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EDE, MAURITS-NOORD LOCATIE 3B

TOELICHTING I   KWALITEITSAMBITIE & INPASSING IN DE OMGEVING / SITUATIE SCHAAL 1 :1000

De twee nieuwe bebouwingstroken komen 
voort uit het strakke ritme van de bestaande 
“stallen”. Geïnspireerd door de éénduidige 
architectuur van deze historische bebouwing 
zijn we op zoek gegaan naar bouwstenen voor 
de nieuwe bebouwing zodat er een mooie 
dialoog ontstaat tussen oud en nieuw.

Karakteristieke elementen:

• lineair volume met een steile langskap
• centraal accent in de kap
• symmetrische kopgevels met deuren
• strak gevelritme van “poortjes” in langsgevel
• onderscheidende vulling in de “poortjes”

De nieuwe bebouwing hee�  een bouwmassa 
van 2 bouwlagen met een stoere kap (ruim 42 
graden) met overstek. De eindwoningen en de 
centrale accentwoningen hebben een beuk-
maat van 5,7 m. De overige woningen 5,4 m. 

Het ritme van de “poortjes” is een belangrijk 
thema bij de uitwerking van de gevel. 
De poortjes worden omkaderd met Holonite 
stroken en vormen zo een stevige, uniforme 
basis. De vulling is een combinatie van metsel-
werk, sidings en kozijnen in de kleur antraciet. 
De compositie kan per woning verschillen.

De kopwoningen krijgen in de basis een garage 
in de tuin, bekleedt met antraciet sidings. Zo 
vormen deze een representatieve entree van 
de binnenstraat. De tussenwoningen worden 
uitgevoerd met een berging met antraciet 
sidings en PV-dak. Tussen de percelen worden 
groene schermen geplaast met hedera 
beplanting. De hoektuinen worden omzoomd 
met een groene erfafscheiding.

strak ritme van symmetrische kopgevels

bestaande “stallen” als inspiratie

interpretatie & aansluiting

eenduidig volume met een doorgaande langskap repeterende staldeuren in de gevel strak zadeldak met centraal dwarskapaccent
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PLANKAART I   SCHAAL 1 : 500
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LEGENDA:

N

tussenwoning 
5,4 m x 10,76 m

tussenwoning met dwarskap
woning 5,7 m x 10,76 m

eindwoning 
5,7 m x 10,76 m

berging, antraciet sidings

garage, antraciet sidings

parkeren eigen erf

Hederascherm tussen 
parkeerplaatsen1,8 m * 5 m

Hederascherm 1,8 m hoog tussen 
eindwoning en openbaar terrein

Beukenhaag in voortuin 
0,8 m hoog
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REFERENTIEBEELDEN EN IMPRESSIES   I     REFERENTIES MIX ARCHITECTUUR

stoer metselwerk met antraciet sidings stevige kaders met “vulling” dwarskap dakoverstekken
stoere steen, 
keramische pan en hagen luiken in de kopgevels

frans balkon in de 
kopgevels parkeren tussen bergingen

basis met kloeke kap strak ritme van stevige kaders individuele vulling
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GEVELAANZICHTEN     I     SCHAAL 1 : 200
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5,7 m 5,7 m 5,7 m5,4 m 5,4 m 5,4 m 5,4 m 5,4 m 5,4 m 5,4 m 5,4 m

goot 5,8 m

nok 10,97 m
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CONSUMENTGERICHT ONTWIKKELEN   

De wensen en behoe� en van de toekomstige bewoners 
spelen de centrale rol in ons ontwikkel- en bouwproces. Ons 
plan is afgestemd op kopers die hoge eisen stellen aan de 
kwaliteit van de woning en hun woonomgeving. Daarom 
maken we grote woningen, met een stijlvolle uitstraling en een 
hoog uitrustingsniveau: Luxe keuken met apparatuur, luxe sani-
tair en laag temperatuur vloerverwarming.

