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BOX

Inspiratieboek
Een overzicht van mooie buurten

De Nieuwe Kaai
49 lekkerEIGENhuis-woningen

INSPIRATIEBOEK

TBI WOONlab BOX

3

De Nieuwe Kaai
Bergen op Zoom

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

Aan de rand van het oude stadscentrum van Bergen op Zoom heeft ERA Contour in
samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom ‘De Nieuwe Kaai’ ontwikkeld.
Deze nieuwe woonbuurt met 49 lekkerEIGENhuis-eengezinswoningen maakt onderdeel
uit van ScheldeVesting, de grootste binnenstedelijke ontwikkeling van Bergen op Zoom.
Al tijdens de ontwikkelfase dacht de consument in
woonworkshops mee over De Nieuwe Kaai. Het
resultaat: een woonbuurt met een gevarieerde
uitstraling, geïnspireerd op de historische
binnenstad van Bergen op Zoom. Zo is geen gevel

hetzelfde en zijn de huizen voorzien van de
typische ‘Bergse stoep’. Ook in de woning kreeg
de consument veel individuele optiemogelijkheden
om het huis helemaal naar eigen smaak in te
delen.

De Nieuwe Kaai

De Nieuwe Kaai

De Nieuwe Kaai

luxe

leefstijl

blauw

ambitie
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De Nieuwe Kaai

De Nieuwe Kaai

reizen

design

De Nieuwe Kaai

Het Waterfront

De Nieuwe Kaai
Bergen op Zoom

De Nieuwe Kaai
Bergen op Zoom

De Nieuwe Kaai
Bergen op Zoom

Met aandacht voor detail, is zorgvuldig gekozen
voor dakranden die de architectuur van de woningen
benadrukken.

Het totaalbeeld van een nieuwbouwproject moet
kloppen. Om die reden kreeg ook de openbare ruimte
bijzondere aandacht. De fraaie poort en de bestrating
versterken de architectuur van de woningen en
dragen bij aan de verbinding van de bestaande met
de nieuwe omgeving.

De typische ‘Bergse stoep’ zorgt voor een
kwalitatieve overgang van het openbaar gebied naar
de privé omgeving. Het straatbeeld dat daarmee
ontstaat zorgt ervoor dat deze nieuwe wijk naadloos
aansluit op de historische stadskern.

woonlab

woonlab

BOX

28 lekkerEIGENhuis-woningen

woonlab

BOX

BOX

De Nieuwe Kaai
Bergen op Zoom

De Nieuwe Kaai
Bergen op Zoom

De Nieuwe Kaai
Bergen op Zoom

De Nieuwe Kaai richt zich op de doelgroep
met de blauwe leefsstijl.

Het gedifferentieerde kappenlandschap maakt
De Nieuwe Kaai tot een woonbuurt met een
gevarieerde uitstraling, geïnspireerd op de
historische binnenstad van Bergen op Zoom.

Geen standaard verlichting aan de woningen en op
straat, maar verlichting die volledig past in de sfeer
van dit project.

woonlab

BOX

woonlab

BOX

woonlab

BOX
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Het Waterfront
Harderwijk

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

Het Waterfront in Harderwijk ondergaat een metamorfose. Hier maken industrieterreinen
plaats voor wonen, winkelen en recreëren. Deze gebiedsontwikkeling maakt van Harderwijk
weer echt een stad aan het water. In één van de nieuwe wijken bouwt Koopmans Bouwgroep
zeer energiezuinige lekkerEIGENhuis-woningen in oud-Hollandse stijl.
Duurzaamheid voert de boventoon bij de ontwikkeling van Het Waterfront. De grond van de
voormalige industrieterreinen wordt gesaneerd
waardoor een hoogwaardig woonmilieu ontstaat.
Deze lekkerEIGENhuis-woningen hebben allemaal
het energielabel A gekregen, mede door de

PV-panelen op het dak aan de achterzijde. De
PV-panelen liggen tussen de pannen (in-daksysteem), waardoor ze nauwelijks opvallen. Modern
en duurzaam wonen in een oud-Hollandse stijl:
het kan dus, met lekkerEIGENhuis.

