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Wij zijn er klaar voor!
In de samenwerking Reinbouw B.V., D+B Architecten en Buro Waalbrug pre-
senteren we onze grondbieding en bijbehorend ontwikkelplan, voor de locatie 
Steenhoek in Rozendaal. Met deze zorgvuldig geplande nieuwbouw stelt u deze 
bijzondere plek veilig voor de huidige en vele volgende generaties Rozendalers. 
Een doel waar wij met ons vakmanschap graag aan willen bijdragen.

We hebben ons uitvoerig verdiept in de ontvangen stukken, uw ambities en 
hebben de ruimte benut om hierover vragen te stellen. Om tot een gedegen ste-
denbouwkundig voorstel te komen, hebben we uiteraard ook de locatie bezocht. 
U leest in dit plan van aanpak alles over het ontwerp, de planning, de buurtpar-
ticipatie en onze duurzaamheidsambitie. Wij zijn er klaar voor!

INHOUDS-
OPGAVE



SCHETSONTWERP WONINGEN
& LANDSCHAPSINRICHTING
• 

Graag nemen wij u in dit hoofdstuk mee in het stedenbouwkundig ontwerp van onze 

ontwikkeling, de woningen en landschapsinrichting. Onderstaande beoordelingscri-

teria zijn hierin opgenomen: 

• Ontwerp plangebied

• Schetsontwerp woningaanbod

• Ontwerptoelichting



ONTWERP PLANGEBIED
De hoogteverschillen, de groenstructuur in de vorm van de aanwezige 
houtwallen (bosstroken), de stedenbouwkundige structuur en de 
bebouwingstypologie zijn richtinggevend voor de karakteristiek van dit 
deel van Rozendaal. De stedenbouwkundige structuur wordt bepaald 
door het open en parkachtig karakter, de lage dichtheid en de variatie in  
de bebouwing. Het gebied wordt gekenmerkt door een rechthoekig (of 
licht gebogen) stratenpatroon en relatief smalle wegprofielen. Naast het 
aanwezige openbare groen dragen de relatief grote kavels en voortuinen 
direct bij aan het landschappelijke beeld van deze wijk.

Aansluiten op de directe omgeving
De voormalige schoollocatie ligt op de hoek Jagermeesterlaan – 
Steenhoek, centraal in het woongebied aan de oostzijde van de 
Schelmseweg. In de directe omgeving staan overwegend vrijstaande 
woningen in verschillende architectuurstijlen op grote kavels. Aan de 
zuid- en oostzijde van de locatie bevinden zich twee-onder-één-kap- en 
rijwoningen die projectmatig zijn ontwikkeld.

De nieuwe stedenbouwkundig opzet bestaat uit het toevoegen van zes 
grondgebonden woningen aan de noordzijde van de planlocatie. Hiermee 
wordt aangesloten op de naastgelegen rijwoningen aan de oostzijde van 
de locatie. Aan de voorzijde, langs de Steenhoek, wordt het bestaande 
openbaar groen verlengd tot aan de Jagermeesterlaan. Hierdoor ontstaat 
een aaneengesloten groenzone waar niet alleen de direct aanliggende 
woningen van profiteren maar die ook ten goede komt aan de ruimtelijke 
beleving van de hele woonbuurt.

Stedenbouwkundig ontwerp locatie de Steenhoek, Rozendaal
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Postionering bebouwing
Door de positionering van de bebouwing in lijn met de 
naastgelegen rijwoningen aan de oostzijde van de locatie, 
ontstaat een tweedeling van het plangebied in een zone 
ten noorden en een ten zuiden van de nieuwbouw. De zone 
tussen houtwal/bosstrook en de woningen krijgt een meer 
gemeenschappelijk karakter en een erfachtige inrichting. De  
strook tussen straat en woningen is openbaar toegankelijk 
en versterkt de kwaliteit van de openbare ruimte voor de hele 
buurt.

