
“HIER WORDEN WOONDROMEN WAARHEID”



Voor je ligt de brochure van 13 prachtige woningen die we gaan realiseren op 

het voormalig kazerneterrein Simon Stevin in Ede. De door ons ontwikkelde 

naastgelegen 21 woningen waren een succes. We zijn dan ook vereerd dat de 

gemeente Ede ons gevraagd heeft om ook de laatste projectmatige woningen te 

ontwikkelen op deze fantastische historische plek op de Veluwe.

Voor dit plan hebben we dezelfde architect gekozen die ook de eerste woningen 

heeft ontworpen. Hierdoor was het mogelijk om er voor te zorgen dat het plan 

naadloos zou aansluiten bij het ontwerp van de eerste woningen. En dat is naar alle 

tevredenheid gelukt! Een gelijkheid tussen de verschillende woningen is daarom 

duidelijk te zien.

De beste ambassadeurs zijn de eerste bewoners van Statuur. Spreek ze gerust aan, 

zij zullen je als geen ander kunnen vertellen hoe fijn het wonen is op deze plek.

Lees in alle rust de informatie in deze brochure. Als je vragen hebt, bel gerust. Onze 

enthousiaste makelaars van Domicilie Exclusief helpen je graag.

Ik wens je veel leesplezier!

Onis Vastgoed BV

Thomas J.C. Perik

Mei 2022
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WONEN OP EEN UNIEKE PLEK 
MET EEN RIJKE HISTORIE

Ooit waren de kazerneterreinen van Ede 

hermetisch afgesloten van de ‘buitenwereld’. 

Wie had toen kunnen denken dat zo’n 5.050 

huishoudens hier nu een thuis zouden vinden? 

Op een plek waar je letterlijk zo het bos 

inloopt en de hei opkijkt en maar op slechts 

vijf fietsminuten vanaf hartje Ede.

Simon Stevin is de naam van de nieuwe wijk 

waar voorheen de gelijknamige kazerne 

lag. Hier is de rijke historie nog in alles 

voelbaar. Diverse imposante monumentale 

kazernegebouwen sieren het terrein en de 

eeuwenoude bomen vertellen de verhalen van 

toen. Mooie statige lanen zorgen keer op keer 

voor een heel warm thuisgevoel.

Statuur 2 het sluitstuk van Simon Stevin

STATUUR 2 VERRIJKT SIMON STEVIN
HARTJE EDE

Nu de 21 woningen in het exclusieve  nieuwbouwplan 

Statuur zijn opgeleverd is het tijd om het plan uit te 

breiden met nog eens 13 fraaie woningen. Wederom 

“Woningen met Statuur!”

We hebben dit plan niet alleen Statuur 2 genoemd 

omdat het ontwerp zeer nauw aansluit bij dat van 

de Statuur, maar omdat ook bij deze woningen 

de kopers weer de vrijheid krijgen om deze aan te 

passen naar hun wensen. 

Tezamen met de  gekozen architectuur 

onderscheidt ook Statuur 2 zich weer van andere 

nieuwbouwprojecten. 

Met de bouw van Statuur 2 komt er een eind aan de projectmatige ontwikkeling van Simon Stevin. De wijk is 

op een paar kavels na dan volledig bebouwd. Daar waar de woningen klaar zijn, start de gemeente met de 

voorbereidingen van de definitieve inrichting van straten en openbaar groen (woonrijp). De komende jaren 

wordt de wijk verder afgerond. Simon Stevin is een nieuwe wijk op de voormalig kazerneterreinen in Ede. De 

wijk bestaat uit zo’n 550 woningen gebouwd midden in het groen.

Een succesverhaal wordt vervolgd

De architect heeft ook met dit ontwerp gezorgd dat je 

het hele jaar door de natuur in huis beleeft. 365 dagen 

per jaar een vakantiegevoel! Want wat is het toch 

bijzonder als u zich bedenkt dat u de Veluwe in de 

achtertuin heeft. Met slechts vijf minuten lopen staat 

u in het Sysseltse bos met aansluitend de Ginkelse 

Heide. 

SIMON STEVIN

De laatste woningen
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Didi Rooslaan

STATUUR 2

SITUATIE

RIANTE, LUXE WONINGEN

Statuur 2  bestaat uit zes twee-onder-één 

kapwoningen, vier levensloopbestendige woningen, 

twee geschakelde vrijstaande woningen en één 

vrijstaande woning. Alle huizen staan ook hier op zeer 

riante kavels en op eigen terrein is voldoende ruimte 

voor twee parkeerplaatsen. De woonoppervlaktes 

variëren van circa 140 m2 tot 190 m2. De heldere 

architectuur past perfect bij de omgeving. Door de 

grote verdiepingshoge ramen en riante opzet van de 

buurt staat u in direct contact met de natuur en voelt 

u zich vrij. De huizen worden gasloos en duurzaam 

gebouwd. We gebruiken natuurlijke materialen die 

met het ouder worden een nog mooiere uitstraling 

krijgen. Duurzaamheid laten we ook terugkomen in de 

geboden fl exibiliteit, door de vrijheid die we u geven 

om de indeling en grootte van uw woning aan te 

passen naar uw wensen. De woning zal voelen als een 

maatpak wat resulteert in een groter woongenot voor 

nu en in de toekomst.