Het Waterfront

Het Waterfront

Het Waterfront

vrijheid
vintage
outgoing

leefstijl

rood

festival
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Het Waterfront

Het Waterfront

Het Waterfront

Het Waterfront
Harderwijk

Het Waterfront
Harderwijk

De kwaliteit van de overgang van het openbaar
gebied naar de privé omgeving is met zorg vormgegeven: de stenen trede naar de voordeur en
het fraai vormgegeven stalen hekwerk zijn details
die het totaalconcept compleet maken.

De afwisseling van langs- en dwarskappen geven
de wijk een gevarieerde uitstraling.

woonlab

Het Waterfront
Harderwijk
Het Waterfront richt zich op de doelgroep met de
rode leefstijl.

woonlab

BOX

Het gedifferentieerde kappenlandschap geeft Het
Waterfront een hoogwaardige en oud-Hollandse
uitstraling, die zorgt voor een zelfde sfeer als in de
oude stadskern.

woonlab

BOX

Mussen & Merels

Het Waterfront
Harderwijk

woonlab

BOX

BOX

Het Waterfront
Harderwijk

Het Waterfront
Harderwijk

Een grote raampartij aan de voorzijde van de woning
zorgt voor direct contact met de straat.

De woningen zijn ontwikkeld met oog voor detail.
Zo zijn de PV panelen onopvallend tussen de
dakpannen geplaatst en zijn de stijlvolle ramen
met lateien, de zinken hemelwaterafvoer en de
buitenverlichting zorgvuldig geselecteerd voor
dit specifieke project.

woonlab

BOX

117 beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis-woningen

woonlab

BOX
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Mussen & Merels
Utrecht

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

Met 117 eengezinswoningen – zowel beterBASIShuizen als lekkerEIGENhuizen - in het
nieuwbouwproject Mussen & Merels heeft ERA Contour aan het Queeckhovenplein in
Utrecht een compleet nieuwe buurt gerealiseerd.
De integrale samenwerking met woningcorporatie
Mitros, vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real
Estate & Finance en de gemeente Utrecht was top.
De nieuwe buurt sluit niet alleen aan bij haar
omgeving, maar zorgt ook voor een nieuwe impuls
in de wijk. De betrokken partijen sloegen de handen

ineen en pakten het gehele gebied aan. Hierdoor
heeft de buurt naast de 117 eengezinswoningen
nieuwe straten, een autovrij hart, plek voor diverse
speeltoestellen en een nieuw park. Nieuwe
bewoners en omwonenden dachten mee over de
inrichting van de buitenruimte.

Mussen & Merels

Mussen & Merels

Mussen & Merels

samen

leefstijl

geel

teamsport
familie
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Mussen & Merels

Mussen & Merels

Mussen & Merels

Boswinkel

Mussen & Merels
Utrecht

Mussen & Merels
Utrecht

Mussen & Merels
Utrecht

De toepassing van verschillende patronen in het
metselwerk zorgt voor een afwisselend en levendig
straatbeeld.

De entree is met aandacht zó vormgegeven dat
het voor de nieuwe bewoners fijn thuiskomen is.

De afwisseling van langs- en dwarskappen geeft de
wijk Mussen & Merels een gevarieerde uitstraling.

woonlab

woonlab

BOX

Mussen & Merels
Utrecht

20 lekkerEIGENhuis-woningen en
22 beterBASIShuis-woningen

woonlab

BOX

BOX

Mussen & Merels
Utrecht

Mussen & Merels
Utrecht

Mussen & Merels richt zich op de doelgroep met de
gele leefstijl.

De tuitgevels geven deze nieuwe gezinswijk een
geheel eigen karakter en dragen bij aan de prettige
sfeer.