Groene overgangen
De ontsluiting van de woningen verloopt via een 
gemeenschappelijke zone met een erfachtige inrichting aan 
de zijde van de houtwal. De zone kent een gelaagde opbouw 
met subtiele overgangen. Tussen houtwal en de verharde 
woningontsluiting ligt over de hele lengte een ‘groene’ 
parkeerstrook.  De open verharding met ruimte voor gras/
kruidenrijke vegetatie zorgt voor een geleidelijke overgang 
van ‘bos’ naar bestrating. De bestrating van het ‘erf’ bestaat 
uit (deels gebakken) elementen verharding en loopt door 
in het privé terrein. De overgang van gemeenschappelijke 
ruimte naar privé terrein wordt gemarkeerd door houten 
carports. Door de ligging van de gemeenschappelijke zone 
aan de noordzijde van de locatie, vindt het parkeren plaats uit 
het zicht van de openbare weg. Voor parkeren is meer ruimte 
beschikbaar dan normatief nodig. 

Natuurlijke doorkijk
Door de beperkte hoogte en de gekozen schakeling van de 
nieuwe woningen, wordt het doorzicht op de achterliggende 
houtwal behouden. Bij het zicht op de planlocatie vanuit 
het zuidelijk deel van de Jagermeesterlaan en Steenhoek 
ligt de nadruk op de groenzone aan de voorzijde. De 
nieuwe woningen en de houtwal vormen het natuurlijke 
achterliggende decor.

Bestaande situatie met ingetekend plangebied Doortrekken openbare groenzone in bestaande wijk Zichtlijnen vanuit de openbare groenzone naar de bosrand
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Meerstammige bomen

Landschappelijke borders en 

graspaden

Borders met vaste planten

Borders met vaste planten in combinatie met grassen

Groenzone openbare ruimte
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt ingezet 
op het landschappelijke thema van de omgeving met 
hoogteverschillen en lichte glooiingen. Een verhoging langs de 
weg (Steenhoek) zorgt voor privacy voor de nieuwe bewoners 
en voor begrenzing van de openbare ruimte. Voor de woningen 
ligt een verlaagde zone die gebruikt wordt om hemelwater 
van de gebouwen en verhardingen te infiltreren. Naast het 
ruimtelijke aspect zorgt de variatie aan maaiveldhoogtes ook 
voor een grote variatie aan groeiplaatsen voor de beplanting. 

De beplanting sluit aan bij het landschappelijke karakter 
van open plekken in een bos en kleine heideveldjes. Tussen 
hogere vegetatie maken gemaaide graspaden de ruimte voor 
wandelaars toegankelijk. De inrichtingsschets laat slechts 
hoofdkeuzes zien. De precieze uitwerking van de openbare 
ruimte komt middels participatie met omwonenden en nieuwe 
bewoners tot stand.
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Klimaatverandering
Klimaatadaptaties in de openbare ruimte richten zich 
voornamelijk op het beperken van de verwachte gevolgen van 
klimaatverandering; wateroverlast en hitte. Binnen het plan 
is hier invulling aan gegeven door het beperken van bebouwd 
oppervlak en verharding. Een groot deel van het plangebied 
wordt blijvend groen ingericht. Dit heeft niet alleen positieve 
gevolgen voor het tegengaan van de mogelijke effecten van 
klimaatverandering. De aanleg van groen zorgt ook voor een 
goede inpassing in de omgeving en voegt groene openbare 
ruimte aan de wijk toe.

