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Het vrije buitenleven
In het zuidelijkste puntje van Haarlem ontstaat een uniek
project! Aan het einde van de Zuid Schalkwijkerweg, op de hoek
van het Spaarne en de Ringvaart, kun je binnenkort prachtig
wonen: buiten en toch vlak bij de stad.
Het project Haarlem Buiten ligt op 15 minuten fietsafstand van
het gezellige centrum van Haarlem. Haarlem Buiten is wonen in
het landschap. Alle woningen hebben een weids uitzicht, over
het water, over de landerijen en de polder.
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Een nieuw buurtschap
Het uitgangspunt voor het stedenbouwkundige ontwerp is
wonen in het landschap. Haarlem Buiten wordt een nieuw
buurtschap. In de verkaveling is aansluiting gezocht bij de
geschiedenis van de plek. Het project bestaat uit een combinatie
van grotere en kleinere gebouwen met wisselende kaprichtingen
en verspringende rooilijnen. Daarmee refereert het ontwerp
naar de huidige bebouwing en de losse industrieverkaveling. De
gebouwen worden zo gepositioneerd dat een reeks van erven
en plekken ontstaat. In het hart van het buurtschap zorgen deze
ruimtes voor geborgenheid, aan de randen leggen zij de relatie
met het omliggende landschap.
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Geschiedenis
De geschiedenis van de locatie van Haarlem Buiten gaat lang
terug. Al vanaf de 11de eeuw was er activiteit. Uit het veengebied
aan de Oostkant van het Spaarne werd veel veen ontgonnen. De
huidige sloten in het landschap komen uit die tijd. Ze zijn gegraven
als afwateringssloten. De Schalkwijkerweg is aangelegd op enige
afstand van de rivier het Spaarne. Aan weerszijden van de weg
kwamen boerderijen.

Kaart uit 1830. De locatie is na de veenontginning en
de aanleg van de ringdijk om het Haarlemmermeer
onderdeel van de polder geworden.

Waar nu de Ringvaart ligt, lag ooit de oever van het
Haarlemmermeer. Tussen 1849 en 1852 werd het meer
drooggemalen en ontstond de Haarlemmermeerpolder. Het
gemaal De Cruquius (aan de overkant van de Ringvaart) is één van
de drie stoomgemalen die zijn gebouwd om het meer droog te
leggen.

Tjaden
Tientallen jaren was het bedrijf Tjaden gevestigd op
Zuid Schalkwijkerweg 58. Dit bedrijf is gespecialiseerd in
grondboringen. Sinds de verhuizing in 2006 staan de panden leeg
en raken zij in verval.
Ook de bodem verdient aandacht. In de loop van de geschiedenis
is het terrein vervuild geraakt. Voordat er woningen kunnen
worden gebouwd moet de grond worden gesaneerd. Daarna is het
terrein klaar voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis.
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Het verhaal van een schipper
en een boerin
De locatie van dit nieuwe buurtschap is voor een architect een cadeautje.
De inspiratie om een bijzonder plan te maken komt van alle kanten. Er zijn
veel aanknopingspunten uit de bijzondere geschiedenis, maar bovenal gaat
dit plan over de ontmoeting van twee sferen. De wereld van het water en de
stoerheid van de voormalige industrie ontmoet de wereld van de polder en het
boerenleven.
Haarlem Buiten ligt ver genoeg van de stad dat de architectuur van
het plan zich vooral kan laten leiden door deze twee sferen. Tijdens de
ontwerpbijeenkomsten benoemden we het zo: “de schipper ontmoet de
boerin”. Met dat idee in ons achterhoofd hebben we een mix van woningen
ontworpen. Bij sommige woningen, zoals de “loodswoning” type C, was de
schipper ons baken en bij de “schuurwoningen” type D en F, was de boerin ons
uitgangspunt. Ook zijn er woningen waar ze beiden iets in te brengen hadden.
Wat betreft de uitwerking van de woningen hebben we goed gekeken hoe
we bij iedere woning zo maximaal mogelijk de locatiekwaliteiten konden
benutten. Er is veel rekening gehouden met zichtlijnen vanuit de woningen op
het mooie landschap. Hierbij spelen de niveauverschillen binnen de woningen
ook een belangrijke rol. Ook met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de
inrichting van de buitenruimte is een sterke afstemming geweest. In dit plan
zal buiten net zo belangrijk zijn als binnen!
Het plan wordt uitgewerkt in mooie natuurlijke en duurzame materialen,
met aandacht voor een zorgvuldige detaillering. Naast de vanzelfsprekende,
energetisch duurzame keuzes van dit plan is een plan dat mooi is en mooi blijft
ook een belangrijke voorwaarden voor een op alle fronten duurzaam plan.
Jurgen van de Ploeg, Faro Architecten
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Twee-onder-één-kapwoning aan het water
‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 195 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 189 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 6 m2
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een overstek. De houten lamellen zorgen voor schaduw op zomerse
dagen zodat het binnen koel blijft. Ook geeft het overstek het terras
een intieme sfeer van een veranda. De woonkamervloer ligt aan de
waterzijde lager, waardoor je ook vanuit de keuken prachtig op het
water kijkt.
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De zithoek heeft grote ramen en deuren die openen naar het eigen
privé terras. Aan de vlonder is ruimte voor een ligplaats.
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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Waterkant type B en Bsp

