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Meerwaarde voor het dorp
Gelet op het nieuwbouwplan in
Landhorst hebben we ons gericht
op de seniorendoergroep, gezien
de perceelgrootte is hei
;;;;"
niet haarbaai onili"rt"rswoningen
te reariseren. rn het
"""t
zullen we een
plan ontwikk"ru"
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toekomstis

de nieuwbouw kunnen reariseren,
komt

Bestaande gebouw
Naar aanleiding van het bezoek
en de.door de gemeente verstrekte gegevens
samenspraak met de architect
hebben we in
uitgebrá.id onaËizJeï
óËi"""n .naar de herbestemming van het
bestaande gebouw.naar woningen]r"ni"r,.
ziin iaioi;;;;n"rusie gekomen
dat het bestaande
sebouw niet geschikt-: gm ky;rit"ti"igo"d";o;i;à;;ï
ïË"rir"r""ï;-;;Ë;i.aan
wensen en venrvachtingen van de
de huidise
kopeËn/of rrrrro"i. Hràiio"àr neuoen
we besroten ons te richten
n
;5,'ff il ffi 3" j,"ï :ff 'lï:,ï: f:,',"Jï, fit
;;; uw n e ert q u a
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Draagvlak in omgeving
ue nleuwbouw van 4 woningen zal geen
hinder opleveren voor.de omgeving.
voor de omgeving zelfs. meá
Na oprevering zar het
*oonó"not'opleveËr, gLiàÀËt ontweip
huidise naasrseresen..bebouwing.
mooi="rËnsruiten op de
ïËi'oË
samenspraak met de direct aangËnzende
,',, in soede
_::fË;iiË;nïe"!edacntó-"à*à"ruiJn
perceren
i"-óo"J
te k"r;;;;i;;n passend pran.
"Ërreg
Doordat we in ons or.oges veer gebruik
rlk:l_y"n
ple{ab produ.cten
stofoverlast weg' omdat *" o"
oË*"*i"g i. onze werkpraats in praats nemen we veer geruids,- en
van de bouw uitvoeren.

Het parkeren wordt geheel op eigen
terrein.voorzien, dit betekend dat
oplevering geen hindei zullen
de omwonenden na
onoeóino"n van het p"rk"r"n u"n
de
nieuwe bewoners.
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Gunning (venvachting): 1g juni 2021
met omwone-noen"oorpsËad
en overige betrokken waaronder
toï{'"n
kopers/huurder:juri
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ontwerp opstarten: augusrus 202í
ontwero oel,glefen mèt Dorpsraad
en omwonenden: septe mber 2021
Definitief ontwerp vaststeilen:

R:l!ll"l
ueTrnrreÍ

l_T^?"r_,"q.m
Lrnnerroeperijk

""pturn[árïoZr
ingspIanprocedure:
oktober 2021

bestemT]ngspran en omjevingsvergunning:
oktober 2022

Start verkoop/verhuur: november
2022
Dran bouw: maarl2023

Oplevering: februari 2024
Duurzaamheid
conform de uitvraag was het niet
benodigd onze ideeën over duurzaamheid
te omschrijven. HÍer
zouden we echter toch beknopt
iets over vermelden.
Een duurzaam gebouw ontwerpen
is in onze ogen
.duurzame
sprokkelen'of een goede BENG-waard"'r.or"i', níet een kwestie van
maatregelen
,.nrr;;;;begint met een idee hebben
gewenste resultaat' Voor
van het
ons is een duurzaam gebouw
een comfortabere en gezonde
veel gebruiksgemak die klaar
woning
met
voor de toekomsl Het eerste
seorrit wordt daarbij gefinetuned op
de specifieke woonwensen van de
toekomstige bewon"rï s.r"n
met onze in- .n externe
specialisten besteden wij veel
aandacht om zo optimaar mogerijk
invuiling
te geven aan de te
behalen GPR en BENG scores'
onze turkri.lr" i, or ni.t .ri"""
de scores te beharen, maar
toepassingen te gebruiken welke
om
niet alleen bijdragen ,rn J.
GpR of BENG score, maar ook
het comfort en de behaaglijkheid
aan
in rreigetou*. o"aandacht
gebruiksgemak van de woningen
""k'rJ".,r,"tbewoners te schenken aan het
tn o. iirt.uctie aan toekomstige
zorgen we ervoor dat
de woningen niet alleen in theorie
maar ook in de praktijk bijdragen
aan een duurzame
leefomgeving' De verschillende
elementen welke bijdragen aan
een goede GpR en BENG score
horen daartoe op elkaar afgestemd
a" ,i;n. De juiste balans tussen
de verschillende elementen
het uitgangspunt bij het onir"rp"n
is
urn f,"a project.

om het bovenstaande concreet te
passen we de vorgende
maatregeren toe:
- Lucht-waterwarmtepompenmaken,
in combinatie met à'nze eigen ontwikkering

-

fundatieplaat: RO B
buitenunit
fuVWw.dfflUqb.!0;
Balansventilatie m"t*arrtet"lftwÍnning;
Verhoogde ruchtdichtheid met
ee-n qVL0 waarde van 0.3;
Duurzaam hout zoars Tricoya,
een buitenpraat met 50 jaar garantie;
Het vervaardigen van zo veel
ats mogelijk prefab onderdelen
in onze eigen moderne
werkplaats' zoals dakkapellen,
daken van erkers en gootconstructie
inctusief betimmering;
systeem, de kozijn"n ror"i
ret
beglazing
3J::'i::,iilï;iozijn
e"h""iargetakt aan
"n
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23 woningen
4
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vrijstoonde woningen
twee-onder-éen-kop

7 r'rjwoningen
8 opportementen
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Begcne grond

7.799
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$laapkamer
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Rijwoningen
woningen

Appqrlementen
4 opportementen type A

4 opportementen type

BVO_ 18Om2/woning
GBO_ I l2m2lwoning

BVO_ 88m2/opp.
GBO_ 76m2lopp.

BVO_ 187m2lopp.
cBO_ 89m2/opp.
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:100
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1e verdieping

2e verdieping

7.799

5.400
7.799
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