Duurzaamheid woonomgeving
Binnen de planontwikkeling voor de locatie Steenhoek in 
Rozendaal, nemen wij de volgende duurzame maatregelen in 
de woonomgeving;
• Beperkt aantal woningen betekent beperkt bebouwd
     oppervlak;
• Oriëntatie van de gebouwen, open gevel op het zuiden;
• Door het beperkte aantal woningen is ook een beperkt 
      aantal parkeerplaatsen en daarmee verharding nodig; 
• De aan te brengen verharding bestaat uit duurzame
      materialen;
• Minder verharding draagt direct bij aan het beperken van
     wateroverlast. Dit heeft een positief effect op het verlagen
     van de lokale temperatuur;
• De parkeerstrook langs de houtwal wordt
      uitgevoerd als ‘groene’ parkeerplaatsen. Daarmee heeft
      regenwater de mogelijkheid te infiltreren via de open
      verharding;
• Infiltratie van oppervlaktewater van dak en 
verhardingen; 

• Vergroten biodiversiteit door verschillende
      groeiomstandigheden;
• Beplanting sluit aan bij van nature aanwezige habitattypen
      en vergroot de biodiversiteit;
• De toegevoegde bomen dragen bij aan een gezonde
      leefomgeving: zuiveren lucht en kunnen zorgen voor
      verkoeling. Het versterkt daarnaast het gewenste, groene
      karakter van Rozendaal;
• Waar mogelijk en gewenst is de openbare ruimte voorzien 
 van beplanting in plaats van gazon. Dit komt tevens ten 
 goede aan de biodiversiteit.

Op pagina 13, Duurzaamheidsambitie, leest u alles over de 
duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen die wij 
toepassen in de woningen. 

Profieldoorsnede van plangebied met openbare groenzone; weergave van aan te brengen wadi
WADI
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SCHETSONTWERP WONINGAANBOD 
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Plattegronden 
 (schaal 1:100)

Paraaf:

6



Noordgevel (zicht vanaf de nieuwe toegangsweg)

Zuidgevel (zicht vanaf de Steenhoek)

Gevelaanzichten

Oostgevel (zicht vanaf Steenhoek 2)Westgevel (zicht vanaf Jachtmeesterlaan 10-12)
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Materialisatie

Houten voorgevel 
• Tripple Bevel
• RAL 1011

Hout terras (plafond, wand en kast)
• Verschillende houtmaten naast elkaar en doorlopend 

van terrasvloer in wand en plafond
• RAL 1011
• Breedtes: 50 mm, 80 mm en 120 mm

Kozijnen
• Finti gelakt
• RAL 1011
• Nachtventilatie roosters 
 (geperforeerd staal RAL 7001)

Metselwerk
• Steen visualisatie
• Wild verband

Dakbedekking
• Sedumdak met grindstrook, rondom stalen 

kap (RAL 7001)
• All black zonnepanelen, rondom stalen kap 
 (RAL 7016)
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ONTWERPTOELICHTING
Met de nieuwbouw van de zes woningen, realiseren wij een nieuw thuis voor huidige inwoners van 
Rozendaal die toe zijn aan een volgende stap. De woningen zijn geschikt voor meerdere doelgroe-
pen, waaronder gezinnen en mensen waarvan de kinderen de deur uit zijn. Een ruime woning met 
voldoende leefruimte, gelegen in het groen en die toekomstbestendig is. Met deze levensloopbe-
stendige woningen kunnen de toekomstige bewoners jarenlang genieten van fijn en veilig thuis in 
hun eigen vertrouwde woonplaats. 

Toekomstbestendige woning
De woningen zijn in basis voorzien van een royale slaap- en badkamer op de begane grond. Desge-
wenst kan de eerste verdieping voorzien in twee slaapkamers en een badkamer. Deze toevoeging 
en de ruime leefomgeving op de begane grond, maakt dat de woning ook uitermate geschikt is voor 
gezinnen met kinderen. Een duurzame woning die decennialang aan verschillende doelgroepen een 
heerlijk thuis biedt. 

Ruimte voor groen
Naast het ruime woonoppervlak op de begane grond van de woning, vinden wij het belangrijk om 
een open opzet in het totale nieuwbouwplan te behouden. Door zes woningen, in plaats van de 
toegestane acht woningen, blijft er voldoende terrein beschikbaar voor openbare ruimte en geeft 
“lucht” in het plan. Onze kwalitatief hoogwaardige invulling van deze ruimte levert een toegevoegde 
waarde voor de  totale wijk. Zo geniet iedereen in de omgeving van dit nieuwbouwplan.

