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betaalbaar en energiezuinig

Het ontwerp

De starterswoning is ontwikkeld met het basisuitgangspunt dat een energiezuinige woning voor starters op de 
markt financieel haalbaar moet zijn. Zeker in kleinere dorpen is de vraag naar betaalbare koopwoningen voor 
jonge starters op de woningmarkt aanwezig, waarbij het ook goed voot het dorp is wanneer deze starters in het 
dorp kunnen blijven wonen. Jongeren kunnen daarnaast hun maandlasten beperken door middel van besparing 
op energiekosten en eenvoudiger financiering voor de aankoop organiseren wanneer de woning een hoog 
energielabel heeft en aantoonbaar milieu-verantwoord is gebouwd.

Het ontwerp omvat een schakeling van 5 woningen, waarbij 3 tussenwoningen gecombineerd worden met 2 
hoekwoningen. De 3 tussenwoningen zijn tevens uitbreidbaar op de verdieping. Het is een compacte bouwvorm 
die ervoor zorgt dat de individuele woning minder gevel- en dakoppervlakte heeft waar de warmte door verloren 
gaat. Elke woning heeft een hoge woonkamer waar een entresol in geplaatst is. Deze is te gebruiken als werkplek 
in de tussenwoning en kan gelijk aan de hoekwoning optioneel uitgebreid worden tot een volwaardige ruimte. Op 
de begane grond is een aparte slaapkamer voorzien.

Er zit een gering hoogteverschil in de woning, zodat op een klein kavel met een gesloten grondbalans gebouwd 
kan worden.

Het bouwsysteem

De starterswoningen is ontwikkeld met een combinatie van in het werk gemetselde bouwmuren en 
geprefabriceerde dak- en gevelelementen. De gevelelementen bestaan uit houtskeletbouwframes die in de 
werkplaats reeds voorzien zijn van kozijnen, isolatie en gevelbekleding . 

Door de modulaire en demontabele bouwwijze is nagenoeg geen bouwafvalstroom aanwezig tijdens het 
bouwproces en zal de geringe hoeveelheid gerecycled worden. Voor de isolatie van de houtskeletbouwframes 
wordt houtwolisolatie toegepast. Zowel kern als constructie bestaat dan uit hetzelfde moedermateriaal hout.
Houtvezelisolatie heeft naast de warmte-isolerende eigenschappen een bijkomend voordeel dat het warmte beter 
kan accumuleren dan vergelijkbare isolatiematerialen. Hierdoor duurt het in de zomer langer voordat de woning 
opgewarmd wordt. Tevens werkt het materiaal vochtregulerend, waardoor de gebouwschil op een natuurlijke wijze 
‘ademt’ ten opzichte van een standaard geïsoleerde woning.

Voor het binnenklimaat hanteren we het principe van ‘verantwoord verkwisten’. Wanneer er verse lucht aangevoerd 
wordt, gebeurd dit gewoon via de gevel en niet door kanalen. Via een CO2-gestuurd afzuigsysteem per ruimte, zal 
de verse lucht gereguleerd aangevoerd worden zodat niet onnodig veel koude lucht de woning binnenkomt. Omdat 
we de energie duurzaam opwekken is het mogelijk de woning op een natuurlijke wijze te ventileren. 

Starterswoning
Kenmerken
• GBO: 51m2

• Kavel: 6m diepe tuin
• EPC: <0,4
• uitbreiding energiezuinigheid
• uitbreiding op verdieping mogelijk
• hoge woonkamer
• eigen prive-parkeerplaats
• 2 slaap- /werkkamers
• tuin 
• buitenberging in prijs opgenomen
• alternatieve indeling mogelijk
• constructie: kalkzandsteen+HSB

Voor meer informatie mail naar info@heldeninvestments.nl of bel 06 - 46244312

www.heldeninvestments.nl

Betaalbaar wonen op 

een unieke locatie al 

v.a. € 120.000,- v.o.n.

begane grond

Peel en Maas
in samenwerking met

Helden Investments
Peel en Maas

‘Kinghood’ in Koningslust Oost

Koningslust

novum

verdieping hoekwoning verdieping tussenwoning zijaanzicht / doorsnede

Eindhoven
ontwerp
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plattegronden

