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6 appartementen in Zuidstraat 13 + 1 woning aan de Keizersgracht in Den Helder 

 

 
 

In deze nieuwsbrief:   Project Zuidstraat 13  Appartement uitgelicht  Voortgang                             

Locatie 
Zuidstraat 13 
Den Helder 
 
Status 
In uitvoering 
 
Aantal 
7 huurwoningen  
 
Architect 
Kapitein Jacobs Kapitein 
Den Helder 
 
Aannemer 
Dozy BV, Den Helder 
 

    
Project ‘Zuidstraat 13’ 
 

Naast het onlangs gerealiseerde appartementengebouw 

Keizersbrug gaat Woningstichting Den Helder het pand 

Zuidstraat 13 renoveren.  Aan de achterzijde 

(Keizersgracht) wordt nog een kleine woning gerealiseerd. 

Als nieuwe bestemming voor het bestaande 

pand ontwikkelen we zes appartementen bestemd voor 

verhuur aan eenpersoonshuishoudens, zoals bijvoorbeeld 

studenten, starters enz. 

Hoofdgebouw Zuidstraat 13 

In het bestaande pand Zuidstraat 13 worden zes 

appartementen ontwikkeld, variërend tussen 26 m² en  

48 m². Deze worden voorzien van een zit/slaapkamer of 

woonkamer met aparte slaapkamer, een badkamer met 

toilet en een kleine keuken. Drie appartementen hebben 

een eigen buitenruimte. Daarnaast is er een 

gemeenschappelijke buitenruimte en fietsenberging. Zie 

hieronder een appartement uitgelicht: 

Woning Keizersgracht 
Aan de achterzijde van Zuidstraat 13 ontwikkelen we nog een 
extra woning aan de Keizersgracht. Deze woning is ca. 45  m² 
en bestaat uit twee woonlagen. Op de begane grond komt een 
woonkamer met open keuken. Op de verdieping komt de 
badkamer met toilet en de slaapkamer. Daarnaast kan er 
gebruik worden gemaakt van de gemeenschappelijke 
buitenruimte en fietsenberging van Zuidstraat 13. 
 
Voortgang 

In oktober en november 2015 informeerden wij de 

omwonenden over dit project met een presentatie. Momenteel 

zijn we bezig met de voorbereidende sloopwerkzaamheden op 

basis van de eerder verleende vergunning. Hiermee kunnen 

we het bestaande pand renoveren, waaronder ook het 

reconstrueren van de voorgevel. Voor de woning aan de 

Keizersgracht en de gewijzigde indeling zijn begin januari 2016 

de vergunningen aangevraagd bij de gemeente. Wanneer 

deze vergunningen zijn afgegeven, kunnen deze 

werkzaamheden starten.  

Geplande oplevering: derde kwartaal 2016. 

 

 
 
Geïnteresseerd? 

Kijk op onze website of meldt u vrijblijvend aan voor de serie 

nieuwsbrieven over ontwikkeling Zuidstraat 13: (0223) 677677.  

  

 
 
 

  