Passend in de omgeving
De architectuur van de woningen sluit aan op de natuurlijke omgeving en bestaande bebouwing in 
Rozendaal en de wijk. De houten carports sluiten aan op de bosrand die grenst aan de nieuw aan te 
leggen toegangsweg richting de woningen. In de tuinen zijn de grote overdekte terrassen rondom 
bekleed met hout, waardoor een natuurlijke overgang naar de groene openbare omgeving wordt 
gemaakt.  Het lichte en gemêleerde metselwerk met een rijke detaillering, in combinatie de houten 
elementen, sluiten aan op de bestaande omgeving en komen regelmatig voor in de architectuur 
binnen Rozendaal. 

Duurzaamheid
Het dak van de begane grond van de woning en de carport worden voorzien van sedum begroeiing. 
Dit bevordert de biodiversiteit en zorgt voor een aangename temperatuur tijdens warme dagen. Het 
dak van de eerste verdieping is volledig voorzien van pv-panelen. Deze wekken voldoende energie 
op voor de verwarming van de woning, het huishoudelijk gebruik en eventueel het opladen van een 
elektrische auto. Een duurzame woning, klaar voor de toekomst!

Referentiebeelden ontwerp

Impressie zes woningen
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OVERALL PLANNING
& PROCES
• 

Graag nemen wij u in de hoofdstuk mee in onze maatregelen om de buurt bij de ont-

wikkeling te betrekken en overlast voor hen te beperken. Onderstaande 

beoordelingscriteria zijn in dit hoofdstuk opgenomen: 

• Planning*

• Toelichting op het proces

 - Buurtparticipatie 

 - Bouwen in de buurt

 - Risico’s en maatregelen

* In verband met de leesbaarheid van de planning, is de uitvoeringsplanning op 

aanvraag bij ons beschikbaar. 



BLANCO PLANNING

Overall projectplanningTitel:

Datum planning:

Werknummer:

Status:

Wijz. datum:

Opgesteld door:

Kopie:

2-4-2019
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PROCEDURE 

bekendmaking voornemen tot gunning, na besluitvorming B&W

ondertekenen koopovereenkomst

aanbetaling 10%

HERZIENING BESTEMMINGSPLAN

Opstellen voorontwerp (VO BP) en uitvoeren onderzoeken: week 1 t/m 6

start overleg gemeente en Reinbouw: vaststellen procedure

informeren buurt

Opstellen voorontwerp (VO BP) en uitvoeren onderzoeken (flora&fauna, bodem, geluid, verkeer&parkeren etc)

Beoordelen 1e concept VO BP Reinbouw

Beoordelen 2e concept VO BP gemeente: week 8 t/m 11

Beoordelen 2e concept VO BP gemeente

Aanpassen tot definitief VO BP

aanvraag herziening BP 

informeren buurt

Collegebehandeling: vrijgave VO 

Tervisielegging VO BP, inspraak en vooroverleg (4 weken ter visie)

Beantwoorden en verwerken inspraakreacties in ontwerp (OW) BP

Beoordelen 1e concept OW BP Reinbouw

Beoordelen 2e concept OW BP gemeente

Collegebehandeling: vrijgave OW BP

Tervisielegging OW BP, zienswijzen (6 weken ter visie)

informeren buurt

Beantwoorden en verwerken zienswijzen

College behandeling: vrijgave voor raadsbehandeling vast te stellen BP: na verwerken zienswijzen

