De Burgemeester A.J. Berkhouthof
Nieuwbouw in Putten

18 nul-op-de-meter-woningen in de sociale huursector:
-

12 appartementen, 6 beneden- en 6 bovenwoningen
6 levensloopbestendige woningen (LLB-woningen)

De locatie
Op het voormalige terrein van Vrijetijdcentrum Matchpoint, gelegen tussen de Nijkerkerstraat en
de wijk Husselerveld in de gemeente Putten, wordt gebouwd. Woningstichting Putten (WSP) is
opdrachtgever voor 18 woningen in de sociale huursector: 12 appartementen met 1 slaapkamer
en 6 eengezinswoningen in 2 verdiepingen.
Daarnaast komen er op het terrein een rij van 6 goedkope tot middeldure woningen en twee
vrijstaande woningen in de koopsector. Alle woningen worden gerealiseerd door bouwbedrijf
Plegt-Vos uit Hengelo. Op het terrein wordt speelruimte ingericht voor jonge kinderen.
Voorzieningen
De woningen liggen op ca 7 minuten fietsen van het dorpscentrum met diverse winkels, een
gezondheidscentrum met apotheek en een sporthal. Het station bevindt zich in
tegenovergestelde richting van het dorp, op ca 10 minuten fietsen. Direct naast de nieuwbouw ligt
het midgetgolfcentrum met eetgelegenheid Terra Nova. De ontsluiting van het hofje is via de
Mennestraat.
Scholen en kinderopvang
Dichtbij de nieuwbouw zijn drie basisscholen gevestigd. Aan het begin van het dorpscentrum De
Korenbloem, in Husselerveld De Schuilplaats en in de naastgelegen wijk Bijsteren basisschool
Bijstergoed. Naast De Schuilplaats is het kinderdagverblijf met BSO De Regenboog gevestigd en
in Bijsteren kinderdagverblijf met BSO Pepersgoed.
De omgeving leent zich uitstekend voor wandelingen en fietstochten, richting de bossen, de
weilanden en het strand bij Nulde.
In conceptbouw
De woningen worden gebouwd in conceptbouw. Conceptbouw wil zeggen dat de verschillende
onderdelen van de woningen in de fabriek worden gemaakt en ter plaatse gemonteerd.
Voordelen hiervan zijn de lagere bouwkosten en de snellere bouwtijd. Conceptbouw betekent
overigens niet dat de woningen er minder fraai uit zien. Wij vinden het ontwerp mooi en vooral
gevarieerd door het gebruik van verschillen materialen en kleuren. Maar oordeel vooral zelf.
Nul-op-de-meter woningen
De woningen zijn gasloos en worden gebouwd als zogenaamde nul-op-de-meter woningen. Dat
wil zeggen dat het opwekken van energie gelijk kan zijn aan het gebruik. Wij zeggen met nadruk
kán, want duidelijk is dat dit van de bewoners gedisciplineerd gedrag verlangt. Niet te lang
douchen, niet onnodig apparaten aan of stand-by laten staan, ledverlichting gebruiken etc.
Gebruikt men meer energie, dan volgt een nabetaling.
Vloerverwarming
De woningen worden verwarmd door middel van een water-water-warmtepomp (verder
warmtepomp genoemd) via vloerverwarming. Voor deze warmtepomp zijn buizen in de grond
gebracht tot ca 150 meter diep. Eén warmtepomp voorziet 2 appartementen van warmte. De
eengezinswoningen hebben een eigen warmtepomp.
Het water dat wordt opgepompt is verwarmd door de bodem. Deze warmte wordt er door de
warmtepomp uitgehaald. Hiermee wordt de woning verwarmd. Het elektraverbruik van deze
warmtepomp en de overige apparaten in de woning wordt opgewekt door pv-panelen op het dak.
Douchen
Voor de warmwatervoorziening krijgt ieder appartement een eigen elektrische boiler met een
inhoud van 200 liter. De eengezinswoningen hebben een geïntegreerde boiler in de warmtepomp
van 175 liter. De grotere boiler bij een appartement lijkt tegenstrijdig, maar dat heeft maken met
het feit dat 200 liter het kleinste formaat is van losse boilers.
Warmte-terugwin-installatie (wtw)
De wtw zorgt ervoor dat de lucht wordt gezuiverd en de warmte wordt teruggegeven aan de

ruimtes. Bij de levensloopbestendige woningen staat de wtw-installatie in de berging op de
verdieping. Bij de appartementen staat deze in de technische ruimte op zolder.
Bewonersavond
Wij willen graag, samen met aannemer Plegt-Vos, een informatieavond houden voor de
toekomstige bewoners, zodat wij meer uitleg kunnen geven over de installaties in de woning. In
verband met de coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk om een datum te prikken.
Wanneer worden de woningen verhuurd?
Op dinsdag 10 maart jl. was de feestelijke aftrap voor de nieuwbouw. De planning is dat de
woningen begin september kunnen worden bewoond.
Op de data in het overzicht worden de woningen geadverteerd op www.hurennoordveluwe.nl:
Advertentiedatum