Een brede stenen trede in combinatie met een stenen
muurtje in dezelfde steen als de woning, zorgen voor
een mooie overgang van het openbare gebied naar de
privé omgeving.

woonlab

woonlab

BOX

BOX

woonlab

BOX
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Boswinkel
Enschede

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

In de wijk Oost-Boswinkel in Enschede realiseerde Koopmans Bouwgroep 20 lekkerEIGENhuis-koopwoningen en 22 beterBASIShuis-huurwoningen voor woningcorporatie De Woonplaats.
Hiervan voldoen 20 woningen aan de vereisten voor de Energie Prestatie Vergoeding (EPV).
De EPV is een methodiek waarbij woningcorporaties
de energetische investeringen kunnen vertalen naar
een huurverhoging. De huurder betaalt een
vergoeding als zijn woning een zogeheten
nul-op-de-meterwoning is: de netto warmtevraag is

dan gegarandeerd minder dan 50 KwH/ m./jaar. In
Boswinkel ligt de warmtevraag nog lager, 30
KwH/m/jaar! Duurzaam en comfortabel wonen
komen hier perfect samen.

Boswinkel

Boswinkel

Boswinkel

leefstijl

behoudend

groen

tuin

ton-sur-ton
geborgen

comfortabel
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Boswinkel

Boswinkel

Boswinkel

Boerenbondterrein

Boswinkel
Enschede

Boswinkel
Enschede

Boswinkel
Enschede

De afwisseling van langs- en dwarskappen geeft de
wijk Boswinkel een gevarieerde uitstraling.

Een strakke en eenduidige erfafscheiding zorgt
ervoor dat het straatbeeld aan de achterzijde rustig
en netjes oogt.

Duurzaamheidstoepassingen leidden tot het
certificaat voor de Energie Prestatie Vergoeding
(EPV). Met een warmtevraag van 30 KwH/m/jaar
komen duurzaam én comfortabel wonen hier samen.

woonlab

woonlab

woonlab

BOX

Boswinkel
Enschede
De wijk Boswinkel richt zich op de doelgroep met de
groene leefstijl.

woonlab

BOX

BOX

18 beterBASIShuis-woningen

BOX

Boswinkel
Enschede

Boswinkel
Enschede

De gevelwanden zijn pandsgewijs vormgegeven in
verschillende materialen en kleuren, waardoor
het straatbeeld een afwisselend karakter heeft.

De entree is met aandacht zó vormgegeven dat
het voor de nieuwe bewoners fijn thuiskomen is.
De wisselende details, zoals het gebruik van
verschillende raamtypen, kaders rond ramen en
voordeuren en de lateien boven de diverse ramen,
maken elke woning ‘eigen’ voor haar bewoners.

woonlab

BOX

woonlab

BOX
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Boerenbondterrein
Haaren

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

Op het voormalige Boerenbondterrein in Haaren realiseerde Hazenberg Bouw voor woonstichting St. Joseph uit Boxtel 18 beterBASIShuis-woningen voor sociale huur. Tegemoet
komen aan de vraag naar betaalbaar wonen: dat is beterBASIShuis. De focus op de leefstijlen
leverde belangrijke graadmeters op voor de ontwikkeling van het buurtje.
De nieuwe Boerenbond-woningen zijn bedoeld voor
starters en gezinnen en gebouwd naar de jaren ‘30
woonsmaak van beterBASIShuis, met oranjerood
gevelmetselwerk met mooie goten en overstekken.

De casco’s zijn snel en efﬁciënt onder optimale
omstandigheden in de fabriek vervaardigd en op
locatie gemonteerd. Dat leverde weinig overlast op
en een ﬁjn buurtje.

Boerenbondterrein

Boerenbondterrein

Boerenbondterrein

samen

leefstijl

geel

teamsport
familie
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Boerenbondterrein

Boerenbondterrein

Boerenbondterrein

Vlaardings Geluk III

Boerenbondterrein
Haaren

Boerenbondterrein
Haaren

Boerenbondterrein
Haaren

Het oranjerode gevelmetselwerk met betimmerde
goten en overstekken geeft dit beterBASIShuis een
heuse jaren ’30 uitstraling.

De speklagen in het metselwerk benadrukken het
jaren ’30 karakter van de woning.

