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Aandachtspunten

•	 vocht
•	 geluid
•	 tocht
•	 energierekening
•	 parkeren

•	 inrichting openbare ruimte
•	 landschap en plantvakken
•	 afscheiding openbaar prive

•	 verduurzaming
•	 gespikkeld bezit
•	 erfgoed
•	 kosten
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EMMERHOUT Verduurzaming Karakteristieke Woningbouw 

contrast 
transformatie 

renovatie - historie 
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3. gevelvulling niet langer één element, ver-
ticale doorbrekingen. open en gesloten delen 
zijn los van elkaar

bestaande situatie: tuinzijde: hagen vervangen door 
wildgroei aan schuttingen

bestaande situatie: straatzijde
- zowel metselwerk als vlakvulling komen voor als 
borstwering

bestaande situatie: straatzijde
- varierende kleurstelling
- kozijnen deels opgeknipt

2. woningscheidend
- woningscheidende wand tot kap
- loopt door in inrichting tuin en berging
- beeindiging onder goot

1. kap
- wens vanuit gemeente
- kap ligt als doorlopend element boven het blok
- muurdammen stoppen onder goot

3. vlakverdeling
- gevel bestaand uit drie gevelelementen: twee kozijnen, 
gescheiden met een houten gesloten element
- sprong tussen onder en bovenbouw benadrukt horizon-
taliteit

5. kleurstelling
NB: oorspronkelijke kleurstelling onbekend
- kleurstelling versterkt architectuur:
 - terugliggende bgg donker

3. vlakverdeling
- gevel bestaand uit drie gevelelementen: twee kozijnen, 
gescheiden met een houten gesloten element
- sprong tussen onder en bovenbouw benadrukt horizon-
taliteit

?

Emmerhout - analyse woningen met kapAnalyse Laan van de Bork
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Analyse Laan van het Kinholt

1. hoofdstructuur
- slank
- doorlopend
- wand en dak ongeveer even dik

2. scheiding openbaar en privé
- metselwerk zijwand en berging
- hagen tussen tuin en openbaar

3. gevelvulling
- gevel bestaand uit drie gevelelementen: twee 
kozijnen, gescheiden met een borstwering
- sprong tussen onder en bovenbouw benadrukt 
horizontaliteit

4. kozijnverdeling
- één pui per verdieping
- tussenstijlen ondergeschikt, lijnen niet uit tussen 
verdiepingen
- glasmaat: gulden snede en vierkanten

5. kleurstelling
NB: oorspronkelijke kleurstelling onbekend
- kleurstelling versterkt architectuur:
 - terugliggende bgg donker

1. groot verschil in dikte, onderlinge 
naden

2. metselwerk niet in overeenstem-
ming met bergingen

3. gevelvulling niet langer één element, ver-
ticale doorbrekingen. open en gesloten delen 
zijn los van elkaar

4.: glasverhoudingen gewijzigd, 
minder hoog

4. uitlijning verticale elementen tus-
sen verdiepingen

bestaande situatie: tuinzijde bestaande situatie: straatzijdebeeld oorspronkelijke situatie

1. oplegelement verdwenen

huidige situatieoorspronkelijke situatie

renovatie Lefier

?

Emmerhout - analyse woningen met plat dak
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CONCEPT :  Mens & Monument

monumentaal renoveren natuurlijke materialen

behoud karakteristieke 
details, verhoudingen en 
afmetingen

gezonde binnenluchtkwaliteit

behoud / herstel van 
stedenbouwkundige structuur

zelf werkzaamheden uitvoeren
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details en verhoudingen zijn verloren gegaan
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gespikkeld bezit
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gespikkeld bezit in een monumentale renovatie
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geld speelt geen rol in uiterlijk van de woning
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moment van renovatie is onbelangrijk
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nieuw jasje wordt wel gewaardeerd door bewoners
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houtvezelisolatie houten kozijnen en plaatmaterialen Tonzon vloer- en bodemisolatie
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zelf isoleren de plantvakken gezamenlijk 
onderhouden