14

Waterkant type B en Bsp
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Twee-onder-één-kapwoning aan het water
‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 186 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 180 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 6 m2
‒ 5 slaapkamers
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de dijk gebouwd. Hierdoor komt er in de woonkamer een
niveauverschil van ca. 55 cm tussen de zithoek en het
eetgedeelte met de keuken. Vanuit de zithoek is er direct
toegang tot het terras aan het water.
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Kaveloppervlaktes

‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 168 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 149 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 19 m2
‒ 4 slaapkamers
De twee hoekwoningen van type C zijn qua ontwerp en indeling
gelijk aan de tussenwoningen van dit type. Wel hebben de
hoekwoningen twee extra ramen in de zijgevel. Ook is de kavel
iets groter door de tuin aan de zijkant. Ook hier ligt de zithoek
ca. 55 cm lager dan het eetgedeelte in de woonkamer.
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Vanuit de zithoek is er toegang naar het terras via een grote
schuifpui. De ramen zijn zo hoog dat vanuit de open keuken er
een prachtig zicht is op het water van de Ringvaart.
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is bouwnummer 7. Bij bouwnummer 13 zitten de ramen in de andere rechter zijgevel.
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In het ontwerp van deze woningen is aansluiting gezocht bij de industriële
geschiedenis van de plek. Dit rijtje van 7 woningen langs het water krijgt
de uitstraling van een mooie loods met sheddaken. Aan de zonnige
waterkant krijgen de woningen een overstek. Voor de gevel komt een
stalen sierkozijn dat de industriële uitstraling versterkt. In de woonkamer
bevindt de zithoek zich in een lager gelegen gedeelte op het niveau van
het terras aan het water. De eerste verdieping is recht opgetrokken en
heeft vier slaapkamers. Op de tweede verdieping bevindt zich een grote
vlieringzolder die toegankelijk is met een vlizotrap.
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26 type F

ca. 144m 2

‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 168 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 149 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 19 m2
‒ 4 slaapkamers

type A

ca. 144m 2

Tussenwoning aan het water
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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Waterkant type D
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Waterkant type D en Dsp hoek
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Hoekwoning aan het water

Bouwnummers

type A

26 type F

17

type Asp

27 type Fsp

Kaveloppervlaktes

‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 188 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 183 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 5 m2
‒ 3 slaapkamers, optioneel 4e slaapkamer op zolder
De twee hoekwoningen van type D hebben een bredere eetkamer
dan de tussen woningen door de positie van de inpandige berging
op de begane grond. Ook krijgen de hoekwoningen extra ramen in
de zijgevel en een fraaie tuin aan de zijkant.
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ca. 306m2
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De twee slaapkamers aan de waterkant krijgen een dakraam. De
masterbedroom heeft een speelse indeling door de erker aan de
voorzijde.
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is type D. Type Dsp is de gespiegelde variant. De achtergevel en de berging in de tuin blijven zoals op type D.
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Waterkant type D tussen
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Tussenwoning aan het water

Bouwnummers

‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 188 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 183 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 5 m2
‒ 3 slaapkamers, optioneel 4e slaapkamer op zolder
Bij het ontwerp van type D is aansluiting gezocht bij het landelijke
gebied en de polder. Dit rijtje van 3 woningen langs het water
krijgt de uitstraling van een schuur met een hoge dwarskap. Op de
zuidkant van het dak komen zonnepanelen.
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Het terras aan het water ligt nagenoeg op het zuiden en wordt
afgewerkt met houten planken. Aan de kant van de woonkamer is
over de volle breedte een veranda gemaakt. De veranda voorziet in
schaduw en voorkomt dat de woning in de zomer te veel opwarmt.
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
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Wonen in
de polder