Raadsbehandeling: afhankelijk van vergadercyclus

Tervisielegging: onherroepelijk BP

UITWERKEN BOUWPLAN

uitwerken SO naar VO t.b.v. herziening bestemmingsplan 

uitwerken VO naar DO

statische berekeningen en definitieve EPC

DO tekeningen definitief

WABO PROCEDURE

indienen Omgevingsvergunning

bezwaartermijn: onherroepelijke Omgevingsvergunning

VERKOOP

Opstellen Verkooptekeningen, incl. opties

toetsing Verkooptekeningen aan DO

Verkooptekeningen definitief

Opstellen TO en voorbereiden verkoop

Opmaken verkoopbrochure/ contractstukken/ leveringsakten

Start verkoop bij Makelaar

Showroomtraject

Kopersbegeleiding/ verkoopprocedure

verwerken/ aanleveren opties

Planaanmelding Woningborg + afgifte certificaat

Passeren leveringsakte kopers bij notaris

UITVOERING

Uitwerken werktekeningen incl. ruwbouw opties (UO)

controle werktekeningen 

werktekeningen definitief

Statische berekeningen

levering/ productie

*Start uitvoering (bouwtijd 190 werkbare werkdagen)

NUTS/ BOUWRIJP MAKEN

bouwrijp maken terrein

aanleg NUTS voorzieningen

woonrijp maken terrein (start 6 weken voor oplevering woningen)

MIJLPALEN KOOPOVEREENKOMST

uiterlijk 12 maanden na ondertekenen aanvraag herziening bestemmingsplan indienen

6 maanden na onherroepelijke omgevingsvergunning start bouw

* werkvolgorde bouw: grondwerk, boorpalen, fundering, b.g. vloeren, 

kalkzandsteen, staalconstructie, verdiepingsvloer, kalkzandsteen verdieping

dak, gevelmetselwerk, afbouw en terreininrichting
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BUURTPARTICIPATIE
Goed bouwen begint met mensen. Met de gemeente Rozendaal die kansen binnen haar 
omgeving ziet. Met een architect die de ruimte, samenhang en vorm begrijpt. Met een technisch 
ontwikkelaar die partijen en ideeën samenbrengt. Met de bouwvakker die vakkundig bouwt. Met 
de bewoner die van een huis een thuis maakt. En met de buurtbewoners die het samen tot een 
fijne en prettige buurt maken. Bouwen draait om mensen!

Samen bouwen met de buurt
We ontwikkelen en bouwen op locatie de Steenhoek, op een inbreidingslocatie. In een bestaande 
buurt, waar de buurtbewoners al jarenlang genieten van een veilig en fijn thuis. Eén van de 
belangrijkste voorwaarden voor de zorgvuldig geplande nieuwbouw.  Wij vinden het belangrijk 
om met alle betrokken partijen een plan te ontwikkelen dat voor iedereen meerwaarde heeft. 
Draagvlak van de omwonenden is hierin van groot belang.

Nieuw bouwen in een bestaande omgeving, brengt vanzelfsprekend vragen met zich mee. Wat 
voor een soort woningen worden er gebouwd? Welke uitstraling geeft dit aan onze buurt? Heeft 
de nieuwbouw invloed op de waarde van mijn huis? Hoe worden de extra verkeersbewegingen 
en parkeerproblematiek opgelost? Behoud ik mijn privacy? Blijft de bestaande bosrand 
behouden? Wij hebben ons ontwerp gebaseerd op de Ontwikkelvisie Steenhoek oktober 2018, 
waarin de inspraak van omwoners is verwerkt. Daarnaast nemen wij in een vroegtijdig stadium, 
in afstemming met de gemeente Rozendaal, het initiatief om met de omwonenden om tafel te 
gaan. We luisteren goed naar hun wensen, ideeën en bovenal hun zorgen. 