de gemeente ondersteund en controleert
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EMMERHOUT EMMERHOUT
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft zowel de architectuur als de 
stedenbouw in Emmerhout op een lijst gezet van 30 bijzondere projecten van 
naoorlogse architectuur. Emmerhout was het eerste woonerf ter wereld, iets om 
trots op te zijn en te koesteren. Door de veranderende tijd ontstaat er frictie tussen 
het oorspronkelijke idee / ontwerp en wat er nu van de wonigen en de openbare 
ruimte gevraagd wordt: woningen moeten minder gas verbruiken en de bewoners 
gebruiken de openbare ruimte anders dan in de jaren 60 was voorzien. Ook zijn 
vocht, bedomte geur en een hoge energierekenig vaak gehoorde klachten. Deze 
studie onderzoekt de verschillende oplossingen om deze frictie aan te pakken.

CONCEPT
•	 De overheid zorgt voor een opwaardering van de openbare ruimte en aanleg   

van een energie netwerk
•	 Iedere bewoner kan op z’n eigen tijd in kleine stapjes verduurzamen
•	 De bewoner kan ook zelf werkzaamheden uitvoeren met gezonde   

bouwmaterialen
•	 Corporaties kunnen hulp bieden bij complexe / technische ingrepen
•	 De ingrepen mogen het monumentale beeld zo min mogelijk aantasten

TOOLKIT
In deze toolkit staat de mens en het monument centraal. Op verschillende 
schaalniveaus is er interactie tussen het individu, het collectief van een woonerf en 
de overheid. Zoals te zien in de tabel hiernaast veranderd de mate van betrokkenheid 
van de verschillende partijen per ingreep.

STEDENBOUWKUNDIGE EN LANDSCHAPPELIJKE INGREPEN
De toolkit is gemaakt ter verduurzaming van de karakteristieke woningen in 
Emmerhout, maar het grotere schaalniveau van de directe woonomgeving is gezien 
de bijzondere structuur ook van belang. Het grootste schaalniveau van deze toolkit  
is dat van het stedenbouwkundig stempel, het woonerf.
•	 Er worden waar noodzakelijk extra parkeerplaatsen gecreëerd. Alle nieuwe en 

bestaande parkeerplaatsen krijgen grastegels. Dit heeft een aantal redenen; de 
bewoners weten waar er geparkeerd mag worden, het groene karakter van de 
erven	wordt	versterkt	en	tevens	kan	het	water	tijdens	piekbuien	beter	infi	ltreren	
in de ondergrond.

•	 Hagen van 1 tot en met 1.6 meter hoog worden rond de achtertuinen geplaatst 
zo ontstaat er een universeel beeld naar de openbare ruimte. Deze hagen zijn 
direct een goede schuil- en broedplaats voor vogels.

•	 Op veel plekken is de bestrating aan vervanging toe. Deze werkzaamheden 
kunnen perfect gecombineerd worden met de aanleg van een laag temperatuur 
energie netwerk. De bewoners vormen een energiecoöperatie wat tegelijkertijd 
de sociale binding versterkt.

•	 De plantvakken worden hersteld in overleg met de bewoners. Ook de kleine 
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Om het groene 
karakter van 
de erven te 
behouden worden 
de nieuwe en 
bestaande 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels.
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INDIVIUEEL

VERHARD-
ING & PARK-
EREN

OPENBAAR 
GROEN

SOCIALE 
CONTROLE

ERFAFSC-
HEIDING

ENERGIE 
NETWERK

KIERDICHT-
ING

VLOER 
ISOLEREN

DAK 
ISOLEREN

KAP 
ISOLEREN

GEVEL 
VERVANGEN

GEVEL NA 
ISOLEREN

VENTILATIE 
PLAATSEN

KOPGEVEL 
ISOLEREN

WARMTE-
POMP

PV

MENSEN IN-
DIVIUEEL

COLLECTIEF

OVERHEID

PRIJS

LABEL

PICTOGRAM

TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
ergafscheiding. 
Een zachte over-
gang van open-
baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
de dakrand niet te 
verdikken wordt 
de isolatie in deze 
strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 
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baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
de dakrand niet te 
verdikken wordt 
de isolatie in deze 
strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 

PICTOGRAM

TOELICHTING

OPENBAAR 
GROEN

PV-PANELEN 
25x

VOORLICHTINGWARMTEPOMP

De plantvakken 
worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk 
ingericht. 
Bestaande bomen 
worden ondanks 
de plaatsing van 
PV panelen niet 
gekapt.