27

Polder type A

28

Polder type A en Asp

21 type E

20 type B

Twee-onder-één-kapwoning in de polder

Bouwnummers

‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 195 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 189 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 6 m2
‒ 3 slaapkamers, optioneel 4e slaapkamer op zolder
De achtertuin van deze royale twee-onder-éénkapwoningen is gericht op de avondzon. Tussen de tuin in
het westen en het Spaarne bevinden zich knotwilgen en
struiken die zorgen voor privacy.
Deze woning heeft een dwarskap met een dakkapel aan
de voorzijde in de masterbedroom. Via een trap en vide
staat de woonkamer in contact met de eerste verdieping.

Kaveloppervlaktes

19 type Bsp

ca. 316m2

18
17
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17

type Asp

ca. 294m2
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is type A
30

Polder type B

31

Polder type B en Bsp

Twee-onder-één-kapwoning in de polder

Bouwnummers

‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 186 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 180 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 6 m2
‒ 5 slaapkamers
Type B heeft een langskap, waardoor de master bedroom
op de eerste verdieping grote ramen krijgt met een prachtig
uitzicht op het Spaarne. Vanuit de zithoek is er direct toegang
tot de tuin op het westen. De vele ramen zorgen voor een
sterke relatie tussen binnen en buiten.
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Kaveloppervlaktes

ca. 302m2

20 type B
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is type B
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Polder type D

34

Polder type D en Dsp hoek

Hoekwoning in de polder
‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 188 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 183 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 5 m2
‒ 3 slaapkamers, optioneel 4e slaapkamer op zolder
Bij het ontwerp van type D is aansluiting gezocht bij het landelijke
gebied en de polder. Dit rijtje van 4 woningen aan het weiland
krijgt de uitstraling van een schuur met een hoge dwarskap. Door
de ligging van de woningen is er aan de achterzijde een vrij uitzicht
over de weilanden. De hoekwoningen zijn qua indeling iets anders
dan de tussenwoningen. De inpandige berging bevindt zich aan
de zijkant van de woning, waardoor er aan de voorzijde meer licht
en zicht ontstaat. Ook hebben de hoekwoningen extra ramen in de
zijgevel en is er een tuin aan de zijkant.
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is type D hoek
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Polder type D en Dsp tussen

Tussenwoning in de polder
‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 188 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 183 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 5 m2
‒ 3 slaapkamers, optioneel 4e slaapkamer op zolder

Bouwnummers

Kaveloppervlaktes
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29 30

ca. 242m2

Bij het ontwerp van type D is aansluiting gezocht bij het landelijke
gebied en de polder. Dit rijtje van 4 woningen aan het weiland
krijgt de uitstraling van een schuur met een hoge dwarskap.
Het zitgedeelte van de woonkamer is lager gelegen, waardoor
een extra hoge ruimte met uitzicht met een prachtig vrij uitzicht
over de weilanden ontstaat. De masterbedroom op het zuiden
heeft een speelse indeling door de dakkapel aan de voorzijde.
Daarnaast voorziet de eerste verdieping in twee royale (kinder)
slaapkamers.
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is type D tussen
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Polder type E

Bouwnummer 32
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Polder type E

Bouwnummer 32

Vrijstaande woning in de polder

Bouwnummers

‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 280 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 238 m2
‒ Oppervlakte overige inpandige ruimte ca. 42 m2
‒ 4 slaapkamers

Kaveloppervlaktes

21

21 type E
32

De twee vrijstaande woningen in het plan hebben een royaal
woonoppervlak op een flinke kavel. Veel ruimte en optimale
privacy. Beide woningen liggen prachtig en hebben uitzicht over de
weilanden. Bijzonder aan het ontwerp is het overstek van de eerste
verdieping over de begane grond.
De woonkamer op de begane grond heeft veel licht door de vele,
verdiepingshoge ramen. De hoge kap biedt op de eerste verdieping
ruimte aan 4 grote slaapkamers en twee badkamers. Op de tweede
verdieping bevindt zich een zolder met één kamer. De tweede
verdieping is met een vaste trap te bereiken.