Aantal en type

Soort woning

Vrijdag 1 mei

2 hoekwoningen, huisnr. 26 en 36

Levensloopbestendige eengezinswoning

Maandag 4 mei

4 tussenwoningen

Levensloopbestendige eengezinswoning

Woensdag 6 mei

2 hoekwoningen begane grond

Appartement met 1 slaapkamer

Vrijdag 8 mei

2 hoekwoningen 1e verdieping

Appartement met 1 slaapkamer

Maandag 11 mei

4 tussenwoningen begane grond

Appartement met 1 slaapkamer

Woensdag 13 mei

4 tussenwoningen 1e verdieping

Appartement met 1 slaapkamer

12 appartementen, 6 beneden- en 6 bovenwoningen. Netto huurprijs € 619,Servicekosten: Glasverzekering € 1,10, schoonmaakkosten algemene ruimte € 8,50 en
voorschot energiekosten en elektra algemene ruimte € 18.-. Dat is een totaal bruto huurprijs
van € 646,60 per maand. Jaarlijks is er een afrekening van de werkelijke kosten.

De appartementen staan, vanaf de Nijkerkerstraat gezien, links op het terrein, langs het
bestaande fietspad. De (afgesloten) entrees leiden naar 4 woningen, 2 beneden- en 2
bovenwoningen. Het aanzicht van de woningen rondom de 3 entrees verschilt van elkaar door
het gebruik van verschillende materialen, detaillering en kleuren. Dit geeft een gevarieerd
straatbeeld.
Indeling Tweekamer appartementen
Een centrale hal (ca 16,5m2) geeft toegang tot 2 woningen op de begane grond en een trap leidt
naar de verdieping met 2 woningen.
Betreedt men het appartement, dan komt men in de hal van ca. 5 m2, deze geeft toegang geeft
tot de:
- woonkamer met openkeuken van ca 30m2
- de slaapkamer van ca 11,5 m2;
- de badkamer van ca 4,5 m2 met douchehoek, wastafel en toilet;
- een kast met aansluiting voor de wasmachine en droger.
De zolderverdieping is niet toegankelijk voor de huurders. Hier bevinden zich de technische
installaties. Alleen de installateurs hebben toegang tot de zolder.
De Keuken
De keuken wordt voorzien van een standaard wit keukenblok (lengte 1,8m) met een donker,
kunststof aanrechtblad, bovenkastjes en een recirculatie afzuigkap met koolstoffilter. Deze
afzuigkap zorgt ervoor dat de afgezogen lucht wordt gezuiverd en de warmte wordt
teruggegeven. Het vervangen van de koolstoffilters moet de huurder zelf doen en komt voor
eigen rekening. De woningen zijn gasloos, dus koken is keramisch of met inductie. De correcte
aansluitingen hiervoor zijn voorbereid.
Installaties
De warmtepomp en de wtw-installatie staan op de zolder. Eén warmtepomp verwarmt twee
appartementen. Om het gebruik exact te kunnen registreren en te verrekenen krijgt ieder
appartement een eigen energiemeter. Maandelijks wordt een voorschotbedrag in rekening
gebracht via de servicekosten. Voor de warmwatervoorziening beschikt ieder appartement over
een eigen elektrische waterboiler van 200 liter.
Jaarlijks wordt gekeken wat de pv-panelen hebben opgewekt en hoeveel energie er
daadwerkelijk is verbruikt. Vervolgens worden de opbrengst van de pv-panelen en het

daadwerkelijke energiegebruik met elkaar verrekend. Of dit tot een bij- of terugbetaling leidt hangt
af van het gedrag van de bewoner.
Servicekosten
De servicekosten bestaan uit: de collectieve glasverzekering € 1,10, kosten schoonmaken
algemene ruimte € 8,50 en een voorschot op de energiekosten en verlichting algemene ruimte
van € 18,-. Jaarlijks volgt een afrekening van de werkelijk gemaakte kosten. Dit kan leiden tot een
na- of terugbetaling.
Berging
Iedere woning heeft een eigen berging.
Een plattegrond van het blok met een overzicht van bouw- en huisnummers:

Burg.A.J. Berkhouthof
Postcode 3882 AZ
bouwnummer Huisnummer
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

4
2
8
6
12
10
16
14
20
18
24
22

Bovenbenedenwoning
bovenwoning
benedenwoning
bovenwoning
benedenwoning
bovenwoning
benedenwoning
bovenwoning
Benedenwoning
Bovenwoning
Benedenwoning
Bovenwoning
Benedenwoning

Plattegrond appartement. De plattegrond kan ook gespiegeld zijn.
Netto huurprijs € 619,- + servicekosten € 27,60 = € 646,60 per maand.
Servicekosten zijn: glasverzekering, kosten verlichting en schoonmaken algemene ruimtes en
een voorschot op energiekosten. Jaarlijks volgt een afrekening van de werkelijk gemaakte
kosten.