De individuele 
warmtepomp is 
aangelsoten op 
de centrale bron. 
De temperatuur 
van het water 
kan langzaam 
naar beneden 
wanneer er meer 
geïsoleerd wordt.

PV panelen dienen 
op vrijwel het 
gehele oppervlakte 
van het dak 
geplaatst te worden 
om aan de NOM 
eisen te voldoen.

Voorlichting 
over de nieuwe 
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cruciaal en kan 
aangevuld worden 
met algemene tips 
over duurzaam 
wonen.

€ 1.000

€ 200

€ 2.200

€ 800

KIERDICHTING VLOER 
ISOLEREN

Alle nieuwe 
elementen 
worden kierdicht 
aangebracht.Ook 
de kozijnen hebben 
een dubbele 
kierdichting. 
Eventuele 
bestaande kozijnen 
kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips.

De vloer wordt 
geïsoleerd met  
isolatiekussens. 
Deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren.

€ 4.600

n.v.t.

DAK
ISOLEREN

Het dak wordt van 
buiten geïsoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. 
Om de dakrand 
niet te verdikken 
wordt de isolatie 
in deze strook 
verjongd.

€ 4.600

€ 900

KAP
ISOLEREN

Tussen de 
gordingen wordt 
houtvezelisolatie 
geplaats en 
afgeschermd 
met een 
plaatmateriaal. 
Houtvezelisolatie 
is een vriendelijk 
materiaal om mee 
te werken.

€ 39.000

n.v.t.

GEVEL 
VERVANGEN

De gevel heeft 
grote impact op 
het uiterlijk van 
van het blok. 
Daarom blijven 
de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigen tempo 
verduurzamen.

n.v.t.

€ 3.500

GEVEL NA
ISOLEREN

Aan de binnenzijde 
geïsoleerde 
voorzetwanden 
plaatsen inclusief 
hoogwaardig 
dubbelglas. De 
kosten zijn inclusief 
het verplaatsen van 
radiatoren door de 
installateur.

€ 7.700

n.v.t.

VENTILATIE 
PLAATSEN

Mechanische 
ventilatie met 
warmteterugwinning 
met toevoer in alle 
kamers en afzuiging 
in de badkamer, 
keuken en wc. 
Hierdoor behoren 
vocht, tocht en een 
bedomte geur tot het 
verleden.

€ 2.000

n.v.t.

KOPGEVEL 
ISOLEREN

De spouw van 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevuld worden 
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buitenspouwblad 
vervangen worden 
voor EPS met 
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n.v.t.

n.v.t.

ERFAFSCHEIDING

Hagen worden 
langs alle 
achtertuinen 
geplaatst als 
erfafscheiding. Dit 
resulteert in een 
zachte overgang 
van openbaar 
naar prive en 
biedt een plek 
voor vogels.

n.v.t.

n.v.t.

SOCIALE 
CONTROLE

Door de plaatsing 
van hoge schuttingen 
is de sociale controle 
op een aantal 
plaatsen sterk 
verminderd.  Het 
plaatsen van ramen 
in enkele kopgevels 
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verhelpen.

€ 2.500

n.v.t.

