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CANTERBURY FASE 5 
14 CIRCULAIRE EENGEZINSWONINGEN

VEEL GESTELDE VRAGEN 

De basis voor deze woningen bestaat uit een constructie van staal. Het vloerelement 

bestaat uit gipsvezelplaten.  Hierin wordt de vloerverwarming gelegd waarna het 

gedicht en voorzien wordt van een egaline laag. Hierdoor heb je niet het gevoel dat 

je op een houten vloer loopt, wat kraakt of piept maar een stevig gevoel. Het hout 

is FSC gecertificeerd. De woningen met een schuine kap en een muurkapel krijgen 

een houten frame rondom de schuine kap en wordt gekoppeld aan de constructie 

van staal. Aan de binnenzijde wordt het afgewerkt met gipsplaat. De gevels zijn 

opgebouwd uit HSB (hout skelet bouw). De binnenzijde krijgt extra isolatiemateriaal 

waartegen een voorzetwand met gipsplaat wordt geplaatst. Dit wordt behangklaar 

afgewerkt.  Aan de buitenzijde wordt de woning voorzien van minerale steenstrips 

welke niet te onderscheiden zijn van baksteen, waardoor het een typische 

Tudoruitstraling krijgt. 

Elements Netherlands creëert en bouwt woningen die klaar zijn voor de toekomst. Duurzame woningen die fabrieksmatig 

modulair worden gebouwd met een onderscheidend energiesysteem. De systemen worden in de kruipruimte geplaatst, 

hierdoor kan er maximaal van de woonoppervlakte gebruik worden gemaakt. Met als resultaat 14 circulaire woningen 

die het slotstuk vormen van Canterbury in TudorPark. Dura Vermeer draagt zorg voor de verkoop van de woningen en de 

levering van de grond.

De woning maakt gebruik van een water-water warmtepomp. Deze is aangesloten 

op een bufferzak en daarnaast liggen op het dak pv panelen met achter een aantal 

panelen thermische collectoren. De collectoren onttrekken warmte aan de zon 

en buitenlucht. Deze energie gaat naar de warmtepomp. De warmtepomp zorgt 

voor verwarming en warm water. Als de thermische collectoren te veel warmte 

opleveren wordt dit opgeslagen in de water bufferzak in de kruipruimte om te 

gebruiken tijdens koude periodes. De warmtepomp inclusief boiler bevindt zich in 

een technische ruimte onder de begane grondvloer. 

Wat is de 

bouwmethode van 

deze woningen?

Hoe werkt het 

energieysteem? 
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•  zelf regulerend systeem met eigen energie opslag buffer voor 

optimaal energierendement

•  stil in werking, geen bewegende delen buiten de warmtepomp

•  weinig onderhoud

•  energiezuinig

•  dubbele energieopbrengst van het dak, zowel elektrische- als 

thermische energie 

•  voordelen van een water-water warmtepompsysteem, zonder de 

noodzaak van een grondboring

•  onafhankelijk van de overheid, water bufferzak ligt in eigen 

kruipruimte, geen gebruik van de grond van de overheid

Het energiesysteem bevindt zich in een technische ruimte onder de begane 

grondvloer en is bereikbaar via een groot kruipluik. Het energiesysteem bestaat 

uit een warmtepomp, warmte-terug-win installatie, omvormer, boiler en 

eventueel de batterijen (laatste is optioneel). De WTW heeft een CO2 sensor 

en luchtvochtigheidssensor. Deze werken in principe automatisch. Zodra de 

luchtvochtigheid in de badkamer (waar de sensor zit) vocht detecteert, gaat 

hij opschalen. Zodra er meer mensen in de woning zijn schaalt het systeem 

automatisch op. Deze ruimte is gemaakt van beton en heeft de volgende 

afmetingen: ca. 2m x ca. 3m x ca. 1,90m hoog. De ruimte is bereikbaar met een 

kleine brandtrap. Het is niet toegestaan om hier andere spullen op te slaan.

De water bufferzak dient als bron om de warmtepomp te voorzien van energie. Dit 

bevindt zich in de kruipruimte en is bereikbaar via een tweede kleine kruipluik.  