Het bijzondere landschap moet je in huis voelen

Didi Rooslaan

Henk Wildenburglaan

VOGELVLUCHT

woonoppervlaktes 
ca.140 tot 190 m2

kavelgroottes van 
ca. 375 m2 tot 695 m2

keuze uit vijf 
woningtypen

veel keuzevrijheid op 
het gebied van indeling 
en uitbreiding

zeer riante kavels en 
twee parkeerplaatsen 
op eigen terrein

76



DE ARCHITECT
TVA ARCHITECTEN

Op een prachtige locatie tegenover het reeds ontworpen en gebouwde 

Statuur ligt nog een locatie zonder invulling. Verbonden door de 

ligging langs een doorlopende parkrand richting de Veluwe, maar 

gescheiden door een woonstraat. De twee locaties hebben eenzelfde 

aanzicht, maar toch een eigenheid. Het nieuwe Statuur 2 is dan ook 

op deze manier benaderd en is ontworpen in de sferen van Statuur. 

De architectuur van beide ontwerpen zijn met elkaar verbonden, 

maar niet hetzelfde. Twee eigen plannen met complementerende 

architectuur.

Herkenbaar zijn de doorgetrokken kaders en materialisering van 

Statuur. Voor Statuur 2 is gekozen voor een nog nadrukkelijkere 

metselwerk architectuur, maar met een twist. De woningen zijn 

ontworpen met de uitstraling van luxe vrijstaande villa’s. De 

volumeopbouw is duidelijk leesbaar en wordt kracht bijgezet door de 

abstracte detaillering met veel dieptewerking in de gevel. Hierdoor 

ontstaan woningen die helderheid, luxe en rust uitstralen.

Het bijzondere landschap moet je in huis voelen

Optimaal genieten van de groene omgeving

DE BIG FIVE
VAN DE VELUWE

De vijf woningtypen zijn zo ontworpen dat ze de uitstraling van luxe 

vrijstaande villa’s hebben. Licht en uitzicht zijn de kernwoorden.

De gevels zijn voorzien van grote openingen om optimaal te genieten van 

de groene omgeving en een mooie lichtinval in alle ruimten te krijgen. 

De plattegronden zijn zodanig ontworpen dat fl exibiliteit in de indeling 

mogelijk is. Zo kan iedere koper zijn of haar eigen droomhuis inrichten, 

zoals de keuze voor de keuken of woonkamer aan de voor- of achterkant. 

Ook worden verschillende fraaie opties aangeboden om de woningen nog 

ruimer te maken dan ze nu al zijn. Kortom, Statuur 2 heeft alles om in alle 

vrijheid te wonen in de natuur, bij de hei en dichtbij de stad.

EVERZWIJN REE VOS

EDELHERT DAS 98
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WONINGTYPE

EVERZWIJN

schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

badkamer met luxe 
sanitair en tegelwerk

vloerverwarming op
begane grond en 
eerste verdieping

vijf (slaap)kamers

kavelgrootte
ca. 380 m2 en 390 m2

woningoppervlakte
155 m2

ruime berging en twee
eigen parkeerplaatsen

BEGANE GROND

EVERZWIJN       
TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 42 

(GEVELS ZIE PAGINA 36)

12

WONINGTYPE

Deze twee moderne twee-onder-één-kapwoningen geven je het gevoel van ultieme vrijheid. De verdiepingshoge 

raamkozijnen op zowel de eerste als tweede verdieping brengen op natuurlijke wijze buiten naar binnen. Door de diepe 

kavels van ca. 35 meter en de ligging van de woning biedt de tuin veel zon, maar waar je op warme zomerse dagen ook 

nog een verkoelende schaduw bij de woning hebt.