ENERGIE 
NETWERK

Een bodembron 
met een laag 
temperatuur 
netwerk op 
stempel 
niveau (70-
100 woningen) 
zal dienen als 
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chting. Eventuele 
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voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
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isolatie en nieuwe 
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de dakrand niet te 
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strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 
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grastegels als aanduiding 
parkeerplaats

bomen met parkeren er 
onder

hagen rondom alle 
achtertuinen die niet 
grenzen aan een 
achterpad

grastegelstrook voor 
parkeren

kopgevel met raam

kopgevel met raam

grastegels als 
aanduiding 
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kopgevel met 
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niet grenzen aan 
een achterpad

VERHARD-
ING & PARK-
EREN

OPENBAAR 
GROEN

SOCIALE 
CONTROLE

ERFAFSC-
HEIDING

ENERGIE 
NETWERK

KIERDICHT-
ING

VLOER 
ISOLEREN

DAK 
ISOLEREN

KAP 
ISOLEREN

GEVEL 
VERVANGEN

GEVEL NA 
ISOLEREN

VENTILATIE 
PLAATSEN

KOPGEVEL 
ISOLEREN

WARMTE-
POMP

PV

MENSEN IN-
DIVIUEEL

COLLECTIEF

OVERHEID

PRIJS

LABEL

PICTOGRAM

TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
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tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
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afgeschermd met 
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om mee te werken.
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uiterlij kvan van het 
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gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
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aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
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te voegen dit kan 
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een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt
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stedenbouwkundig plan Laan van de Bork

stedenbouwkundig plan Laan van het Kinholt
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OPBOUW BORSTWERING:
stucwerk + 50mm harde isolatieplaat
+ aerogel isolatie 80mm
+ OSB 
+ naden luchtdicht tapen

Dakbedekking + 70mm 
PIR isolatie afwatering 
dmv spuwer of 
afdekplaat
 

OPBOUW :
bestaand prefab beton element
spouwlat + 80mm houtvezelisolatie
multiplex + naden luchtdicht afplakken

OPBOUW DAK:
dakbedekking +160mm PIR 
isolatie + bestaand dak

OPBOUW BORSTWERING :
gevelbekleding + regels
waterkerende folie
70-80mm aerogel isolatie
OSB + naden luchtdicht afplakken

OPBOUW VLOER :
geïsoleerde kantplank  
bestaand prefab beton element
Tonzon bodem folie onder vloer
bodemafsluitende folie

OPTIE ZELFBOUW Rd 4.4:
houtvezel isolatie 120mm
folie
HR++ glas / drielaags glas

 regelwerk met gipsplaat

OPTIE ZELFBOUW Rd 4.4:
houtvezel isolatie 120mm
folie
HR++ glas / drielaags glas

 regelwerk met gipsplaat

Laan van het Kinholt
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5020+

OPBOUW BORSTWERING :
gevelbekleding + regels
waterkerende folie
60-80mm aerogel isolatie
OSB + naden luchtdicht afplakken

OPBOUW VLOER :
geïsoleerde kantplank
bestaand prefab beton element
onzon bodem folie onder vloer
bodemafsluitende folie

KOZIJNEN :
Houten kozijn met drielaags glas 
+ draai-kiepraam i.v.m. zomernacht ventilatie
+ bovenlicht van glas (zonder kozijn)
+ dubbele kierdichting
+ luchtdicht afplakken aan constructie

DAK OPBOUW :
bestaande dakpannen en 
dakbeschot
+ van binnen isoleren met 
houtvezelisolatie
+ OSB platen 
+ naden luchtdicht afplakken 

OPTIE ZELFBOUW Rd 4.4:
houtvezel isolatie 120mm
folie
HR++ glas / drielaags glas

 regelwerk met gipsplaat

OPTIE ZELFBOUW Rd 4.4:
houtvezel isolatie 120mm
folie
HR++ glas / drielaags glas

 regelwerk met gipsplaat

na isolatie + afwerking multiplex

na isolatie + afwerking multiplex

Laan van de Bork
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ventilatie met warmte terugwinning individuele warmtepomp lage temperatuur warmtenetwerk / bodembron
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lage temperatuur 
energienetwerk