De woning

De starterswoning heeft de volgende kenmerken:

> gebruiksoppervlakte van 58 m2 voor de tussenwoning
> gebruiksoppervlakte van 72 m2 voor de hoekwoning
> hoge woonkamer
> woonkamer en tuin zuid-georiënteerd
> daglichttoetreding ook in het midden van de woning

> tussenwoning 2 kamers met entresol
> hoekwoning 3 kamers met entresol
> alternatieve indeling mogelijk
> tussenwoning uitbreidbaar gelijk aan hoekwoning

> energiezuinig door hoge isolatiewaarde
> duurzame warmte-opwekking met warmtepomp
> groot zuid-georiënteerd dakvlak ten behoeve van   
 plaatsing PV-panelen
> milieu-verantwoord gebruik van bouwmaterialen

Plattegrond schaal 1:100
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impressie

keuze uit verschillende gevelmaterialen (meer opties op aanvraag)
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impressie
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techniek

Techniek

De starterswoning wordt volgens onderstaande specificaties uitgevoerd:
> Betonnen vloerconstructie met Rc = ca. 5 
> Wandelementen geisoleerd met houtvezelisolatie met Rc = ca. 6
> Accoyahouten kozijnen Cradle 2 Cradle Goud certificering incl. drievoudig (triple) isolatieglas 
> Gevelbekleding van fijn bezaagde en geoliede houten delen
> Dakconstructie in houten cassettesysteem met Rc = ca. 7 en aluminium dakbedekking
> Binnenwanden in 70mm dik houtskeletbouw-principe
> Binnenafwerking met gipspanelen tegen wand en plafond

bouwsysteem

ECOLOGIE

Het hout dat gebruikt wordt bij de productie van alle STEICO houtve-
zelplaten is afkomstig van duurzaam beheerde bossen volgens de stren-
ge richtlijnen van FSC® (Forest Stewardship Council). FSC® staat voor 
het beheer en het gebruik van bossen op een ecologisch verantwoorde 
manier zonder daarbij de sociale en economische aspecten uit het oog 
te verliezen.  Er mogen slechts bomen worden omgehakt in die mate 
dat er nieuwe aangeplant worden. Indien u STEICOflex gebruikt, draagt 
u dan ook uw steentje bij in de bescherming van het klimaat en milieu.

Gemiddeld slaat een boom tijdens zijn groeifase ongeveer 1 ton CO2

op en produceert hij 0,7 ton zuurstof. De CO2 die door de bomen in de 
vorm van koolstof wordt opgeslagen, blijft ook aanwezig in het eind-
product en tegelijkertijd ontnemen de groeiende bomen verder CO2 uit 
de atmosfeer en verminderen het broeikaseffect.

VERWERKING : 
GEMAKKELIJK EN ONSCHADELIJK VOOR DE HUID

STEICOflex is bijzonder klem- en vorm-
vast. Verzaagde delen behouden hun 
vorm en kunnen klemzeker geplaatst 
worden, zelfs in omgekeerde richting.  
Dankzij de flexibiliteit van de isolatie-
platen worden kleine oneffenheden 
probleemloos weggewerkt.

Zoals bij alle isolatieproducten van 
STEICO op basis van natuurlijke vezels 
is de verwerking van STEICOflex abso-
luut onschadelijk voor de huid.  Géén 
jeuk of krabproblemen, noch tijdens de 
verwerking – noch erna.  Het versnijden 
kan eenvoudig met behulp van de 

speciale STEICO isolatiemessen, met een decoupeerzaag of met een elec-
trische reciprozaag (type Bosch GFZ 14-35 A). De gewelfde zaagbladen 
kunnen bij STEICO besteld worden.

STEICOflex wordt onder lichte druk tussen het regelwerk aangebracht 
(10 mm extra voorzien voor het klemmen). Aan de “doe-het-zelvers” 
onder u raden wij aan 2 x 100 mm STEICOflex aan te brengen voor een 
totale isolatiedikte van 200 mm. Dit is immers veel gemakkelijker en u 
bespaart tijd en moeite. De standardbreedte van STEICOflex is geba-
seerd op de gangbare afmetingen in de traditionele houtsysteembouw. 
Grotere spanwijdtes kunnen opgevuld worden door de platen dwars te 
plaatsen of door het gebruik van STEICOflex “wiggen”. Eventuele zaag-
verliezen kunnen vermeden worden door de reststukken tegelijk met 
een nieuwe plaat tussen het regelwerk te klemmen.