Meedenken in het traject
Na het startoverleg met de gemeente Rozendaal nodigen wij de omwonenden uit voor de 
buurtbijeenkomst (zie planning). Hierbij gaan wij met hen in gesprek om hun visie en zorgen 
over de nieuwbouw te bespreken. Zij oefenen tijdens dit traject invloed uit de invulling en 
de sfeer van de openbare ruimte en groenzone. Tijdens deze bijeenkomsten werken wij met 
beeldmateriaal en 3D modellen. Zo is de toekomstige situatie voor de omwonenden goed te 
visualiseren. De verkregen input verwerken wij zorgvuldig in de ontwikkelingsplannen. Dit 
leidt tot kwalitatieve verbetering van het plan en draagvlak in de buurt. In de opvolgende 
bijeenkomst(en) presenteren wij deze aan de buurtbewoners, waarbij wij een uitgebreide 
toelichting geven op de verwerking van de door hen ingebrachte meningen. Als het nodig is 
organiseren wij meerdere bijeenkomsten, totdat we gezamenlijk tot een overeenstemming 
komen. Onze ervaring is dat intensieve buurtparticipatie van positieve invloed is op een 
voortvarende bestemmingsplanprocedure. Zo bouwen we samen aan een toekomst van de 
buurt!

BOUWEN IN DE BUURT
Tijdens de bouwwerkzaamheden gaan de dagelijkse zaken in de nabije omgeving gewoon door.  
Bewoners komen thuis en verlaten de wijk. Kinderen gaan op weg naar school of spelen buiten 
op de straat. Veiligheid op én rondom de bouwlocatie staat bij ons nummer één.

Informatieverstrekking aan omwonenden
Samen maken we Rozendaal nog een stukje mooier! Om deze positieve ontwikkeling kracht bij te 
zetten en onduidelijkheden te voorkomen, vinden we het belangrijk om wijkbewoners uitvoerig 
en duidelijk te informeren over onze activiteiten. Dit doen we voorafgaand aan de werkzaam-
heden én tijdens de bouwperiode. We informeren over onze werkwijze, onze planning, over de 
voortgang en laten zien dat we de overlastbeperkende en veiligheidsbevorderende maatrege-
len serieus nemen. Dit doen wij tijdens de genoemde buurtbijeenkomsten en via nieuwsbrie-
venen die buurtbewoners thuis van onze uitvoerder ontvangen. Ook stellen we omwonenden 
graag voor aan onze uitvoerder, waarmee zij altijd contact op kunnen nemen, indien ze vragen 
of klachten hebben. Vanaf de eerste tot de laatste steen is hij in de wijk aanwezig. Tijdens de 
uitvoering is hij het eerste aanspreekpunt voor vragen over de bouwwerkzaamheden. Met deze 
openheid en betrokkenheid behouden we een positief imago in de omgeving en maken we de 
bouw tot een positieve ervaring. Iets dat we zeer belangrijk vinden. 

Logistiek in de wijk en bouwplaats
Het verkeer van en naar de bouwlocatie van de nieuwe woningen wordt optimaal door ons ge-
organiseerd. Dit in nauwe samenspraak met de gemeente Rozendaal, omwonenden, co-makers 
en toeleveranciers. Graag lichten wij u de belangrijkste logistieke afspraken die we maken om 
overlast te beperken toe: 
•   Ons uitgangspunt is het beperken van het aantal vervoersbewegingen in de wijk. Onze       

materiaalbestellingen worden zoveel mogelijk geclusterd en met kleinere vrachtwagens op 
de bouwlocatie bezorgd. 

• Wij zetten zorgvuldig de logistieke routes uit naar de bouwlocatie . Onze onderaannemers 
en leveranciers krijgen een duidelijke routebeschrijving. Daarnaast maken we gebruik van 
bewegwijzering. Op vooraf vastgestelde tijdstippen (bijvoorbeeld tijdens schooluren) worden 
de logistieke routes door het bouwverkeer gebruikt. Het laden en lossen van de materialen 
vindt plaats op de bouwplaats, hiermee blijven toeleveringswegen vrij. 