BOUWNUMMER 2 BOUWNUMMER 1

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

PLATTEGRONDEN

1110
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WONINGTYPE

EVERZWIJN

TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING
schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

BOUWNUMMER 2BOUWNUMMER 2 BOUWNUMMER 1BOUWNUMMER 1

PLATTEGRONDEN
(GEVELS ZIE PAGINA 36)

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 42 12 13
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 < 5400 >

WP WP

6789

schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

badkamer met luxe 
sanitair en tegelwerk

vijf (slaap)kamers

kavelgrootte
ca. 375 m2 en 390 m2

woningoppervlakte
155 m2

ruime berging en twee 
eigen parkeerplaatsen

BEGANE GROND

REE
TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING

WONINGTYPE

Moderne twee-onder-één-kapwoningen met de uitstraling van een villa. Opvallend zijn meteen de verdiepingshoge 

raamkozijnen. Hiermee breng je het buitenleven naar binnen! Op de eerste verdieping zijn drie (slaap)kamers, een 

badkamer met inloopdouche en ligbad en een apart toilet. Op de tweede verdieping zijn ook nog eens twee (slaap)

kamers en een ruime overloop.

BOUWNUMMER 7 & 9 BOUWNUMMER   6 & 8

(GEVELS ZIE PAGINA 37)

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

WONINGTYPE

REE

PLATTEGRONDEN

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 42 

vloerverwarming op
begane grond en 
eerste verdieping

1716
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TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING
schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

BOUWNUMMER 7 & 9BOUWNUMMER 7 & 9 BOUWNUMMER   6 & 8BOUWNUMMER   6 & 8

(GEVELS ZIE PAGINA 37)

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

WONINGTYPE

REE

PLATTEGRONDEN

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 42 18 19
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WP

34

schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

badkamer met luxe 
sanitair en tegelwerk

vier (slaap)kamers

kavelgroottes van
ca. 520 m2

woningoppervlakte
174 m2

ruime berging en twee
eigen parkeerplaatsen

BEGANE GROND

VOS
VRIJSTAANDE WONING - GESCHAKELD

WONINGTYPE

Deze moderne vrijstaande woningen zijn met elkaar verbonden door de berging.  De hoge, naar de straat gerichte gevel 

geven de woning de signatuur die het verdient. De tuingerichte woonkamer met verdiepingshoge raamkozijnen biedt de 

woning veel licht, ruimte en luxe. De ruime leefkeuken aan de voorzijde biedt veel indelingsmogelijkheden. Op de eerste 

verdieping bevinden zich drie (slaap)kamers, de badkamer en een apart toilet. De tweede verdieping beschikt over nog 

een (slaap)kamer en ruime overloop.

BOUWNUMMER 3 (ALS GETEKEND) 
BOUWNUMMER 4 (IN SPIEGELBEELD)

VRIJSTAANDE WONING
GESCHAKELD

WONINGTYPE

VOS

PLATTEGRONDEN
(GEVELS ZIE PAGINA 38)

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 43 

vloerverwarming op
begane grond en 
eerste verdieping

2120
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TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING
schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

BOUWNUMMER 3 (ALS GETEKEND) 
BOUWNUMMER 4 (IN SPIEGELBEELD)

BOUWNUMMER 3 (ALS GETEKEND) 
BOUWNUMMER 4 (IN SPIEGELBEELD)

VRIJSTAANDE WONING
GESCHAKELD

WONINGTYPE

VOS

PLATTEGRONDEN
(GEVELS ZIE PAGINA 38)

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 43 22 23
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WP

schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

badkamer met luxe 
sanitair en tegelwerk

vier (slaap)kamers

kavelgrootte
ca. 700 m2

woningoppervlakte
190 m2

ruime berging en twee
eigen parkeerplaats

BEGANE GROND

EDELHERT 5

WONINGTYPE

Een unieke woning binnen het project. Hier krijg je alle ruimte om heerlijk te wonen. 

Zowel binnen als buiten. De verdiepingshoge raamkozijnen op alle woonlagen zorgen voor veel natuurlijk licht in 

de woning. De grote en diepe tuin geeft de mogelijkheid om te genieten van de zon maar heeft door de ligging ook 

verkoelende en beschutte plekken. Naast de tuingerichte woonkamer biedt de ruime leefkeuken aan de voorzijde veel 

indelingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld een kookeiland. Op de verdiepingen bevinden zich nog vier (slaap)lamers,een 

ruime overloop, luxe badkamer met inloopdouche en ligbad en een apart toilet.

BOUWNUMMER 5

apart toilet op de eerste 
verdieping

VRIJSTAANDE WONING

(GEVELS ZIE PAGINA 39)

VRIJSTAANDE WONING

PLATTEGRONDEN

WONINGTYPE

EDELHERT

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 43 2726
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TWEEDE VERDIEPINGEERSTE VERDIEPING
schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

BOUWNUMMER 5BOUWNUMMER 5

(GEVELS ZIE PAGINA 39)

VRIJSTAANDE WONING

PLATTEGRONDEN

WONINGTYPE

EDELHERT

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 43 2928
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schaal 1:75

0 1 2 3 4 5m

badkamer met luxe 
sanitair en tegelwerk

flexibele indeling 
verdieping

volledig woonprogramma
begane grond

kavelgroottes van
ca. 365 m2 tot 400 m2

woningoppervlak
140 m2

ruime berging en twee
eigen parkeerplaatsen

BEGANE GROND

DAS

WONINGTYPE

Deze woning is geschikt voor jong en oud, het is een woning die zich als het ware aanpast naar de veranderende 

leefsomstandigheden waardoor je lang van de woning kunt genieten. Naast de tuingerichte woonkamer en ruime 

leefkeuken bevindt zich op de begane grond ook een grote slaapkamer met aangrenzende luxe badkamer met toilet. 

