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HELDENHOF
STADS WONEN MET ALLURE

Energieneutraal wonen aan de rand van het centrum van Emmen.
Dat klinkt toch bijna te mooi om waar te zijn? Binnenkort kan het!

wildlands

Heldenhof is een bijzonder project van Geveke Bouw &
Ontwikkeling. Stads wonen tegen het centrum van Emmen.
Gezellig een terrasje pakken, genieten van een voorstelling in de
schouwburg, lekker winkelen… alles op loopafstand!
Het project Heldenhof bestaat uit 30 energieneutrale stadswoningen
gelegen aan de Van Schaikweg. Een locatie met historie. Voorheen
rukten vanaf hier de heldhaftige lieden van de brandweer en
ambulance uit. Op de locatie bevindt zich tevens nog een bunker die
stamt uit de koude oorlog. De bunker is in het project geïntegreerd.

Centrum
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Heldenhof bestaat uit verschillende woningtypes.
Van 2-laagse woningen met 3 slaapkamers tot 3-laagse woningen
met 4 slaapkamers, een leefkeuken op de begane grond en een
grote living op de eerste etage. Voor elk wat wils!
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KENMERKEN

ENERGIENEUTRAAL

• Duurzaam: gasloos en energieneutraal
• Compleet: standaard voorzien van o.a.

Een energieneutrale woning is een uiterst duurzame
woning. Energieneutraal (ook wel EPC = 0) betekent
dat alle energie die nodig is voor verwarming, warm
tapwater en ventilatie (gebouw gebonden energieverbruik)
zelf opgewekt wordt. Dit gebeurt door bijvoorbeeld
zonnepanelen. De berekening hiervoor is gebaseerd op
gemiddelden en een genormeerd verbruik en komt voort
uit NEN 7120. Uw energierekening bestaat dus in principe
grotendeels uit huishoudelijk energieverbruik.

sanitair en tegelwerk en zonnepanelen
• Comfortabel: standaard voorzien van
uitstekende isolatie en vloerverwarming
• Onderhoudsarm: er wordt gebruik gemaakt
van onderhoudsarme materialen

•		Hoogstaande architectuur
•		Diverse opties: personaliseer uw woning
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t.b.v. parkeren

PARKEERBALANS

WONINGEN

30 woningen x norm 1,7 geeft 51 parkeer plaatsen

Type A
Type B

Parkeervoorziening bunker: 3 plaatsen

Type B1
Type B2a

1 stuks
1 stuks en Type B2b 1 stuks (plattegrond is gespiegeld)
6 stuks

Type C1
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VAN RINGEN ARCHITECTEN

BNA

Project:

Onderdeel:

Projectnummer:

Herontwikkeling voormalige
brandweerkazerne

Situa

1724

Het project Heldenhof wordt omsloten door de Van Schaikweg
en de Klepel. Op nog geen 250 meter lopen bevinden zich
supermarkten en allerlei andere voorzieningen. Heldenhof
ligt letterlijk tegen de rand van het centrum van Emmen.
Voor Heldenhof is gekozen voor een hofopzet waarbij de
woningen georiënteerd zijn op de omliggende omgeving. De
binnenzijde van het hof is bestemd voor parkeren en groen.
De meeste woningen beschikken over een parkeerplaats op
eigen kavel. Het hof wordt ontsloten via de Klepel. Verder
voert er een openbare route door het hof. Naast het project
Heldenhof bevindt zich de bunker uit de tijd van de koude
oorlog. De bunker wordt ingepast in het plan en krijgt
een publieke functie, mogelijk in de vorm van een soort
expositieruimte.
.

iov.

FINANCIERING DUURZAME
WONINGEN
Voor duurzame woningen gelden extra aantrekkelijke
financieringsvoorwaarden. Zo is extra kredietruimte
mogelijk. Ook geven veel aanbieders van hypotheken
aanzienlijke rentekortingen. Bent u benieuwd wat de
mogelijkheden voor u zijn? Onze makelaars kunnen u
hier uitgebreid over informeren.

Schaal:

1:200
Formaat:

A1

TYPE A

BOUWNUMMERS: 2 / 4 / 6 / 7 / 10 / 11 / 16 / 19 / 21 / 23 / 25 / 27 / 28

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

Woningtype A bestaat uit twee woonlagen. Op de begane grond bevinden zich de keuken en
de woonkamer. De eerste etage bestaat uit drie slaapkamers, waarvan de hoofdslaapkamer
met frans balkon. Tevens bevinden zich op de eerste etage een badkamer en een berging/
technische ruimte.