Het Boerenbondterrein bestaat uit 18 solide én
betaalbare woningen in de jaren ’30 stijl, bestemd
voor de sociale huur.

woonlab

woonlab

BOX

Boerenbondterrein
Haaren
Het Boerenbondterrein in Haaren richt zich op de
doelgroep met de gele leefstijl.

woonlab

BOX

59 lekkerEIGENhuis-woningen

woonlab

BOX

BOX

Boerenbondterrein
Haaren

Boerenbondterrein
Haaren

Door de woningblokken te laten verspringen, ontstaat
een afwisselend straatbeeld.

Een mooi detail is het trasraam dat in een andere
kleur metselwerk is aangebracht.

woonlab

BOX

woonlab

BOX
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Vlaardings Geluk III
Vlaardingen

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

De Vlaardingse wijk Babberspolder-Oost bestond voornamelijk uit goedkope portiekwoningen die niet meer voldeden aan de woonopvatting van nu. Veel oorspronkelijke
bewoners trokken weg. De wijk verpauperde en kreeg een slechte naam. Om het tij te keren,
ontwikkelde Woningcorporatie Waterweg Wonen in nauwe samenwerking met ERA Contour
een integraal vernieuwingsplan.
Het sluitstuk van deze samenwerking is Vlaardings Geluk III met 16 appartementen en 59
eengezinswoningen. Een deel daarvan zijn
lekkerEIGENhuis-woningen waarbij de bewoners

zelf hun huis konden samenstellen met behulp
van de lekkerEIGENhuis-woonplanner. Geluk zit
soms simpelweg in meebeslissen over je nieuwe
thuis.

Vlaardings Geluk III

Vlaardings Geluk III

Vlaardings Geluk III

samen

leefstijl

geel

teamsport
familie
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Vlaardings Geluk III

Vlaardings Geluk III

Vlaardings Geluk III

Vlaardings Geluk III
Vlaardingen

Vlaardings Geluk III
Vlaardingen

Vlaardings Geluk III
Vlaardingen

Extra aandacht ging uit naar de kopgevels. Middels
speklagen in het metselwerk en het aanbrengen van
een sfeervolle erker en de voordeur, vormen deze nu
een fraai beeld in de wijk.

Fraai aangeklede hofjes en pleintjes tussen de
woningen zorgen voor een veilige speelomgeving
voor de jongste bewoners van Vlaardings Geluk III.

De fraaie erkers in deze nieuwe jaren ’30 wijk zorgen
ervoor dat men vanuit de keuken direct contact heeft
met de straat.

woonlab

BOX

woonlab

Castor
66 beterBASIShuis-woningen

woonlab

BOX

BOX

Vlaardings Geluk III
Vlaardingen

Vlaardings Geluk III
Vlaardingen

Vlaardings Geluk III
Vlaardingen

Vlaardings Geluk III in Vlaardingen is gebouwd
voor de doelgroep met de gele leefstijl.

De lekkerEIGENhuis-woningen zijn er ook in een
2-onder-1 kap variant.

De hoekwoningen, die duidelijk zichtbaar zijn in het
straatbeeld, werden zorgvuldig vormgegeven met
diverse jaren ’30 stijlelementen.

woonlab

BOX

woonlab

BOX

woonlab

BOX
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Castor
Veenendaal

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

Bied iets aantrekkelijks voor huurwoningen, maak iets gewilds, maar doe het snel want
de nood is hoog: dat was de missie. Met die doelstelling realiseerde Koopmans Bouwgroep
in Veenendaal 66 energiezuinige huurwoningen met gevelvariatie voor de vrije sector.
De plannen werden uitgewerkt in samenwerking met vastgoedbelegger Syntrus Achmea
Real Estate & Finance.
De woningen hebben een woonoppervlakte van
circa 117 m2 en zijn voorzien van een moderne
keuken en badkamer. Ook beschikken de woningen
over een parkeerplaats op eigen terrein, met
een luxe carport. Dit geldt maar voor 10 van de

66 woningen! De overige hebben parkeren op
openbaar terrein. De energiezuinige woningen
hebben zonnepanelen op het dak, waardoor de
woonlasten voor de huurders zo laag mogelijk zijn.