De diversiteit aan woonprogramma’s maakt ons project bij uit-
stek geschikt voor een veelheid aan doelgroepen, van kleine 
tweepersoons huishoudens tot gezinnen met grotere kinderen. 
De basiswoning beschikt over 3 ruime slaapkamers. Door de 
ruimte in de kap is de woning uit te breiden tot 5 slaapkamers 
èn een extra vliering.

Binnen de heldere architectuur zijn er velerlei opties ontwikkeld 
om de woning af te stemmen op de individuele woonvoorkeu-
ren. Op dit blad hebben we de belangrijkste  gevisualiseerd. 
Wij vinden het belangrijk om de toekomstige bewoners vroegtij-
dig bij de planontwikkeling te betrekken. Op die manier zijn we 
bij de uitwerking van het plan nog beter in staat op in te spelen 
op hun wensen.

basisgevel met 
borstwering

openslaande 
keukendeuren

frans balkon

optie dakkapel

frans balkon en 
openslaande 
keukendeuren

frans balkon en 
openslaande 
keukendeuren

impressie met openslaande keukendeuren

impressie met hoekkeuken voor het raam stoere gevel met stevige kaders en keuzevrijheid bij invulling kaders

keuzevrijheid “binnen kaders”

basiswoning 5,4 m x 10,76 m 137 m2 GBO / 511 m3 bruto inhoud eindwoning 5,7 m x 10,76 m 145 m2 GBO / 563 m3 bruto inhoud
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DUURZAAMHEID 
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Energie: 

 EPC < 0,4; 
 Isolatiewaarde gevel Rc ≥ 4,5 m2K/W;
 Isolatiewaarde dak Rc ≥ 6,0 m2K/W;
 HR++ glas U < 1,65 W/m2K; 
 Douchepijp WTW 
 HR-ketel voor de verwarming en warmtapwater;
 Laag temperatuur vloerverwarming;
 CO2 gestuurd ventilatiesysteem;  
 6,4m2 en 8m2 PV panelen op het dak van de berging.

Ambitiescore: 7,7 / 7,4 

Milieu: 

 Aandacht voor milieu tijdens bouwproces 
 Toepassing en advies bewoners waterbesparende maatregelen;
 Het hemelwater wordt terug in de bodem gebracht;
 Goede gebruikershandleiding bewoners;
 Waar hout wordt toegepast gebeurt dat met keurmerk FSC;
 Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen beperken.

Ambitiescore: 8,0 / 7,6 

Gezondheid: 

 Goede geluidsisolatie met naastgelegen woning;
 CO2 gestuurde ventilatie zorgt voor altijd frisse woning;
 Aandacht voor detailleringen; 
 Mogelijkheid voor zonwering;
 Uitzicht op kazerne gebouwen en/of het landschap.

Ambitiescore: 7,8 / 7,4 

Gebruikskwaliteit: 

 Flexibiliteit indeling van de woningen met veel uitbreidingsmogelijkheden;
 Goede toegankelijkheid; 
 Woningentree goed zichtbaar vanaf de openbare weg; 
 Hang- en sluitwerk voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Ambitiescore: 7,9 / 8,0 

 

Toekomstwaarde: 

 Zeer goed geïsoleerd;
 Mogelijkheid voor zonwering;
 CO2 gestuurd ventilatiesysteem;
 Laag temperatuur vloerverwarming;
 Flexibiliteit indeling van de woningen met veel uitbreidingsmogelijkheden;
 De woningen hebben een eigen identiteit in bijzondere omgeving;
 Scheiding van drager en inbouw;

Ambitiescore: 7,8 / 7,6 

Resultaat 

Tussenwoning 18x: 

Eindwoning 4x: 

Energie: 

 EPC < 0,4; 
 Isolatiewaarde gevel Rc ≥ 4,5 m2K/W; 
 Isolatiewaarde dak Rc ≥ 6,0 m2K/W; 
 HR++ glas U < 1,65 W/m2K; 
 Douchepijp WTW 
 HR-ketel voor de verwarming en warmtapwater; 
 Laag temperatuur vloerverwarming;
 CO2 gestuurd ventilatiesysteem;
 6,4m2 en 8m2 PV panelen op het dak van de berging.