   Hout : grondstof en 
bouwmateriaal

De enige grondstof die bij de produc-
tie van STEICOflex gebruikt wordt,  is 
vers gekapt dunningshout en zaag-
afval, afkomstig uit nabijgelegen 
dennebossen. Bij de productie van de 
isolatieplaten worden de houtvezels 
gebonden zonder toevoeging van 
bindmiddelen die formaldehyde 
bevatten. STEICO blijft dan ook ver 
onder de drempelwaarde van 0,1 
ppm voor formaldehyde die bepaald 
werd door de WHO (World Health 
Organization).

Tengevolge van permanente con-
troles op de bestanddelen die bij 
de productie gebruikt worden en 
dankzij voortdurende controles door 
externe organismen, werden de 
producten van STEICO gecertificeerd 
als emissievrij en totaal onschadelijk 
voor de gezondheid.

TIP

Bij het plaatsen van STEICOflex in 
bouwelementen aan de buitenzijde 
van de woning tijdens de wintermaan-
den, is het belangrijk de noodzakelijke 
dampremmers aan te brengen en te 
verkleven, onmiddellijk na de montage.  
Hierdoor verhindert u dat de isolatie 
en de andere bouwelementen door-
drongen worden door vocht dat vanuit 
de binnenzijde wordt afgevoerd.

ECOLOGIE

Het hout dat gebruikt wordt bij de productie van alle STEICO houtve-
zelplaten is afkomstig van duurzaam beheerde bossen volgens de stren-
ge richtlijnen van FSC® (Forest Stewardship Council). FSC® staat voor 
het beheer en het gebruik van bossen op een ecologisch verantwoorde 
manier zonder daarbij de sociale en economische aspecten uit het oog 
te verliezen.  Er mogen slechts bomen worden omgehakt in die mate 
dat er nieuwe aangeplant worden. Indien u STEICOflex gebruikt, draagt 
u dan ook uw steentje bij in de bescherming van het klimaat en milieu.

Gemiddeld slaat een boom tijdens zijn groeifase ongeveer 1 ton CO2

op en produceert hij 0,7 ton zuurstof. De CO2 die door de bomen in de 
vorm van koolstof wordt opgeslagen, blijft ook aanwezig in het eind-
product en tegelijkertijd ontnemen de groeiende bomen verder CO2 uit 
de atmosfeer en verminderen het broeikaseffect.

VERWERKING : 
GEMAKKELIJK EN ONSCHADELIJK VOOR DE HUID

STEICOflex is bijzonder klem- en vorm-
vast. Verzaagde delen behouden hun 
vorm en kunnen klemzeker geplaatst 
worden, zelfs in omgekeerde richting.  
Dankzij de flexibiliteit van de isolatie-
platen worden kleine oneffenheden 
probleemloos weggewerkt.

Zoals bij alle isolatieproducten van 
STEICO op basis van natuurlijke vezels 
is de verwerking van STEICOflex abso-
luut onschadelijk voor de huid.  Géén 
jeuk of krabproblemen, noch tijdens de 
verwerking – noch erna.  Het versnijden 
kan eenvoudig met behulp van de 

speciale STEICO isolatiemessen, met een decoupeerzaag of met een elec-
trische reciprozaag (type Bosch GFZ 14-35 A). De gewelfde zaagbladen 
kunnen bij STEICO besteld worden.

STEICOflex wordt onder lichte druk tussen het regelwerk aangebracht 
(10 mm extra voorzien voor het klemmen). Aan de “doe-het-zelvers” 
onder u raden wij aan 2 x 100 mm STEICOflex aan te brengen voor een 
totale isolatiedikte van 200 mm. Dit is immers veel gemakkelijker en u 
bespaart tijd en moeite. De standardbreedte van STEICOflex is geba-
seerd op de gangbare afmetingen in de traditionele houtsysteembouw. 
Grotere spanwijdtes kunnen opgevuld worden door de platen dwars te 
plaatsen of door het gebruik van STEICOflex “wiggen”. Eventuele zaag-
verliezen kunnen vermeden worden door de reststukken tegelijk met 
een nieuwe plaat tussen het regelwerk te klemmen.