Castor

Castor

Castor

leefstijl

behoudend

groen

tuin

ton-sur-ton
geborgen

comfortabel
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Castor

Castor

Castor

‘T Gijmink

Castor
Veenendaal

Castor
Veenendaal

Castor
Veenendaal

De entree is met aandacht zó vormgegeven dat het
voor de nieuwe bewoners fijn thuiskomen is. Het
gebruik van verschillende kleuren en vormen in het
metselwerk maken elke woning ‘eigen’ voor haar
bewoners.

Fraai vormgegeven kopgevels zorgen ervoor dat de
buurt mooi oogt en daarmee kwaliteit uitstraalt.

Door de ruimte voor diverse opties in het
beterBASIShuis, ontstaat een gevarieerd gevelbeeld
in deze wijk van 66 energiezuinige vrije sector
woningen.

woonlab

woonlab

BOX

9 beterBASIShuis-woningen

woonlab

BOX

BOX

Castor
Veenendaal

Castor
Veenendaal

Castor
Veenendaal

De buurt Castor in Veenendaal richt zich op de
doelgroep met de groene leefstijl.

De gevelwanden zijn pandsgewijs vormgegeven in
verschillende materialen en kleuren, waardoor het
straatbeeld een afwisselend karakter heeft.

De ramen aan de voorzijde van de woningen zorgen
ervoor dat men vanuit de keuken direct contact heeft
met de straat.

woonlab

BOX

woonlab

BOX

woonlab

BOX
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‘T Gijmink
Goor

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

In Goor leverde Koopmans Bouwgroep in opdracht van woningcorporatie Viverion negen
beterBASIShuizen op: vier eengezinswoningen en vijf levensloopbestendige woningen.
De negen beterBASIShuizen kwamen in de plaats van verouderde woningen van Viverion, die
niet meer voldeden aan de kwaliteitseisen van deze tijd en waarvoor renovatie geen optie was.
Nieuwbouw volgens het woonconcept beterBASIShuis was het perfecte antwoord op de vraag van
Viverion. Het concept is gericht op betaalbaar
bouwen met optimaal wooncomfort, veel variatie

en een eigen uitstraling. De woningen hebben een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en bieden
tal van mogelijkheden om ze te laten aansluiten
op de locatie en leefstijl van de doelgroep.

‘T Gijmink

‘T Gijmink

‘T Gijmink

leefstijl

behoudend

groen

tuin

ton-sur-ton
geborgen

comfortabel
32

INSPIRATIEBOEK

TBI WOONlab BOX

‘T Gijmink

‘T Gijmink

‘T Gijmink

Lieverley

‘T Gijmink
Goor

‘T Gijmink
Goor

‘T Gijmink
Goor

De degelijke architectuur van de woningen zorgt
samen met het oranjerode metselwerk voor een
eigen uitstraling van dit buurtje, dat bestaat uit
negen woningen.

De kleursamenstelling van de gebruikte materialen
en de fraai gemetselde erfafscheiding die naadloos
aansluit op het karakter van de woningen, zorgen
ervoor dat het elke dag weer gezellig thuiskomen is
voor de nieuwe bewoners.

De basis van de beterBASISwoningen is zorgvuldig
gekozen en zorgt voor een solide woning met een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

woonlab

woonlab

BOX

‘T Gijmink
Goor
’T Gijmink in Goor is gebouwd voor de doelgroep met
de groene leefstijl.

woonlab

BOX

30 beterBASIShuis-woningen

woonlab

BOX

BOX

‘T Gijmink
Goor

‘T Gijmink
Goor

Het beterBASIShuis biedt ruimte voor diverse opties,
waaronder het aanbrengen van een dakkapel.

Een stenen muurtje in dezelfde steen en stijl als
de woning, zorgt voor een mooie overgang van het
openbare gebied naar de privé omgeving.

woonlab

BOX

woonlab

BOX
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Lieverley
Den Haag

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

Met ruim 32.000 woningen is Den Haag Zuidwest één van de grootste naoorlogse woonwijken
van Nederland. Hier maken oude ﬂatgebouwen steeds meer plaats voor nieuwe eengezinswoningen en appartementen. ERA Contour realiseerde aan de Wapserveenstraat 30
beterBASIShuizen: het project kreeg de naam Lieverley. De woningen zijn het sluitstuk
van de vernieuwingen in de wijk Morgenstond-West.

beterBASIShuis biedt de moderne woonconsument – behalve een betaalbare en duurzame
woning met lage onderhoudskosten en een
optimale energieprestatie – keuzevrijheid en

eigenheid. Dat komt ook duidelijk terug in de
woningen in Lieverley. Alles klopt en alle woningen
zijn met liefde omarmd.