bron koud

bron warm

i.s.m. Brontechnologie

lage temperatuur 
energienetwerk

bron koud

bron warm

energienetwerk Laan van de Bork

energienetwerk Laan van het Kinholt
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EMMERHOUT EMMERHOUT
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft zowel de architectuur als de 
stedenbouw in Emmerhout op een lijst gezet van 30 bijzondere projecten van 
naoorlogse architectuur. Emmerhout was het eerste woonerf ter wereld, iets om 
trots op te zijn en te koesteren. Door de veranderende tijd ontstaat er frictie tussen 
het oorspronkelijke idee / ontwerp en wat er nu van de wonigen en de openbare 
ruimte gevraagd wordt: woningen moeten minder gas verbruiken en de bewoners 
gebruiken de openbare ruimte anders dan in de jaren 60 was voorzien. Ook zijn 
vocht, bedomte geur en een hoge energierekenig vaak gehoorde klachten. Deze 
studie onderzoekt de verschillende oplossingen om deze frictie aan te pakken.

CONCEPT
•	 De overheid zorgt voor een opwaardering van de openbare ruimte en aanleg   

van een energie netwerk
•	 Iedere bewoner kan op z’n eigen tijd in kleine stapjes verduurzamen
•	 De bewoner kan ook zelf werkzaamheden uitvoeren met gezonde   

bouwmaterialen
•	 Corporaties kunnen hulp bieden bij complexe / technische ingrepen
•	 De ingrepen mogen het monumentale beeld zo min mogelijk aantasten

TOOLKIT
In deze toolkit staat de mens en het monument centraal. Op verschillende 
schaalniveaus is er interactie tussen het individu, het collectief van een woonerf en 
de overheid. Zoals te zien in de tabel hiernaast veranderd de mate van betrokkenheid 
van de verschillende partijen per ingreep.

STEDENBOUWKUNDIGE EN LANDSCHAPPELIJKE INGREPEN
De toolkit is gemaakt ter verduurzaming van de karakteristieke woningen in 
Emmerhout, maar het grotere schaalniveau van de directe woonomgeving is gezien 
de bijzondere structuur ook van belang. Het grootste schaalniveau van deze toolkit  
is dat van het stedenbouwkundig stempel, het woonerf.
•	 Er worden waar noodzakelijk extra parkeerplaatsen gecreëerd. Alle nieuwe en 

bestaande parkeerplaatsen krijgen grastegels. Dit heeft een aantal redenen; de 
bewoners weten waar er geparkeerd mag worden, het groene karakter van de 
erven	wordt	versterkt	en	tevens	kan	het	water	tijdens	piekbuien	beter	infi	ltreren	
in de ondergrond.

•	 Hagen van 1 tot en met 1.6 meter hoog worden rond de achtertuinen geplaatst 
zo ontstaat er een universeel beeld naar de openbare ruimte. Deze hagen zijn 
direct een goede schuil- en broedplaats voor vogels.

•	 Op veel plekken is de bestrating aan vervanging toe. Deze werkzaamheden 
kunnen perfect gecombineerd worden met de aanleg van een laag temperatuur 
energie netwerk. De bewoners vormen een energiecoöperatie wat tegelijkertijd 
de sociale binding versterkt.

•	 De plantvakken worden hersteld in overleg met de bewoners. Ook de kleine 
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Om het groene 
karakter van 
de erven te 
behouden worden 
de nieuwe en 
bestaande 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels.
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& PARKEREN

n.v.t.
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TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
ergafscheiding. 
Een zachte over-
gang van open-
baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
de dakrand niet te 
verdikken wordt 
de isolatie in deze 
strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 
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aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 

PICTOGRAM

TOELICHTING

OPENBAAR 
GROEN

PV-PANELEN 
25x

VOORLICHTINGWARMTEPOMP

De plantvakken 
worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk 
ingericht. 
Bestaande bomen 
worden ondanks 
de plaatsing van 
PV panelen niet 
gekapt.

De individuele 
warmtepomp is 
aangelsoten op 
de centrale bron. 
De temperatuur 
van het water 
kan langzaam 
naar beneden 
wanneer er meer 
geïsoleerd wordt.

PV panelen dienen 
op vrijwel het 
gehele oppervlakte 
van het dak 
geplaatst te worden 
om aan de NOM 
eisen te voldoen.