•  Logistieke bewegingen dienen zich uitsluitend tot logistieke route naar de bouwplaats toe te 
beperken. Bij calamiteiten dragen we zorg voor noodmaatregelen. We hanteren een streng 
handhavingsbeleid op het naleven van onze bouwverkeerrouting.
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Onze bouwplaats
Wij nemen de volgende overlast beperkende maatregelen op onze bouwplaats:
•    De bouwplaats wordt aan alle zijden afgeschermd door bouwhekken. 
•   Om geluidshinder te voorkomen, gebruiken wij geen bouwradio op onze bouwlocatie.
•   De bouwvakkers en timmerlieden parkeren hun auto op de bouwlocatie óf buiten de wijk. 
•   Bij het aanleveren van de materialen op de bouwplaats wordt het afval in dezelfde transport-

stroom retour genomen, waardoor er beperkte afvalcontainers op de bouwplaats nodig zijn. 
Zo ziet de bouwplaats er altijd keurig opgeruimd uit. Ons visitekaartje naar de buurt!

RISICO’S EN MAATREGELEN
Planrisico’s Gevolg Beheersmaatregel
Herziening bestemmings-
plan

Weerstand omwonenden, 
langere procedure

Informatieavonden omwonen-
den bij VO en bestemmings-
plan, hun input verwerken

Flora en Fauna onderzoek Vertraging start bouw Z.s.m. onderzoek laten uitvoe-
ren en maatregelen treffen

Tegenvallende verkoop Vertraging start bouw Plan herijken en afstemmen 
op woonbehoefte anno 2020

Bodemvervuiling, rapportage 
2008 niet meer geldig

Vertraging start bouw, extra 
kosten

Nieuw bo

Uitvoeringsrisico’s Gevolg Beheersmaatregel
Bouwtransport Overlast omwonenden Bewegwijzering, informeren 

leveranciers en omwonenden
Veiligheid omwonenden Gevaarlijke situaties Afscherming bouwterrein, 

verbodsborden ingang terrein
Schoolgaande kinderen Gevaarlijke situaties Zie bovenstaande maatregel, 

presentatie geven op school
Geluid Geluidsoverlast omwonenden Geen bouwradio’s, omwonen-

den informeren over geluids-
intensieve werkzaamheden

Aanleg infra Overlast omwonenden Omwonenden informeren

Onze grondbieding is gebaseerd op de volgende voorwaarden, dat:
• Het grondbod een BTW belaste levering is;
• Er geen bijkomende afdrachten aan gemeente Rozendaal worden gedaan (m.u.v. 

gemeentelijke kosten voor het wijzigen van bestemmingsplan conform de legesverordening;
• De resultaten van het opnieuw uit te voeren bodemonderzoek, dezelfde resultaten oplevert als
 het bodemonderzoek uit 2008.
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DUURZAAMHEIDSAMBITIE
Graag nemen wij u in de hoofdstuk mee door de wijze waarop wij uw duurzaam-

heidsambitie vertaald hebben als integraal onderdeel van ons ontwerp. Onderstaan-

de beoordelingscriteria zijn hierin opgenomen: 

• Duurzaamheidsamabitie



DUURZAAMHEIDSAMBITIE
Het duurzaam ontwerp van de zes woningen begint met het Trias Energetica principe. Hierbij 
wordt energieverspilling voorkomen en de energiebehoefte van de woningen beperkt. Hierbij 
voldoen wij aan Nul op de Meter en de principes van een passief huis. Bij het ontwerp hebben 
wij bewuste keuzes gemaakt voor materialen met en zo min mogelijke belasting voor het mili-
eu. Herbruikbare grondstoffen en toepassing van FSC-hout. Naast goede zorg voor het milieu, 
genieten de toekomstige bewoners van een gezond thuis om te wonen en te leven. 