Lieverley

Lieverley

Lieverley

luxe

leefstijl

blauw

ambitie
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Lieverley

Lieverley

reizen

design

Lieverley

Jacobsveld

Lieverley
Den Haag

Lieverley
Den Haag

Lieverley
Den Haag

In de beterBASIShuizen van Lieverley is een mooie
ritmiek aangebracht in het totaalbeeld, wat zorgt
voor een rustig straatbeeld.

Door de specifieke en afwisselende detaillering in
het metselwerk en rond de ramen, ontstaan subtiele
variaties tussen de verschillende woningen.

De entree is met aandacht zó vormgegeven dat het
voor de nieuwe bewoners fijn thuiskomen is.

woonlab

woonlab

BOX

23 lekkerEIGENhuis-woningen

woonlab

BOX

BOX

Lieverley
Den Haag

Lieverley
Den Haag

Lieverley
Den Haag

De beterBASIShuizen in het project Lieverley zijn
gebouwd voor de doelgroep met de blauwe leefstijl.

Alhoewel zij op het eerste oog gelijk lijken, zijn er
subtiele verschillen te ontdekken in het uiterlijk
van de verschillende woningen.

De blokken van aaneengeschakelde drielaagse
woningen met een plat dak, vormen samen een
zogenaamde stedelijke wand.
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Jacobsveld
Bosschenhoofd

Op deze detailkaarten lichten we een
aantal kenmerkende stijlelementen
van dit project uit. Wilt u zo’n element
terugzien in uw project? Scheur de
detailkaart dan uit. Deze detailkaarten
helpen u de gewenste identiteit van
uw project te bepalen >>

Alle ruimte voor een goede start op het Jacobsveld in Bosschenhoofd! De woningen zijn
samengesteld met lekkerEIGENhuis. Toekomstige bewoners kunnen het smaakvolle
basisontwerp helemaal op hun eigen wensen ‘kruiden’ en afstemmen.
Zes twee-onder-een-kap- en twee vrijstaande
woningen (met garage) en vervolgens nog eens vijf
rijwoningen voor starters: dat is project Jacobsveld.
Daarnaast worden zes tweekappers en vier vrijstaande woningen gebouwd. Alle woningen zijn met
extra isolatie zeer energiezuinig. De zonnepanelen

op het dak zorgen direct voor lagere woonlasten.
Dankzij het lekkerEIGENhuis-concept kunnen de
woningen snel en efﬁciënt worden gerealiseerd.
Hierdoor wordt ook de bouwtijd aanzienlijk verkort:
maar vier tot vijf maanden.
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De entree is met aandacht zó vormgegeven dat
het voor de nieuwe bewoners fijn thuiskomen
is. De details zijn zorgvuldig gekozen, zoals het
contrasterende metselwerk van de plint, de voordeur
in jaren ’30 stijl, het fraaie huisnummer en de
buitenlamp die geheel in de stijl van de woning is.

In Jacobsveld staan verschillende typen
lekkerEIGENhuiswoningen: rijwoningen,
twee-onder-een-kapwoningen én deze
vrijstaande variant.

De mooie doorgeschoten kap geeft de woning een
jaren ’30 allure. De zonnepanelen op het dak zorgen
direct voor lagere woonlasten.
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Jacobsveld in Bosschenhoofd richt zich op
de doelgroep met de blauwe leefstijl.

De verschillende typen lekkerEIGENhuizen hebben
ook verschillende kappen. De gevelritmiek is echter
consistent, waardoor deze buurt een rustige en
eenduidige uitstraling heeft.

Het lekkerEIGENhuis biedt de mogelijkheid een
zijentree te realiseren. Ook een garage behoort
tot de opties.
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