Voorlichting 
over de nieuwe 
installaties is 
cruciaal en kan 
aangevuld worden 
met algemene tips 
over duurzaam 
wonen.

€ 1.000

€ 200

€ 2.200

€ 800

KIERDICHTING VLOER 
ISOLEREN

Alle nieuwe 
elementen 
worden kierdicht 
aangebracht.Ook 
de kozijnen hebben 
een dubbele 
kierdichting. 
Eventuele 
bestaande kozijnen 
kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips.

De vloer wordt 
geïsoleerd met  
isolatiekussens. 
Deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren.

€ 4.600

n.v.t.

DAK
ISOLEREN

Het dak wordt van 
buiten geïsoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. 
Om de dakrand 
niet te verdikken 
wordt de isolatie 
in deze strook 
verjongd.

€ 4.600

€ 900

KAP
ISOLEREN

Tussen de 
gordingen wordt 
houtvezelisolatie 
geplaats en 
afgeschermd 
met een 
plaatmateriaal. 
Houtvezelisolatie 
is een vriendelijk 
materiaal om mee 
te werken.

€ 39.000

n.v.t.

GEVEL 
VERVANGEN

De gevel heeft 
grote impact op 
het uiterlijk van 
van het blok. 
Daarom blijven 
de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigen tempo 
verduurzamen.

n.v.t.

€ 3.500

GEVEL NA
ISOLEREN

Aan de binnenzijde 
geïsoleerde 
voorzetwanden 
plaatsen inclusief 
hoogwaardig 
dubbelglas. De 
kosten zijn inclusief 
het verplaatsen van 
radiatoren door de 
installateur.

€ 7.700

n.v.t.

VENTILATIE 
PLAATSEN

Mechanische 
ventilatie met 
warmteterugwinning 
met toevoer in alle 
kamers en afzuiging 
in de badkamer, 
keuken en wc. 
Hierdoor behoren 
vocht, tocht en een 
bedomte geur tot het 
verleden.

€ 2.000

n.v.t.

KOPGEVEL 
ISOLEREN

De spouw van 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevuld worden 
met isolatie. In de 
toekomst kan het 
buitenspouwblad 
vervangen worden 
voor EPS met 
steenstrips. Extra 
kosten: €15.000

n.v.t.

n.v.t.

ERFAFSCHEIDING

Hagen worden 
langs alle 
achtertuinen 
geplaatst als 
erfafscheiding. Dit 
resulteert in een 
zachte overgang 
van openbaar 
naar prive en 
biedt een plek 
voor vogels.

n.v.t.

n.v.t.

SOCIALE 
CONTROLE

Door de plaatsing 
van hoge schuttingen 
is de sociale controle 
op een aantal 
plaatsen sterk 
verminderd.  Het 
plaatsen van ramen 
in enkele kopgevels 
kunnen dit probleem 
verhelpen.

€ 2.500

n.v.t.

ENERGIE 
NETWERK

Een bodembron 
met een laag 
temperatuur 
netwerk op 
stempel 
niveau (70-
100 woningen) 
zal dienen als 
bron voor de 
individuele 
warmtepompen.

VERHARD-
ING & PARK-
EREN

OPENBAAR 
GROEN

SOCIALE 
CONTROLE

ERFAFSC-
HEIDING

ENERGIE 
NETWERK

KIERDICHT-
ING

VLOER 
ISOLEREN

DAK 
ISOLEREN

KAP 
ISOLEREN

GEVEL 
VERVANGEN

GEVEL NA 
ISOLEREN

VENTILATIE 
PLAATSEN

KOPGEVEL 
ISOLEREN

WARMTE-
POMP

PV

MENSEN IN-
DIVIUEEL

COLLECTIEF

OVERHEID

PRIJS

LABEL

PICTOGRAM

TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
ergafscheiding. 
Een zachte over-
gang van open-
baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
de dakrand niet te 
verdikken wordt 
de isolatie in deze 
strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 

stedenbouw / landschap

TOOLKIT

woning gedrag



EMMERHOUT ONTWERPm e n s  &  m o n u m e n t

BESTAAND
EPC 1.3 - 1.9 
beng 1 van 160 kWh/m2
beng 2 van 240 kWh/m2
beng 3 van 0%