Vanaf begin juli is er bemonstering beschikbaar. Een groot deel van de gevel, 

steenstrips, afwerking binnenzijde, deel van de vloer en het raamkozijn is te 

bewonderen. Komt dat zien! 

De trap is van vurenhout en delen afwerking 

rondom de trap. Alle overige wanden en plafonds 

worden afgewerkt met gipsplaat en behanhgklaar 

opgeleverd. Standaard wordt er op een aantal 

logische plekken extra versteviging in de wanden 

verwerkt. Alle wanden zijn behangklaar, daar waar 

het hout is, is dit in de grondverf gezet.

Wat zijn de 

voordelen van dit 

energiesysteem?

Waar bevindt 

zich het energie-

systeem in de 

woning?

Hoe werkt een

water bufferzak? 

Is er 

bemonstering? 

Welke onderdelen 

van de woning 

worden zichtbaar 

van hout gemaakt?
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Aan de buitenzijde ogen deze 14 circulaire en energieneutrale woningen in Tudorstijl 

niet anders, maar doordat de techniek in een technische ruimte onder de begane 

grondvloer is opgelost, is er meer ruimte in huis en dat merk je gelijk. Daarnaast 

reduceren we de CO2-uitstoot, omdat de woning in de fabriek wordt gemaakt. 

Hierdoor vindt er minder transportbeweging op de bouwlocatie plaats. Deze 

methode is energiezuiniger en efficienter. De materialen zijn dusdanig gekozen dat 

ze onderhoudsarm zijn. 

Dit is niet mogelijk vanwege een goede ventilatie/verwarming  en geluidsoverdacht 

in de woning. De trap dient afgesloten te worden om een optimaal binnenklimaat te 

garanderen. Het energiesysteem, zowel ventilatie als verwarming is hierop ingesteld. 

Bij de bouw van je nieuwe woning wil je zekerheid. Dat je krijgt wat is beloofd en 

dat alles voldoet aan de wet- en regelgeving.De nieuwbouwgarantiestelling van 

Bouwgarant biedt extra zekerheid bij de bouw van jouw woning. Meer informatie 

lees je op www.bouwgarant.nl. 

De brandveiligheid is gelijk aan elke andere nieuwbouwwoning 

die vandaag de dag wordt opgeleverd. Er wordt gewerkt met 

brandwerende- en vertragende voorzieningen. Denk hierbij 

aan rookmelders, brandvertragende materialen etc. 

De leverancier is Solar Freezer, de warmtepomp is van 

Nibe: www.solarfreezer.nl. De brochure is bij de start 

van de verkoop beschikbaar. 

Je kunt met de juiste plug tot 60kilo aan de wand hangen zonder achterhout. Op 

de meest logische plekken in huis is standaard achterhout aangebracht. De exacte 

posities vind je op de tekening die ten tijde van de verkoop beschikbaar is. Daarnaast 

is het optioneel mogelijk om achterhout op diverse plaatsen toe te voegen. 

Het is een zeer goed geïsoleerde woning. Volgens de 

richtlijnen van het bouwbesluit voldoen deze woningen 

ruimschoots aan de eisen van het bouwbesluit. 

Wat zijn de 

voordelen van een 

circulaire woning? 

Is het mogelijk 

om de trap in de 

woonkamer

te plaatsen?

Hoe werkt 

het met de 

garanties?

Hoe zit het met de 

brandveiligheid van 

deze woningen?

Welk type verwarmings-

installatie wordt gebruikt?

Wie is de leverancier?

Wat kan 

ik aan de 

wanden 

ophangen?

Hoe zit het met 

geluid? Akoestiek? En 

gehorigheid buren?
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Nee, de funderingspalen zijn van 

beton, net als de funderingsbalken. 

De bouwwerkzaamheden 

starten naar verwachting 

begin 2023.

Zijn de 

funderingspalen 

van de woning 

ook van hout?

Wanneer start

de bouw?

MEER WETEN? TudorPark.nl

17 De woningen worden naar verwachting in de zomer van 2023 opgeleverd. 

De bouwtijd is een stuk sneller dan bij traditionele bouw doordat de 

woningen in de fabriek worden gemaakt. 

Wanneer worden 

de woningen 

opgeleverd? 