De eerste verdieping is in zijn geheel vrij indeelbaar.

BOUWNUMMER 11 & 13 ALS GETEKEND
BOUWNUMMER 10 & 12 IN SPIEGELBEELD

LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING

(GEVELS ZIE PAGINA 40)

WONINGTYPE

DAS

PLATTEGRONDEN

LEVENSLOOPBESTENDIGE 
WONING

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 44 3130
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vrij indeelbare ruimte
(zie opties voor de mogelijkheden)

< 1030 >

EERSTE VERDIEPING

BOUWNUMMER 11 & 13 ALS GETEKEND
BOUWNUMMER 10 & 12 IN SPIEGELBEELD

(GEVELS ZIE PAGINA 40)

WONINGTYPE

DAS

PLATTEGRONDEN

LEVENSLOOPBESTENDIGE 
WONING

VOOR MEERWERKOPTIES ZIE PAGINA 44 3332
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-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

206

A1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

A1 DO achtergevel

A1 DO voorgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

213

A2 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

A2 DO achtergevel

A2 DO voorgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

213

A2 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

A2 DO achtergevel

A2 DO voorgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

207

A1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

A1 DO rechter zijgevel

A1 DO linker zijgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

214

A2 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

A2 DO rechter zijgevel

A2 DO linker zijgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

214

A2 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

A2 DO rechter zijgevel

A2 DO linker zijgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

207

A1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

A1 DO rechter zijgevel

A1 DO linker zijgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

206

A1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

A1 DO achtergevel

A1 DO voorgevel

GEVELS
VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

VOORGEVEL VOORGEVEL

bnr. 2 bnr. 7 & 9

bnr. 7 & 9 bnr. 7 & 9

bnr. 1 bnr. 6 & 8

bnr. 6 & 8

bnr. 6 & 8bnr. 1

ZIJGEVEL RECHTS ZIJGEVEL RECHTS

bnr. 2 bnr. 2bnr. 1

ACHTERGEVEL ACHTERGEVELZIJGEVEL LINKS ZIJGEVEL LINKS

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

WONINGTYPE

REE

GEVELS

WONINGTYPE

EVERZWIJN

GEVELS

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

36 37



-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

220

B1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

B1 DO voorgevel

B1 DO achtergevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

220

B1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

B1 DO voorgevel

B1 DO achtergevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

221

B1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

B1 DO rechter zijgevel

B1 DO linker zijgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

221

B1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

B1 DO rechter zijgevel

B1 DO linker zijgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

227

B2 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

B2 DO voorgevel

B2 DO achtergevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

227

B2 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

B2 DO voorgevel

B2 DO achtergevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

228

B2 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

B2 DO rechter zijgevel

B2 DO linker zijgvel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

228

B2 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

B2 DO rechter zijgevel

B2 DO linker zijgvel

GEVELS
VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

VOORGEVEL VOORGEVEL

bnr. 4

bnr. 4 bnr. 4

bnr. 3 bnr. 3 bnr. 5

bnr. 5

bnr. 5

bnr. 5bnr. 3

ACHTERGEVEL ACHTERGEVELZIJGEVEL LINKS ZIJGEVEL LINKS

ZIJGEVEL RECHTS ZIJGEVEL RECHTS

VRIJSTAANDE WONING
GESCHAKELD

WONINGTYPE

VOS

GEVELS

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

WONINGTYPE

EDELHERT

GEVELS

38 39



-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

234

C1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

C1 DO voorgevel

C1 DO achtergevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

234

C1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

C1 DO voorgevel

C1 DO achtergevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

235

C1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

C1 DO rechter zijgevel

C1 DO linker zijgevel

-

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, gevelisolatie, schoon metselwerk 
(doorstrijkwerk) Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

verdiepingsvloer: breedplaatvloer 270mm, zandcement dekvloer 60mm

gipswand, Gibo, 70mm

begane grondvloer: geïsoleerde ribcassettevloer dikte 350mm + 90mm 
zand-cement dekvloer. Rc-waarde > 3,7 M2*K/W 