LABEL A- tot A+
Alle ingrepen zonder PV 
EPC 0.4 - 0.6 
beng 1 van 60 kWh/m2
beng 2 van 65 kWh/m2
beng 3 van 35%

NOM-
EPC naar ongeveer -0.3 tot -0.4. (20-34 panelen)
beng 1 van 60 kWh/m2
beng 2 van -30 kWh/m2
beng 3 van 140%



EMMERHOUT ONTWERPm e n s  &  m o n u m e n t

BESTAAND
EPC 1.3 - 1.9 
beng 1 van 160 kWh/m2
beng 2 van 240 kWh/m2
beng 3 van 0%

LABEL A- tot A
Alle ingrepen zonder PV 
EPC 0.4 - 0.6 
beng 1 van 60 kWh/m2
beng 2 van 65 kWh/m2
beng 3 van 35%

NOM
EPC naar ongeveer -0.3 tot -0.4. (20-34 panelen)
beng 1 van 60 kWh/m2
beng 2 van -30 kWh/m2
beng 3 van 140%

TOTAAL PAKKET 
MET AANNEMER

NOM ROND LABEL A

VERHARD-
ING & PARK-
EREN

OPENBAAR 
GROEN

SOCIALE 
CONTROLE

ERFAFSC-
HEIDING

ENERGIE 
NETWERK

KIERDICHT-
ING

VLOER 
ISOLEREN

DAK 
ISOLEREN

KAP 
ISOLEREN

GEVEL 
VERVANGEN

GEVEL NA 
ISOLEREN

VENTILATIE 
PLAATSEN

KOPGEVEL 
ISOLEREN

WARMTE-
POMP

PV

MENSEN IN-
DIVIUEEL

COLLECTIEF

OVERHEID

PRIJS

LABEL

PICTOGRAM

TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
ergafscheiding. 
Een zachte over-
gang van open-
baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
de dakrand niet te 
verdikken wordt 
de isolatie in deze 
strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 

ZONDER NIEUWE GEVEL 
VEEL ZELF DOEN

VERHARD-
ING & PARK-
EREN

OPENBAAR 
GROEN

SOCIALE 
CONTROLE

ERFAFSC-
HEIDING

ENERGIE 
NETWERK

KIERDICHT-
ING

VLOER 
ISOLEREN

DAK 
ISOLEREN

KAP 
ISOLEREN

GEVEL 
VERVANGEN

GEVEL NA 
ISOLEREN

VENTILATIE 
PLAATSEN

KOPGEVEL 
ISOLEREN

WARMTE-
POMP

PV

MENSEN IN-
DIVIUEEL

COLLECTIEF

OVERHEID

PRIJS

LABEL

PICTOGRAM

TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
ergafscheiding. 
Een zachte over-
gang van open-
baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
de dakrand niet te 
verdikken wordt 
de isolatie in deze 
strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 

€ 82.000

€ 82.000

VERHARD-
ING & PARK-
EREN

OPENBAAR 
GROEN

SOCIALE 
CONTROLE

ERFAFSC-
HEIDING

ENERGIE 
NETWERK

KIERDICHT-
ING

VLOER 
ISOLEREN

DAK 
ISOLEREN

KAP 
ISOLEREN

GEVEL 
VERVANGEN

GEVEL NA 
ISOLEREN

VENTILATIE 
PLAATSEN

KOPGEVEL 
ISOLEREN

WARMTE-
POMP

PV

MENSEN IN-
DIVIUEEL

COLLECTIEF

OVERHEID

PRIJS

LABEL

PICTOGRAM

TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
ergafscheiding. 
Een zachte over-
gang van open-
baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
de dakrand niet te 
verdikken wordt 
de isolatie in deze 
strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 