ca. 639m2
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Bouwnummer 21
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Bouwnummer 21

42
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Polder type F
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sp

26 type F

25 type Fsp

27

ca. 302m2
24 type F

22

23 type Fsp

De twee hoekwoningen van type F zijn qua ontwerp en indeling
gelijk aan de tussenwoningen van dit type. Wel hebben de
hoekwoningen een grotere kavel door de tuin aan de zijkant en
extra ramen in de zijgevel. Bouwnummer 22 heeft vanaf de zijkant
prachtig uitzicht over de weilanden, bouwnummer 27 over de
Ringvaart. Door de aangebouwde berging aan de achterzijde
blijft de woonkamer heel ruimtelijk. Aan de voorzijde is een open
keuken en aan de achterzijde is een schuifpui naar de tuin. In de
woonkamer is een kleine vide gecreëerd bij de trap.

Kaveloppervlaktes

22 type F

‒ Gebruiksoppervlakte totaal ca. 144 m2
‒ Oppervlakte wonen ca. 144 m2
‒ Oppervlakte externe bergruimte ca. 5 m2
‒ 4 slaapkamers, optioneel 5e slaapkamer op zolder

Bouwnummers

eE

Hoekwoning in de polder

28

32 type E

Polder type F en Fsp hoek

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is type F hoek
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type
D
type
Dsp
type
D
27 type Fsp

ca. 184m2

ca. 168m2
25 type F

26 type F

ca. 162m2

De twee hoekwoningen van type F zijn qua ontwerp en indeling
gelijk aan de tussenwoningen van dit type. Wel hebben de
hoekwoningen een grotere kavel door de tuin aan de zijkant en
extra ramen in de zijgevel. Bouwnummer 22 heeft vanaf de zijkant
prachtig uitzicht over de weilanden, bouwnummer 27 over de
Ringvaart. Door de aangebouwde berging aan de achterzijde
blijft de woonkamer heel ruimtelijk. Aan de voorzijde is een open
keuken en aan de achterzijde is een schuifpui naar de tuin. In de
woonkamer is een kleine vide gecreëerd bij de trap.
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24 type F

Gebruiksoppervlakte totaal ca. 144 m2
Oppervlakte wonen ca. 144 m2
Oppervlakte externe bergruimte ca. 5 m2
4 slaapkamers, optioneel 5e slaapkamer op zolder

ca. 162m2

Kaveloppervlaktes

22 type F

‒
‒
‒
‒

Bouwnummers

23 type F

Tussenwoning in de polder

type
Dsp

31
30
28

29

32 type E

Polder type F tussen
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is type F tussen, bouwnummer 23 en 25.
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

De getoonde plattegrond is type F tussen, bouwnummer 24 en 26.
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Beknopte technische omschrijving
Algemene informatie
“Haarlem Buiten” is de locatie van de
voormalige Tjaden-bedrijven aan de
Zuid Schalkwijkerweg 58 te Haarlem. Het
project bestaat uit 32 nieuwbouwwoningen. De woningen aan de waterzijde
beschikken over een terras aan het water,
de woning aan de polderzijde beschikken
over een eigen tuin.
Na de oplevering van de woningen
worden de straten overgedragen aan de
gemeente Haarlem. Een deel van de parkeerplaatsen en het groen zullen collectief bezit van de toekomstige bewoners
worden, maar zijn wel door eenieder
(deels) te betreden. Aan de noord- en
westzijde van het plangebied komt een
afgesloten onderhoudspad om de knotwilgen en de watergang te kunnen onderhouden. De kop van het Spaarne wordt
wel openbaar toegankelijk.
Isolatie
Uitganspunt is dat de woningen een
EPC-streefwaarde hebben van circa 0,0.
De woningen voldoen hiermee ruimschoots aan de hiervoor in het Bouwbesluit 2012 gestelde Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC) van 0,4.
Parkeren
Parkeren geschiedt deels op eigen terrein
en deels in het openbare gebied. Voor
de woningen is een parkeernorm van 1,7
parkeerplaatsen per woning van toepassing. 1,4 voor bewonersparkeren en 0,3
voor bezoekersparkeren. In totaal zijn er
32 openbare parkeerplaatsen aanwezig.
Voor het parkeren in de openbare ruimte is geen parkeervergunning nodig of
betaald parkeren van toepassing.
Garantie- en waarborgregeling
Op de woningen is de Woningborg-Garantie- en waarborgregeling
Nieuwbouw 2020 van toepassing. Dit biedt
garantie op de kwaliteit van de woning en
beschermt kopers tegen een onverhoopt
faillissement van de aannemer.