positie douchehoek/ douchebak

positie toilet

positie wasbak

wm/
wd

opstelplaats keukenblok

meterkast conform NEN 2768

opstelplaats mv-box

opstelplaats wasmachine/ wasdroger

#

niet ioniserende rookmelder op lichtnet aangesloten
conform afd. 6.21 Bouwbesluit, NEN 2555 en voorschriften brandweer
puien, beglazing, constructies t.b.v. doorvalbeveiliging
conform art. 2.2 Bouwbesluit
afzuigpunt mechanische ventilatie

brand
daken niet brandgevaarlijk vlgs. artikel 2.71 Bouwbesluit
- WBDBO > 60min.
- WBDBO > 30min.
- symbool zelfsluitend - (entreedeuren alg. verkeersruimten)

Artikel 3.23. Wateropname
Toilet en badruimte worden voorzien van vloer- en wandtegelwerk 
conform artikel 3.23 Wateropname.

Artikel 4.22. Vrije doorgang.
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten 
minste de in tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Dit geldt voor een 
doorgang naar; een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet-, bad-, 
berg-, en buitenruimte en een ruimte voor het bereiken van de lift.

dak: sporenkap volgens opgave leverancier 
Rc-waarde > 6,3 M2*K/W 

buitenwand: geïsoleerd HSB-element 38x235, verticale gevelbekleding
Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

kalkzandsteen, 120mm

RENVOOI

kalkzandsteen, 214mm

buitenwand: kalkzandsteen 120mm, hoogwaardige isolatie, verticale 
gevelbekleding. Rc-waarde > 4,7 M2*K/W 

natuurlijke toevoer ventilatie rooster

vloerverwarming verdeler

wp

mv

opstelplaats warmtepomp

radiator

pv opstelplaats omvormer pv panelen 

DATUM

GEW.1

GEW.2

GEW.3

GEW.4

GEW.5

GEW.6

FORMAAT

BLADEN

SCHAAL

TEKENINGNR.

OMSCHRIJVING

PROJECTNR.

PROJECT

THEO VERBURG ARCHITECTEN

22.04.2022 A3

1:100

235

C1 gevels

SSK5b - Ede - Onis

2030

C1 DO rechter zijgevel

C1 DO linker zijgevel

GEVELS
VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

VOORGEVEL

bnr. 10 & 12

bnr. 10 & 12 bnr. 10 & 12

bnr. 11 & 13

bnr. 11 & 13

bnr. 11 & 13

ZIJGEVEL RECHTS

ACHTERGEVEL ZIJGEVEL LINKS

GEVELS

WONINGTYPE

DAS
LEVENSLOOPBESTENDIGE 

WONING
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MEERWERK 
OPTIES
WONING OP MAAT

BEGANE GROND

BEGANE GROND

- ERKER

- UITBOUW 2,4/3,9m MET WERKKAMER
- DUBBELE TUINDEUREN - UITBOUW 2,4/3,9m MET SLAAP- EN BADKAMER

TWEEDE VERDIEPING

- DAKRAAM

- GEÏSOLEERDE 
BERGING
- WERKKAMER

TWEEDE VERDIEPING

- UITBOUW 1,2m
- DUBBELE TUINDEUREN

- DAKRAAM

- UITBOUW 2,4m

VRIJSTAANDE WONING
GESCHAKELD

WONINGTYPE

VOS

OPTIES

VRIJSTAANDE WONING

- DAKKAPEL
WONINGTYPE

EVERZWIJN

OPTIES

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

WONINGTYPE

EDELHERT

OPTIES

TWEE-ONDER-ÉÉN
KAPWONING

WONINGTYPE

REE

OPTIES
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LEVENLOOP BESTENDIG 
WONING

OPTIES

WONINGTYPE

DAS

MEERWERK 
OPTIES
WONING OP MAAT

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

- DUBBELE TUINDEUREN

- INDELING VERDIEPING

- UITBOUW 2,4m

- CARPORT

- KOZIJN IN
BADKAMER

- DAKLICHT

- CARPORT

4544



KEUKEN AANNEMER
BIJ EEN WONING VAN STATUUR HOORT EEN KEUKEN VAN STATUUR HEUTBOUW BOUWT AL MEER DAN 100 JAAR MET PASSIE VOOR MENSEN

100 BOMENWIJNAND KEUKENS

LAAT JE INSPIREREN IN ONZE SHOWROOM SANITAIR

De bouwers van HEUTBOUW gaan uw woning in het prachtige bouwplan van Statuur 2 realiseren. Het samen bouwen met een ervaren en betrokken team moet een 

prettige ervaring zijn, uw als opdrachtgever doet dit niet dagelijks.  Daarom neemt het bouwteam uw mee van het begin tot het eind van het bouwproces, dat noemen 

ze bij HEUTBOUW “+ BIJDRAGEN”. Er zijn relaties die al meer dan drie generaties gebruik maken van de diensten van HEUTBOUW. Dit is een groot compliment aan onze 

betrokken medewerkers.