Ambitiescore: 7,7 / 7,4

Milieu: 

 Aandacht voor milieu tijdens bouwproces 
 Toepassing en advies bewoners waterbesparende maatregelen;
 Het hemelwater wordt terug in de bodem gebracht; 
 Goede gebruikershandleiding bewoners; 
 Waar hout wordt toegepast gebeurt dat met keurmerk FSC;
 Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen beperken.

Ambitiescore: 8,0 / 7,6

Gezondheid:

 Goede geluidsisolatie met naastgelegen woning; 
 CO2 gestuurde ventilatie zorgt voor altijd frisse woning; 
 Aandacht voor detailleringen; 
 Mogelijkheid voor zonwering; 
 Uitzicht op kazerne gebouwen en/of het landschap.

Ambitiescore: 7,8 / 7,4

Gebruikskwaliteit: 

 Flexibiliteit indeling van de woningen met veel uitbreidingsmogelijkheden; 
 Goede toegankelijkheid; 
 Woningentree goed zichtbaar vanaf de openbare weg; 
 Hang- en sluitwerk voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Ambitiescore: 7,9 / 8,0

Toekomstwaarde:

 Zeer goed geïsoleerd;
 Mogelijkheid voor zonwering; 
 CO2 gestuurd ventilatiesysteem;
 Laag temperatuur vloerverwarming;
 Flexibiliteit indeling van de woningen met veel uitbreidingsmogelijkheden; 
 De woningen hebben een eigen identiteit in bijzondere omgeving;
 Scheiding van drager en inbouw;

Ambitiescore: 7,8 / 7,6

Resultaat 

Tussenwoning 18x: 

 

Eindwoning 4x: 

De duurzaamheid van ons plan komt tot 
uiting in een evenwicht gericht op de 
gebruiker, het gebouw en de omgeving. 
Voor de GPR-scores verwijzen wij naar de 
onderstaande tabellen. De gemiddelde 
score voor alle woningen gezamenlijk 
bedraagt 7,8 op de 5 thema’s.
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COLOFON

ONTWIKKELING: 

Linq Projecten b.v.
Oosterpark 79 II
1092 AV AMSTERDAM
06 - 27080962
www.linq-ontwikkeling.nl
info@linq-ontwikkeling.nl

ONTWIKKELING EN REALISATIE: 

Nikkels Projecten bv
Zuiderlaan 1
Postbus 156
7390 AD Twello
Tel: 0571 - 27 78 00
www.nikkels.nl
info@nikkels.nl

ARCHITECTUUR:

MIX architectuur b.v.
Argonstraat 24
Postbus 180
6710 BD  Ede
telefoon: 0318 64 89 50
www.mix-architectuur.nl
info@mix-architectuur.nl

Ede, 20 april 2015
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Ten Slotte

Op 13 januari jl. hebben wij met storm en stromende regen deelgenomen 
aan de bezichtiging van de Kazerneterreinen. We vertrokken met een 
gebroken paraplu en een nat pak. Het hee�  ons enthousiasme voor deze 
unieke ontwikkelopgave niet kunnen temperen. 

Nu hee�  het voorjaar zijn intrede gedaan. De Kazerneterreinen komen tot 
bloei. Dat geldt ook voor ons plan. We hebben in de afgelopen weken 
met een enthousiast team en met veel plezier gewerkt aan een onder-
scheidend plan waar we trots op zijn.

Wij hopen dat u ons enthousiasme daarover deelt. Wij staan in de start-
blokken om van Maurits Noord 3B, samen met de gemeente Ede, een 
succes te maken.

Met vriendelijke groet,

Linq Projecten b.v. Bob Schoeman

Nikkels Projecten b.v. Gerrit Nikkels

MIX Architectuurb.v. Reinier Ubels