Fundering
De fundering van het gebouw wordt
uitgevoerd met betonpalen conform de
eisen van de constructeur en de gemeentelijke voorschriften.
Gevels en wanden
De gevels worden uitgevoerd als spouwmuurconstructie. De spouw is de ruimte
tussen de binnen- en buitengevel en
vervult een belangrijke functie voor de
waterkering, ventilatie en isolatie van de
woning. De gemiddelde Rc-waarde van
de gemetselde gevel bedraagt circa 4,5
m2 K/W.
Buitengevel / dakkap
Het buitenspouwblad wordt uitgevoerd
in schoon metselwerk en gevoegd (woningtype A, B en C) of uitgevoerd in een
houten gevelbekleding (woningtype D,E
en F).
De kap is een houten geïsoleerde kapconstructie en aan de buitenzijde voorzien
van keramische dakpannen. De woningen
type C hebben een metalen profielplaat
(verzinkt staal of aluminium) als dakbedekking. De platte daken van de dakkapellen worden voorzien van een EPDM
dakbedekking.
De woningen worden uitgevoerd met
dakramen conform de aantallen op de
verkooptekening.
Binnengevel en dragende binnenwanden
De binnengevel wordt uitgevoerd in kalkzandsteen. De diktes van de binnengevels
en de dragende binnenwanden volgen uit
de berekeningen en de uitwerking van de
constructeur. Hierdoor kunnen maatafwijkingen in de plattegronden ontstaan.
Binnenwanden
De binnenwanden in de woning worden
uitgevoerd als lichte scheidingswanden
met een dikte van 100 mm.
Vloeren
Alle vloeren worden uitgevoerd als

betonnen vloer. De exacte dikte van de
vloeren volgt uit de berekeningen van de
constructeur. Een uitzondering hierop is
de zoldervloer bij woningtype E, welke
bestaat uit een houten vloer. De begane
grondvloer wordt geïsoleerd (Rc 3,5 m2
K/W) uitgevoerd en is voorzien van een
kruipluik.
Buitenkozijnen
Alle gevelkozijnen, ramen en deuren van
de woningen type A en E worden uitgevoerd in hout en worden dekkend afgeschilderd. Gevelkozijnen worden uitgevoerd met FSC-keurmerk (mix credit). De
gevelkozijnen, ramen en deuren van de
woningen type B, C, D en F worden uitgevoerd in aluminium. De gevelkozijnen
van de woningen worden voorzien van
hoog rendement isolatieglas HR++.
De toegang tot de woningen wordt
uitgevoerd met een geïsoleerde houten
voordeur en voorzien van 3-puntsluiting
en brievenbusplaat met tochtwering. De
houten voordeur van de woningen type F
worden tevens voorzien van een glasopening.
Binnendeuren en kozijnen
De binnenkozijnen worden uitgevoerd
in hout en worden afgelakt in een lichte
kleur, voorzien van fabrieksmatig afgelakte stompe deuren in dichte uitvoering.
De binnendeuren zijn van een nader te
bepalen fabricaat en hebben standaard
een tube spaanplaatvulling.
Plafond-, wand- en vloerafwerking
‒ De betonplafonds worden voorzien
van spuitwerk.
‒ De kap van de woningen bestaat uit
een geïsoleerde houten kap (Rc 6,0 m2
K/W) die aan de binnenzijde (fabrieksmatig) worden afgewerkt in een witte
kleur (als grondlaag).
‒ De wanden worden behangklaar opgeleverd
‒ De vloeren in de woningen worden
afgewerkt met een afwerkvloer. Hierin