   Hout : grondstof en 
bouwmateriaal

De enige grondstof die bij de produc-
tie van STEICOflex gebruikt wordt,  is 
vers gekapt dunningshout en zaag-
afval, afkomstig uit nabijgelegen 
dennebossen. Bij de productie van de 
isolatieplaten worden de houtvezels 
gebonden zonder toevoeging van 
bindmiddelen die formaldehyde 
bevatten. STEICO blijft dan ook ver 
onder de drempelwaarde van 0,1 
ppm voor formaldehyde die bepaald 
werd door de WHO (World Health 
Organization).

Tengevolge van permanente con-
troles op de bestanddelen die bij 
de productie gebruikt worden en 
dankzij voortdurende controles door 
externe organismen, werden de 
producten van STEICO gecertificeerd 
als emissievrij en totaal onschadelijk 
voor de gezondheid.

TIP

Bij het plaatsen van STEICOflex in 
bouwelementen aan de buitenzijde 
van de woning tijdens de wintermaan-
den, is het belangrijk de noodzakelijke 
dampremmers aan te brengen en te 
verkleven, onmiddellijk na de montage.  
Hierdoor verhindert u dat de isolatie 
en de andere bouwelementen door-
drongen worden door vocht dat vanuit 
de binnenzijde wordt afgevoerd.



WY. novum /  Gebr. Swillens aannemersbedrijfenergiezuinige starterswoning �

techniek

Techniek

Wat betreft de installatietechniek worden de starterswoningen uitgevoerd met:
> electra, rioleringsinstallatie, vloerverwarming
> mechanische ventilatie CO2-gestuurd
> lucht-water warmtepomp met vermogen van 5 kW voor CV en warmwatervoorziening
> aansluitpunten voor keuken en sanitair (excl. keuken en sanitair zelf)
> Voorzien van 10 stuks PV-panelen type CIS met 165 Wp / paneel

installaties

        

 

 
 

 
 
 
All electric systeem met aroTHERM  en uniTOWER, bestaande uit ; 
 
1 x aroTHERM VWL 55/2 A inverter warmtepomp          art.0010016408   € 3.060, = 

1 x aansluitset aroTHERM 2x flex. 0,75 m                 art.0020165288   €    134, = 

1 x uniTOWER190 liter boiler met back-up heater,  

    driewegklep, expansievat  en wp regelaar             art.0010019709   € 2.310, = 

1 x systeem regelaar multiMATIC 700/2                    art.0020171315   €    280, = 

                                                                                                               --------------- 

                                                                                        Totaal set     €  5.784,= excl. Btw                                   

Optioneel inbouw cv buffer 18 liter art.0020220483 € 393, = 
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colofon
initiatiefnemers

WY.novum b.v.
Arnold van Gelderpad 3 
5988 BA Helden          
t: +31(0)77 303 0498
e: info@wy-novum.nl

cp: Huub Swillens

WY.architecten b.v.
Dommelstraat 11 
5611 CJ Eindhoven
t: +31(0)40 234 1230
e: info@wy.nl

cp: Sander Leistra

Gebr. Swillens aannemersbedrijf
Baarlosestraat 113
5923 AM  Venlo-Blerick
t: +31(0)6 13 06 02 19

cp: Ben Swillens

Algemene voorwaarden

Dit document bestaat uit rapportages in woord en cijfer van uitgevoerd 
haalbaarheidsonderzoek en uit beeldend materiaal van de ruimtelijk visie. De concrete 
ontwerpvoorstellen voor de verschillende gebouwen met bijbehorend beeldend 
materiaal in het document zijn auteursrechtelijk beschermd en niet overdraagbaar 
zonder toestemming van WY.architecten b.v. Op alle opdrachten verleend aan 
WY.architecten b.v. zijn van toepassing de voorwaarden als beschreven in ‘De nieuwe 
regeling 2005’ Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur (DNR 
2005) zoals deze is gedeponeerd op 5 oktober 2004 ter griffie van de Rechtbank te 
Amsterdam onder nummer 139/2.

In samenwerking met:




