbouw
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X m²

141 fietsen
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PLAN P06 – Hoogbouw

 Toren ZW Toren ZO Toren N Laagbouw Totaal 

 1/2 2/3  1/2 2/3  1/2 2/3  1/2 2/3 1/2 * 2/3 *  1/2 2/3 1/2 * 2/3 *

+ 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 0
+ 1  0 14  15 0  6 5  13 14 2 2  34 33 2 2
+ 2  6 5  13 14 2 2  19 19 2 2
+ 3  0 14  15 0  6 5  15 14 0 2  36 33 0 2
+ 4  6 6  6 6 0 0
+ 5  0 16  15 0  6 6  21 22 0 0
+ 6  6 6  6 6 0 0
+ 7  0 16  15 0  6 6  21 22 0 0
+ 8  6 6  6 6 0 0
+ 9  0 16  15 0  6 6  21 22 0 0
+ 10  6 6  6 6 0 0
+ 11  0 16  15 0  6 6  21 22 0 0
+ 12  6 6  6 6 0 0
+ 13  0 16  15 0  6 6  21 22 0 0
+ 14  6 6  6 6 0 0

Totaal  0 108  105 0  84 81  41 42 4 6  230 231 4 6
 108  105  165  93  471

snede

snede
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