Bij ieder appartement hoort een berging.

Plattegrond bovenwoning met balkon. De plattegrond kan ook gespiegeld zijn.
Huurprijs € 619,- + servicekosten € 27,60 = € 646,60 per maand
Servicekosten: glasverzekering, kosten verlichting en schoonmaken algemene ruimtes en een
voorschot op de energiekosten. Jaarlijks volgt een afrekening van we werkelijk gemaakte kosten.

Ieder appartement heeft een eigen berging

6 Levensloopbestendige eengezinswoningen met 3 slaapkamers.
Huurprijs 737,- + € 1,10 glasverzekering = € 738,10 per maand.

De eengezinswoningen
De woningen bestaan uit 2 verdiepingen met een plat dak. Op het dak liggen de pv-panelen voor
het opwekken van energie. Om variatie aan te brengen heeft een hoekwoning in een afwijkende
vorm. Verder zijn er ook hier verschillende materialen en kleuren toegepast.
Indeling woning
De entree van de woning geeft toegang tot het toilet, de meterkast, de woonkamer met
openkeuken en uiteraard de trap naar de verdieping.
Anders dan bij de appartementen bevindt de keuken zich aan de voorkant van de woning en
komt men via de woonkamer in de tuin met schuur. In de woonkamer bevindt zich tevens de
trapkast. Op de bovenverdieping bevinden zich 3 slaapkamers, een badkamer en een bergkast.
Levensloopbestendig wil zeggen dat, mocht het in de toekomst nodig zijn, er op de begane grond
een slaapkamer en badkamer gerealiseerd kan worden. Bij de toewijzing is deze aanpassing niet
mogelijk. Hoe de aanpassing in de woning past ziet u op laatste pagina op de plattegrond.
De oppervlaktes van de verschillende ruimtes zijn:
- Woonkamer met openkeuken ca. 36 m2
- Hal ca. 7 m2
- 3 Slaapkamers van ca. 11, 7,5 en 5 m2 - Hoekwoning huisnummer 26: ca. 12, 9, 6 m2
- Badkamer ca. 4,5 m2
- Bergkast op de verdieping ca. 2 m2
- Schuur ca. 5 m2
De Keuken
De keuken wordt voorzien van een standaard wit keukenblok (lengte 1,8 m) met een donker,
kunststof aanrechtblad, bovenkastjes en een recirculatie afzuigkap met koolstoffilter. Deze
afzuigkap zorgt ervoor dat de afgezogen lucht wordt gezuiverd en de warmte wordt
teruggegeven. Het vervangen van de koolstoffilters moet de huurder zelf doen en komt voor
eigen rekening. De woningen zijn gasloos, dus koken is keramisch of met inductie. De correcte
aansluitingen hiervoor zijn voorbereid.
Badkamer
De badkamer is uitgerust met een douchehoek, wastafel, toilet en een opstelplaats voor de
wasmachine en droger.

Installaties
De woningen worden verwarmd door middel van een water-water-warmtepomp met
vloerverwarming. Voor de warmwatervoorziening is er een geïntegreerde boiler met 175 liter
warmwater.
De warmtepomp staat in de trapkast die via de woonkamer bereikbaar is. De wtw-installatie
(warmte-terugwin-installatie) staat in de bergingskast op de verdieping.
De woningen worden als nul-op-de-meter-woningen gekwalificeerd, maar dit hangt sterk af van
het gedrag van de bewoners.
Servicekosten
De maandelijkse servicekosten bestaan alleen uit de kosten van de collectieve glasverzekering
(€ 1,10).
De tuin
Ook voor de tuin vragen wij aandacht voor duurzaamheid. Want de buien worden heftiger,
evenals de warmte- en de droogteperiodes. Het regenwater moet goed wegkunnen. Hiervoor zijn
er infiltratiekratten in de tuin geplaatst die niet functioneren als de tuin wordt dichtgestraat. Wilt u
weten welke planten goed passen bij de warmere temperaturen, dan zal een tuincentrum u vast
kunnen adviseren.
Een overzicht van de woningen met bouw- en huisnummers.

A.J. Berkhouthof
Postcode 3882AZ
Bouwnummer
1
2
3
4
5
6

Huisnummer
36
34
32
30
28
26

6 Levensloopbestendige eengezinswoningen met 3 slaapkamers.
Huurprijs 737,- + € 1,10 glasverzekering = € 738,10 per maand.

Iedere woning heeft een schuur

6 Levensloopbestendige eengezinswoningen met 3 slaapkamers gespiegeld. Bovenverdieping
van hoekwoning nr. 26
Huurprijs 737,- + € 1,10 glasverzekering = € 738,10 per maand.

Iedere woning heeft een schuur

Optie voor het in de toekomst creëren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond.
Belangrijk om te weten: de woningaanpassing is niet mogelijk bij de huidige toewijzing. Alleen als
er later, tijdens het leven situaties voordoen die dit nodig maakt.