Een keuken die uitstraalt wie je bent en waar je voor staat. Voor kwaliteit, culinair genieten of een bijzondere stijl bijvoorbeeld. Bij Bulthaup Presentatie Zwolle maken ze 

het gewone bijzonder. Met oog voor de kleinste details zorgen zij dat je keuken zowel in vorm als functie perfect bij jou past. Ze kijken niet alleen naar de keuken maar 

ook hoe deze naadloos aansluit bij de rest van het interieur. Voor de keukens in het project ‘Wonen met Statuur’ in Ede is de hulp ingeroepen van de ontwerpers van 

Bulthaup Presentatie Zwolle. Zij hebben een hoogwaardige B1 keuken ontworpen voor elke woning. Mocht je een andere keuze willen maken, dan kun je ook putten uit 

alle andere mogelijkheden die het toonaangevende A-merk Bulthaup biedt.

Daarnaast kun je ook kiezen voor het assortiment van het 

naastgelegen Wijnand Keukens in Zwolle. Hier wordt je keuze 

verruimd door het Italiaanse designmerk Modulnova en een 

zeer concurrerend huismerk.

Samen met de keukenarchitecten van Bulthaup ga je de 

creatieve diepte in. Je treft een compact team van bijzondere 

mensen met verregaande passie voor hun vak en topservice 

van begin tot eind. Of het nu gaat om het advies, ontwerp of 

montage van je keuken, ze lopen graag een stapje harder om 

samen tot bijzondere oplossingen te komen.

Het stappenplan begint met het kennismakingsgesprek waarin 

een wensenlijst wordt samengesteld. Op basis daarvan maken 

ze voor je vlekkenplannen van alle mogelijkheden. Na het 

kiezen van het ontwerp wat het beste bij je past, wordt een 

3D-impressie en de bijpassende offerte gemaakt.

Het ruim 100 jarige HEUTBOUW ontving vorig jaar het predicaat HOFLEVRANCIER. Voor het verkrijgen van dit predicaat moet 

de bouwer een vooraanstaande plaats innemen met een uitstekende reputatie.  De bedrijfsvoering dient onberispelijk te zijn. 

Het bedrijf moet ter goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.  HEUTBOUW ontving het mooie 

wapen als bekroning op de vele bouwwerken van de afgelopen 100 jaar. Maar wat is mooier dan iets weg te geven?  Dat doet 

HEUTBOUW in de vorm van een schenking van 100 bomen.  Een boom kan meer dan 100 jaar meegaan. Bomen bestrijden 

klimaatverandering, zorgen voor extra zuurstof, reinigen de lucht en maken onze woonomgevingen gezond.  Bomen zijn het 

werkelijke symbool van duurzaamheid!  Ook in het prachtige bouwplan Statuur 2 zullen bomen worden geplant na realisatie 

van de woningen.

Laat je inspireren door diverse keukenopstellingen of 

vrijblijvend adviseren door onze experts. Wil je er zeker 

van zijn dat we alle tijd en aandacht voor je hebben? 

Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Bulthaup Presentatie Zwolle

Assiesplein 1

8011 XD Zwolle

Tel: 038 423 11 00

info@bulthauppresentatie.nl

Wijnand keukens Zwolle

Thorbeckegracht 27

8011 VM Zwolle

Tel: 038 200 41 50

info@wijnandkeukens.nl

KOPERSBEGELEIDING
Bij HEUTBOUW staan de wensen van de klant altijd centraal. Door onze jarenlange ervaring met woningbouw weet het bedrijf 

als geen ander hoe wij de klant door het gehele bouwproces moeten begeleiden. Al meer dan 100 jaar steekt HEUTBOUW veel 

energie in de begeleiding van onze klanten zodat u precies de woning krijgt die u voor ogen heeft. 

Na het tekenen van de overeenkomst maakt de koperbegeleider van HEUTBOUW graag kennis met u. Wij zullen u meenemen 

door het bouwplan, geven advies over diverse bouwkundige opties om u woonwensen waar te maken die mogelijk zijn binnen het 

prachtige bouwplan. Wij kunnen u vragen en wensen beantwoorden. Gezamenlijk zullen wij dan het gehele voorbereidings- en 

uitvoeringsproces doorspreken. Hierbij moet u denken aan zaken zoals bijvoorbeeld het afstemmen van de optielijst, afwerkingen 

van de woning en eventueel aanvullende wensen, kortom wij staan u met raad en daad bij.