VERHARD-
ING & PARK-
EREN

OPENBAAR 
GROEN

SOCIALE 
CONTROLE

ERFAFSC-
HEIDING

ENERGIE 
NETWERK

KIERDICHT-
ING

VLOER 
ISOLEREN

DAK 
ISOLEREN

KAP 
ISOLEREN

GEVEL 
VERVANGEN

GEVEL NA 
ISOLEREN

VENTILATIE 
PLAATSEN

KOPGEVEL 
ISOLEREN

WARMTE-
POMP

PV

MENSEN IN-
DIVIUEEL

COLLECTIEF

OVERHEID

PRIJS

LABEL

PICTOGRAM

TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
ergafscheiding. 
Een zachte over-
gang van open-
baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
de dakrand niet te 
verdikken wordt 
de isolatie in deze 
strook verjongd

tussen de gordin-
gen wordt houtvez-
elisolatie geplaats 
afgeschermd met 
een plaatmateriaal. 
Houtvezel is een 
prettig materiaal 
om mee te werken.

de gevel heeft 
grote impact op het 
uiterlij kvan van het 
blok, daarom bli-
jven de bestaande 
verhoudingen 
gehandhaafd en 
kan iedereen op 
zijn eigne tempo 
verduurzamen

aan de binnenzi-
jde is er altijd de 
mogelijkheid om 
extra isolatie toe 
te voegen dit kan 
in de bestaande of 
neiuwe situatie

een goede ven-
tialtie met warmte 
terug wining met 
toevoer in alle 
kamers en afzuig-
ing in de badkam-
er, keuken en wc 
Geen tocht meer 
bij het glas

de spouw van de 
woningen met een 
kopgevel kunnen 
gevld worden met 
EPS parels of in de 
NOM variant kan 
het buitenspou-
wblad vervangen 
worden voor EPS 
met steenstrips 

individuele 
warmtepomp die 
aangelsoten is op 
de centrale bron. 
Temperatuur van 
water kan lang-
zaam naar benden 
wanneer er meer 
geisoleerd wordt

Voor een A label 
hebben we een 
aantal PV panelen 
nodig. Dit aantal 
wordt uitegbreid 
voor de NOM vari-
ant tot vrijwel het 
geheledak 

€ 40.600

€ 44.300

VERHARD-
ING & PARK-
EREN

OPENBAAR 
GROEN

SOCIALE 
CONTROLE

ERFAFSC-
HEIDING

ENERGIE 
NETWERK

KIERDICHT-
ING

VLOER 
ISOLEREN

DAK 
ISOLEREN

KAP 
ISOLEREN

GEVEL 
VERVANGEN

GEVEL NA 
ISOLEREN

VENTILATIE 
PLAATSEN

KOPGEVEL 
ISOLEREN

WARMTE-
POMP

PV

MENSEN IN-
DIVIUEEL

COLLECTIEF

OVERHEID

PRIJS

LABEL

PICTOGRAM

TEKST om het groene 
karakter van de 
erven te behouden 
worden de (extra) 
parkeervakken 
uitgevoerd in 
grastegels

de plantvakken 
direct voor de won-
ing worden samen 
met de bewoners 
bloemrijk ingericht

de sociale controle 
is verminderd door 
de vele schuttin-
gen in de tuinen, er 
moeten

hagen worden 
zoveel mogelijk 
terug geplaats als 
ergafscheiding. 
Een zachte over-
gang van open-
baar naar prive en 
plek voro vogels

een bodem bron 
met een laag tem-
peratuur netwerk 
op stempel niveau 
(70-100 woningen) 
zal dienen als bron 
voor de individuele 
warmtepompen

alle nieuwe el-
ementen worden 
kierdicht aange-
bracht ook de 
kozijnen hebben 
een dubbele kierdi-
chting. Eventuele 
bestaande kozi-
jnen kunnen zelf 
voorzien worden 
van tochtstrips

de vloer wordt gei-
soleerd met  iso-
latiekussens, deze 
werkzaamheden 
zijn eventueel zelf 
uit te voeren

het dak wordt van 
buiten geisoleerd 
met hoogwaardige 
isolatie en nieuwe 
dakbedekking. Om 
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