Duurzame maatregelen woningen
De duurzame materialen die bij deze nieuwbouwontwikkeling zijn toegepast;
• Het dakoverstek van 3,5 meter dat dient als terrasoverdekking, biedt natuurlijke koeling 
      tijdens warme dagen.
• Het dak van de begane grond van de woning en de carport worden voorzien van sedum 
     begroeiing. Dit bevordert de biodiversiteit en zorgt voor een aangename tempratuur tijdens
     warme dagen. 
• De woningen worden uitgerust met een warmtepomp, waarmee we voorzien in lage 
 temperatuur verwarming. Dit systeem voorziet de woning van een comfortabele en constante  
 temperatuur.
• Het dak van de eerste verdieping is volledig voorzien van pv-panelen. Deze wekken 
     voldoende energie op voor de verwarming van de woning, het huishoudelijk gebruik als 
 eventueel het opladen van een elektrische auto. Optioneel bieden wij laadpalen aan. 
• De triple beglazing houdt de warmte binnen en de kou buiten. Daarnaast geeft het een veiliger
     gevoel en heeft het een geluidsdempend effect.
• In de openbare groenzone brengen wij een wadisysteem aan.  Hierbij stroomt het water van
     daken niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels naar de wadi. Het 
     systeem buffert en infiltreert regenwater. Overstort wordt geminimaliseerd, de 
     kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert en kans op verdroging beperkt.
• In de woningen passen we zomer- en nachtventilatie toe. Dit in combinatie met het dak-
  overstek en sedumdak, zorgt ervoor dat airco’s overbodig zijn. 
• Het toegepaste FSC-hout zorgt voor de opslag van CO2 en is circulair. Tijdens de levensduur
     van de houten elementen is een nieuwe boom uitgegroeid, die hout levert voor vervanging  
     van de elementen. 
• Optimale gebruikerskwaliteit wordt behaald door de woningindeling af te stemmen op de 
     doelgroep. De functionele indeling van de woning is afgestemd op de leefomstandigheden van 
     senioren. Deze indeling is multifunctioneel en daarmee ook geschikt voor gezinnen met
     kinderen. Hiermee biedt het nieuwbouwplan de komende decennia aan verschillende doel-
     groepen een heerlijk thuis!

Onderhoud
Toekomstig onderhoud is voor ons een integraal onderdeel van woningbouw. In uw ontwerp en 
bij de door ons aangedragen alternatieven hebben wij daarom al vooruitstrevende keuzes ge-
maakt om het onderhoud in de toekomst te reduceren. Onderhoudsvriendelijke materialen met 
een lange afschrijvingstermijn vormen de basis van een duurzame leefomgeving en een goede 
toekomstwaarde. 

Gebruiksgemak
Het begrip en gedrag van de bewoner is van essentieel belang om het wonen in een energie 
neutrale woning tot een succes te maken. Zij moeten goed geïnformeerd en geïnstrueerd worden 
over de toegepaste installaties in hun woning en het gebruik ervan. Doordat wij in het ontwerp 
hebben gekozen voor gebruiksvriendelijke installaties is de eerste belangrijke stap gezet.

Begeleiding en uitleg
De bewoners van energie neutrale woningen bereiden wij voor op hun nieuwe woon- en 
leefsituatie door voor het betrekken van de nieuwe woning, informatie te geven over:
• hun toekomstige energierekening;
• de andere woonbeleving;
• omgang met toegepaste installaties;
• mogelijkheid voor het monitoren van hun energiepresentaties*.

Bij de oplevering van de woningen krijgen alle bewoners een persoonlijke uitleg over de 
werking van de installaties. Daarnaast ontvangen zij van onze woonadviseur een begrijpelijke 
handleiding. Hierin staan ook de belangrijke telefoonnummers voor het melden van storingen. 
Nadat de bewoners hun nieuwe woning in gebruik hebben genomen, is er vaak behoefte aan 
extra uitleg. Hiervoor organiseren wij enkele weken na oplevering een demonstratie.

Op pagina 4, Duurzaamheid woonomgeving, leest u alles over de duurzame maatregelen die wij 
hebben toegepast in de directe woonomgeving binnen het nieuwbouwplan.  

* Monitoring bieden we optioneel aan. Omdat monitoring van invloed kan zijn op het gevoel 
van privacy van de bewoners, leggen we graag voor oplevering uit waarvoor de monitoring 
belangrijk is, welke gegevens we ophalen en hoe we omgaan met de persoonsgegevens van de 
bewoner. 
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