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Energiedaken en
vegetatiedaken, Rc > 10

- 80mm PV zonnepanelen / collectoren òf
- 80mm substraatlaag met vegetatiedak
- 1,5mm EPDM
- 120mm PIR TR24
- Dampremmende folie
- 265mm isovlas dakplaten met
- 12mm berken multiplex afwerking

Gevel biobased HSB, Rc > 8

- 20mm leemstuc (afwerking)
- 2x12,5mm fermacell
- 235mm HSB + thermohennep 
- 100mm houtvezelplaat 
- Waterkerend dampopen vlies
- 42mm regelwerk thermisch 
 gemodificeerd vuren
- 18mm planken gestoomd 
 fraké fijn bezaagd

ECO leiding-kanaalplaatvloer

- Anhydriet afwerkvloer 60mm
- Kanaalplaatvloer recycle-beton

Natuurlijke ventilatie

- Verborgen ventilatieroosters
- Koof voor geluidsreductie 
 en coanda-effect (tocht reductie)

Ramen en deuren

- Upgraded vurenhout
- Drievoudig glas u=0,6 W/m²K

Wandverwarming

- In woningscheidende wanden

Eco kanaalplaat Rc > 6,5

- Anhydriet afwerkvloer 60mm
 met vloerverwarming
- Geisoleerde kanaalplaatvloer 
 Recycle-beton

Ontwerp

Door middel van een gezamenlijk ontwerpproces, samen 
met onze architecten, zijn we ons plan gaan vormgeven. 

Van de manier waarop onze woningen op de kavel staan 
en hoe we de gezamenlijke tuin wilden inrichten, tot aan 
de gewenste bouwstijl, het materiaalgebruik en ieder zijn 
individuele wensen.

Het resultaat is een buurtje wat behoorlijk compact is. 
We gebruiken per saldo ongeveer even veel grond per 

woning als in een reguliere stadswijk, alle grond (inclusief 
de grond onder onze woningen) is in gemeenschappelijk 
bezit. De woningen zijn gepositioneerd rondom een cen-
trale binnentuin, die op een natuurlijke manier overloopt 
in kleinere tuinen voor eigen gebruik aan de woningen.

De woningen vormen met elkaar een duidelijke eenheid,  
maar ze zijn ook heel verschillend van elkaar qua vorm 

en ruimtegebruik, alles is afgestemd op de diverse woon-
behoeften. De woningen zijn zowel flexibel als op maat 
gemaakt, wat terug te zien is in de variërende woningbreed-
tes, de raamcomposities en ‘eigenwijze’ elementen zoals 
diverse aan- en opbouwen, dakterrassen, inpandige balkons 
en serres.

Ecologisch en gezond

Onze woningen zijn op allerlei niveaus ecologisch en  
gezond. Zo zijn de woningen zo veel mogelijk opge-

bouwd uit natuurlijke materialen en is het gebruik van 
PUR en andere gifstoffen vermeden. Voor alle toegepaste 
materialen en producten is gekeken naar de impact op onze 
planeet (Levens-cyclus-analyse, van grondstof tot afval). 

De gevels zijn uitgevoerd in houtskeletbouw wat geïso-
leerd is met natuurlijke isolatiematerialen zoals hout-

vezel, vlas en jute. De gevels zijn damp-open en zijn groten-
deels afgewerkt met verticale open gevelbekleding van 
thermisch gemodificeerd hout, wat op natuurlijke wijze 
vergrijst.  Een aantal kopgevels zijn als zogenaamde  
‘groene’ gevels uitgevoerd, er groeien verschillende  
klimplanten tegen een raster en vogels en insecten vinden 
er een plek.

De daken zijn bekleed met EPDM rubber. Op de noord-  
zijde zijn deze voorzien van een vegetatielaag. De zuid-

gerichte daken zijn ingericht als energiedaken en voorzien 
van zonnepanelen en zonnecollectoren.

Herinnering aan het oude industrie 
spoorlijntje.

De stadskas gezien vanaf de Edisonstraat. Rietveldzuivering in openbaar gebied.

De bestaande woningen zijn opgeno-
men in het plan.

Bergingen zijn door de bewoners zelf 
verder afgetimmerd.
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