KENMERKEN
• Woonoppervlakte ca. 101 m2 (gebruiksoppervlak)
• Inhoud ca. 358 m3
• Gasloos, warmteopwekking middels individuele warmtepomp
• Energieneutraal

De plattegronden komen ook gespiegeld voor. Zie voor detailinformatie de verkooptekeningen.

Begane grond

Eerste verdieping

TYPE B

BOUWNUMMERS: 1 / 8 / 18 / 26 / 30

VOORGEVEL

ACHTERGEVEL

Woningtype B bestaat uit drie woonlagen. Op de begane grond bevindt zich een grote
leefkeuken en een bijkeuken/berging. De eerste etage voorziet in een grote living en
een riante slaap-/hobbykamer (voorzien van frans balkon). De tweede etage bestaat uit
twee ruime slaapkamers waarvan de slaapkamer aan de voorzijde eveneens beschikt
over een frans balkon. Tevens bevinden zich op de tweede etage een ruime badkamer
en een berging/technische ruimte.

KENMERKEN
• Woonoppervlakte ca. 140 m2 (gebruiksoppervlak)
• Inhoud ca. 516 m3
• Gasloos, warmteopwekking middels individuele warmtepomp
• Energieneutraal

De plattegronden komen ook gespiegeld voor. Zie voor detailinformatie de verkooptekeningen.

Begane grond

Eerste
verdieping

Tweede
verdieping

TYPE C / C1

BOUWNUMMERS C: 3 / 9 / 17 / 20 / 24 / 29
BOUWNUMMERS C1: 5 / 12 / 15 /
VOORGEVEL C

ACHTERGEVEL C

VOORGEVEL C1

ACHTERGEVEL C1

Woningtype C/C1 bestaat uit twee woonlagen. Met een breedte van zes meter biedt deze
woning volop ruimte. Op de begane grond bevinden zich de ruime keuken en woonkamer.
De eerste etage bestaat uit drie slaapkamers, een badkamer en een berging/technische
ruimte. Woningtype C en C1 zijn identiek aan elkaar behalve dat type C 60 cm dieper is dan
C1. Tevens is de voorgevel van type C voorzien van zinken ruitvormige gevelbekleding,
zogenaamde losagnes.

KENMERKEN
• Woonoppervlakte type C ca. 112 m2 (gebruiksoppervlak),
woonoppervlakte type C1 ca. 105 m2 (gebruiksoppervlak)
• Inhoud type C ca. 396 m 3, inhoud type C1 ca. 373 m3
• Gasloos, warmteopwekking middels individuele warmtepomp
• Energieneutraal
De plattegronden komen ook gespiegeld voor. Zie voor detailinformatie de verkooptekeningen.

TYPE C

TYPE C1

Begane grond

Eerste verdieping

Begane grond

Eerste verdieping

TYPE B1

BOUWNUMMERS: 22

Woningtype B1 bestaat uit drie woonlagen.
Op de begane grond bevindt zich een zeer
riante leefkeuken en een ruime afgescheiden
leefruimte. De eerste etage voorziet in een
grote living, een riante slaap-/hobbykamer
en een badkamer. De tweede etage bestaat
uit twee ruime slaapkamers waarvan één
groter dan 18 m2 en een berging/technische
ruimte.

KENMERKEN
• Woonoppervlakte ca. 150 m2
(gebruiksoppervlak)
• Inhoud ca. 555 m3
• Gasloos, warmteopwekking
middels individuele warmtepomp
• Energieneutraal

Begane grond

VOORGEVEL B1

Eerste verdieping
ACHTERGEVEL B1

Tweede verdieping

TYPE B2

BOUWNUMMERS: 13 / 14

Woningtype B2 bestaat uit drie woonlagen. Op de begane grond bevindt zich een
zeer royale leefkeuken en een bijkeuken. De
eerste etage voorziet in een grote living met
vide, een riante slaap-/hobbykamer en een
badkamer. De tweede etage bestaat uit drie
ruime slaapkamers en een berging/technische ruimte.

KENMERKEN

Begane grond

•W
 oonoppervlakte ca. 145 m2
(gebruiksoppervlak)
• Inhoud ca. 564 m3
•G
 asloos, warmteopwekking
middels individuele warmtepomp
• Energieneutraal
VOORGEVEL B2

Eerste verdieping

Tweede verdieping

ACHTERGEVEL B2

De plattegronden komen ook gespiegeld
voor. Zie voor detailinformatie
de verkooptekeningen.

Ontwikkeling & realisatie

Architect

Verkoop & inlichtingen

Hoofdstraat 150 | 7811 EW Emmen
T 0591-653355
W www.lamberink.nl
E nieuwbouw@lamberink.nl

Hoofdstraat 80-81 | 9561 JD Ter Apel
T 0599-582000
W www.erdman.nl
E info@erdman.nl