Voor uw woning is ook een sanitair- en tegelpakket samengesteld. Dit standaard sanitair en tegelwerk kunt u, na het maken van 

een afspraak, bekijken in de showroom van de leverancier. Tevens heeft u de mogelijkheid om voor ander sanitair en tegelwerk 

te kiezen. De prijsconsequenties hiervan verrekenen wij als meer- en minderwerk. Het standaard (of afwijkend) sanitair en 

tegelwerk brengen wij voor oplevering aan.

GROHE GROHTHERM 1000 
COSMOPOLITAN M 

DOUCHECOMBINATIE SET

VILLEROY EN BOCH O.NOVO 
WANDCLOSET MET DEKSEL

VILLEROY & BOCH O.NOVO 
COMPACT FONTEIN
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MORGEN BEGINT 
VANDAAG
DUURZAAM EN GASLOOS

Duurzaam en gasloos wonen, wat houdt dat nu eigenlijk in?

Het verwarmen van een woning met aardgas zorgt voor CO2-uitstoot. 

Door op een duurzame manier een woning te verwarmen draag je 

zelf bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Zo’n 95% van alle woningen gebruikt aardgas voor verwarming, 

warm water en koken. De overheid wil dat alle huizen in 2050 van het 

gas af zijn. 

Een paar dingen blijven hetzelfde in aardgas-vrije huizen: je houdt 

een warm huis, een warme douche en een kookplaat voor een lekkere 

maaltijd. Het belangrijkste bij gasloos bouwen is de isolatie. Koop je 

een woning van Statuur 2, dan koop je een goed geïsoleerd huis. Goed 

voor het klimaat én voor het energieverbruik.

De woningen worden voorzien van een duurzame installatie in de 

vorm van luchtwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen 

en vloerverwarming. Het grote voordeel van vloerverwarming in 

combinatie met een luchtwarmtepomp is dat men ook kan koelen in 

warme zomers. 

Zo koopt u een toekamstbestendige woning!
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HET KOPEN VAN EEN WONING
Het kopen van een woning is een bijzondere en spannende gebeurtenis. In deze brochure heeft u kunnen lezen over de ruime 
en complete woningen in plan Statuur 2 Ede. De brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld om een zo duidelijk 
mogelijk beeld te geven van de woningen. Mochten er vragen zijn, laat het ons weten! Onze makelaars of kopersbegeleider 
beantwoorden ze graag. 

HET TEKENEN VAN DE
KOOP-/ AANNEMINGSOVEREENKOMST
Met het ondertekenen van een koop-/aannemings-overeenkomst wordt de koop van een woning vastgelegd. Deze 
overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder de woning is gekocht. Deze koop-/aannemingsovereenkomst dient als als 
contractstuk. De technische tekeningen en technische omschrijving zijn bepalend bij de bouw van woning. Deze gegevens zijn 
verzameld in een kopersinformatiemap. Onze makelaar heeft de kopersinformatiemap tot zijn beschikking en kan hierover 
een nadere toelichting geven.

AANVRAAG HYPOTHEEK
Na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst kan een hypotheekadviseur u behulpzaam zijn bij de aanvraag voor 
een hypothecaire lening. Wij raden u aan om voor de aankoop een oriënterend gesprek aan te gaan over uw mogelijkheden. 
Hiermee voorkomt u verrassingen achteraf. 

EIGENDOMSOVERDRACHT 'LEVERING'     
Uiteindelijk vindt de eigendomsoverdracht plaats. De eigendomsoverdracht geschiedt d.m.v. een ‘akte van levering’ bij de 
notaris: deze akte wordt ook wel ‘leveringsakte’ genoemd. Voordat de levering plaatsvindt, neemt de notaris contact met u 
op om een afspraak te maken voor de levering. Bij de levering is het noodzakelijk dat de hypotheek is geregeld. De notaris 
zal bij het maken van de afspraak u hier nogmaals op wijzen. Als u een definitieve keuze hebt gemaakt voor een hypotheek, 
kunt u dit doorgeven aan de notaris. De notaris kan dan een hypotheekakte opmaken. Hierover maakt u zelf met de notaris 
afspraken. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de koopsom van de woning. De notaris regelt vervolgens in samenspraak met 
uw hypotheekverlener alles om de levering op de afgesproken datum plaats te laten vinden. Dit betekent dat u bij levering een 
tweetal akten ondertekent: de leveringsakte en de hypotheekakte.

WANNEER U MOET BETALEN
De eerste betaling geschiedt bij de levering. Dit is de grondtermijn met plankosten. Als de bouwwerkzaamheden 
al zijn gestart, moeten ook eventuele reeds vervallen bouwtermijnen bij de levering worden betaald. Tijdens de 
bouwwerkzaamheden worden afhankelijk van de stand van het werk termijnen bij u in rekening gebracht. Deze termijnen 
dient u naar uw hypotheekverstrekker te sturen voor betaling.