bevinden zich de buizen van de vloerverwarming.
Trappen
De trappen in de woningen worden
vervaardigd van vurenhout en voorzien
van een houten leuning en hekwerk. De
trappen van de begane grond naar eerste
verdieping zijn gesloten (met dichte
stootborden). De trappen van eerste naar
tweede verdieping zijn open. Bij woningtype C bestaat de trap van de eerste naar
de tweede verdieping uit een vlizotrap.
Keuken
In de woningen worden standaard keukens geplaatst voorzien van een vaatwasser, koel-/vrieskast, inductie kookplaat
met geïntegreerde afzuiging, magnetron
en twee barkrukken. De woningtypes A, B
en E beschikken tevens over een Quooker
Fusion waterkraan.
Voor dit project is een aantrekkelijke
projectaanbieding uitgewerkt per type.
Tevens wordt u de mogelijkheid geboden
bij de project keukenleverancier een keuken naar eigen inzicht uit te kiezen.
Sanitair
Het standaard sanitair is van het merk Villeroy & Boch type Subway in de kleur wit.
De kranen zijn van het merk HansGrohe
Metris, de douches zijn van het merk
HansGrohe Ecostat Select. Ten aanzien
van het sanitair wordt u in de gelegenheid gesteld om het sanitair uit te breiden
of te wijzigen naar uw eigen wensen.
De vloeren van zowel de badruimte als de
toiletruimte worden standaard voorzien
van vlakke keramische vloertegels, fabricaat Mosa Solids van circa 60 x 60 cm. De
douchehoek wordt op afschot getegeld
naar de draingoot.
In het toilet worden de vloeren en
wanden tot 1,5 meter boven de vloer
standaard betegeld met geglazuurde
tegels, fabricaat Mosa Murals formaat

30 x 60 cm. Daarboven wordt de wand
behangklaar afgewerkt. In de badkamers
worden de vloeren en wanden tot het
plafond voorzien van tegels van hetzelfde
type en afmeting.
Installaties
De woningen worden voorzien van
duurzame installaties voor verwarming,
luchtventilatie en warm water:
‒ De woningen krijgen geen gasaansluiting maar een warmtepomp
‒ Een elektrische bodemwarmtepomp
gebruikt energie uit de bodem, die
met behulp van elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van
de woning en het tapwater.
‒ Op de begane grond en de eerste verdieping wordt in de verblijfsruimten
en in de badkamer vloerverwarming
aangebracht. Elke ruimte krijgt zijn
eigen regelthermostaat.
‒ Het warme tapwater wordt geleverd
door de aan de warmtepomp gekoppelde boiler van 180 liter. Bij normaal
gebruikt zorgt deze voor voldoende
tapwater.
‒ De woningen worden voorzien van een
PV systeem voor de opwekking van
zonnestroom.
‒ De woningen worden voorzien van een
mechanische toe- en afvoer door middel van een balansventilatiesysteem
met WTW (warmteterugwinning)

Deze beknopte technische omschrijving
geeft een globale omschrijving van de toe
te passen materialen, technische kwaliteiten, installaties en afwerking van de
woningen. Aan deze tekst kunnen geen
rechten worden ontleend. De in de verkoopdocumentatie op genomen uitgebreide technische omschrijving wordt als
contractstuk bij de koop- en aannemingsovereenkomst aangehecht.
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Afwerkingsstaat
Dakpannen

1: Mat zwart

Overzicht

2: Glanzend zwart

3: Mat zwart, Muldenpan

2: Vuren thermisch gemodificeerd zwart

3: Oregon Pine

2: Grijze steen George met grijze,
doorgestreken voeg.

3: Engels mix, rood genuanceerd,
donkergrijze, doorgestreken voeg.

Dakpannen

Houten gevelbekleding

Metselwerk

Type A

3

-

1

Type B

1

Achtergevel: 3

3

Type C

-

-

2

Type D

1

1

-

Type E

2

Hoofdvolume: 4
Onder de overstekken: 3

-

Type F

Bouwnr: 22 t/m 25: 1
Bouwnr: 26 en 27: 2

Bouwnr: 22 t/m 25: 1
Bouwnr: 26 en 27: 2

-

Houten gevelbekleding

1: Vuren thermisch gemodificeerd

4: Zwart hout verschillende breedtes

Metselwerk

1: Mangaan gesinterd genuanceerd type
28048 met donkergrijze, doorgestreken voeg.
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Makelaar

Architect

Projectontwikkeling

Puur Makelaars
nieuwbouw@puurmakelaars.nl
023-5410905

www.haarlembuiten.nl
Disclaimer: Deze informatie over het project Haarlem Buiten is bedoeld om geïnteresseerden in het project een globaal inzicht en een voorlopige indruk te geven hoe het project en de omgeving
er uit kan komen te zien zonder dat dit verbindend is of tot verbindende verwachtingen kan leiden en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.

52