UW WONING 'OP MAAT'
Na het ondertekenen van de koop-/aanneemovereenkomst neemt onze kopersbegeleider contact met u op voor een gesprek. 
Tijdens dit gesprek wordt uw woning besproken, evenals uw wensen voor aanpassing van de woning. De procedure voor het 
aanpassen van de woning is verder beschreven in de koperskeuzelijst in de kopersinformatiemap.

OPLEVERING
Uiteindelijk krijgt u van ons bericht over de oplevering van de woning. De procedure voor de oplevering is beschreven in de 
technische omschrijving die u ontvangt bij de koop-/aanneemovereenkomst. Onze kopersbegeleider kan u hierover ook nader 
informeren.

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING
De woning wordt gebouwd onder Woningborggarantie. Hiervoor wordt na ondertekenen van de  koop-/
aanneemovereenkomst een certificaat verstrekt. Het certificaat van deze regeling wordt uitgegeven door Woningborg 
N.V. onder de naam Woningborg certificaat. De woningborg garantie- en waarborgregeling beschermt kopers 
van nieuwbouwwoningen tegen de risico’s tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering (zie ook www.
woningborggroep.nl).

WONINGBORG EN 
PROCEDURE AANKOOP

BOUWZEKERHEID

DISCLAIMER

Deze verkoopbrochure maakt geen onderdeel uit van de contractstukken maar is bedoeld om geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de 

aangeboden woningen te geven. Hier kunnen uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. De in deze verkoopbrochure opgenomen plattegronden 

en 3D-beelden zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen, de maatvoering en volumes kunnen in werkelijkheid afwijken. De inrichtingen 

zijn een vrije impressie van de illustrator en kunnen afwijken van het standaard afwerkingsniveau. 
c 

2022 Provise - Almere

RUIMTE VLOER WAND PLAFOND UITRUSTING

Begane grond

Entree/hal dekvloer; kruipluik behangklaar fijn structuur spuitwerk dichte vurenhoutentrap naar de 1e verdieping

Toilet vloertegels, afmeting 30x30 cm, kleur donkergrijs wandtegels aangebracht tot ca. 1,40 m, 
afmeting 20x25 cm, liggend, kleur wit glanzend

fijn structuur spuitwerk vrijhangende closetcombinatie; fonteincombinatie

Meterkast dekvloer onafgewerkt onafgewerkt bouwkundige meterkast

Badkamer (DAS) vloertegels, afmeting 30x30 cm, kleur donkergrijs wandtegels tot plafond, afmeting 20x25 cm, 
liggend aangebracht, kleur wit glanzend

fijn structuur spuitwerk wastafelcombinatie; inloopdouche; ligbad
combinatie

Woonkamer/keuken dekvloer behangklaar fijn structuur spuitwerk keukeninrichting volgens keukendocumentatie

Trapkast dekvloer behangklaar onderzijde trap onafgewerkt

Berging
(VOS, EDELHERT, DAS)

dekvloer behangklaar fijn structuur spuitwerk

Berging 
(EVERZWIJN, REE) 

dekvloer schoon metselwerk dakconstructie in zicht

1e verdieping

Overloop dekvloer behangklaar fijn structuur spuitwerk dichte vurenhoutentrap naar de 2e verdieping

Slaapkamers dekvloer behangklaar fijn structuur spuitwerk

Badkamer (excl. DAS) vloertegels, afmeting 30x30 cm, kleur donkergrijs wandtegels tot plafond, afmeting 20x25 cm, 
liggend aangebracht, kleur wit glanzend

fijn structuur spuitwerk wastafelcombinatie; inloopdouche; ligbad
combinatie

Toilet vloertegels, afmeting 30x30 cm, kleur donkergrijs wandtegels aangebracht tot ca. 1,40 m, 
afmeting 20x25 cm, liggend, kleur wit glanzend

fijn structuur spuitwerk vrijhangende closetcombinatie; fonteincombinatie

2e verdieping (excl. DAS)

Overloop dekvloer behangklaar dakconstructie in zicht

Slaapkamer dekvloer behangklaar dakconstructie in zicht

Onbenoemde ruimte dekvloer behangklaar dakconstructie in zicht technische installatie t.b.v. warmtepomp; 
omvormer pv-panelen

STAAT VAN AFWERKING
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WONENMETSTATUUR.NL

Telefoon: 0318 - 69 35 02
Email: ede@domicilieexclusief.nl

Telefoon: 038 - 385 20 00
Email: info@heutbouw.nl

Aannemer en 
kopersbegeleiding

Ontwikkeling

Architect

Verkoop



WONENMETSTATUUR.NL




