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29 duurzame en
energiezuinige woningen
Nul op de meter woningen
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VOORWOORD
In Stiphout is in samenwerking met Van den Acker Architecten en More for You 

een plan ontworpen voor 29 nul op de meter woningen. De woningen zijn nul 

op de meter waarbij de woningen zorgen voor een duurzaam en comfortabel 

leefklimaat. 

Het plan bestaat uit van 12 geschakelde woningen en 17 patiowoningen  

bestaande uit twee varianten. 

Woningen die klaar zijn voor de toekomst!    
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STIPHOUTSE BOSSENOVER STIPHOUT
Stiphout is een dorp gelegen in de gemeen-

te Helmond. Het dorp is deels een villadorp 

en telt ca. 5.500 inwoners. Het dorp heeft een 

groot aanbod op het gebied van sport en na-

tuur en heeft een rijk verenigingsleven. Vele 

inwoners zijn actief bij één van de Stiphoutse 

verenigingen. 

De Stiphoutse Bossen is een natuurgebied van meer dan 

500 ha grond, gelegen tussen de drie gemeenten Helmond, 

Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten en wordt 

gevormd door de voormalige gemeente gronden van 

Gerwen, Lieshout, Nuenen en Stiphout. Het natuurgebied 

bestaat uit verschillende Heiden en in het gebied ligt een 

tiental grotere en kleinere vennen die het gebied erg ver-

levendigen. De afgelopen jaren zijn er door beheersmaat-

regelen veel zaken verbeterd. Stukken heide zijn geplagd, 

stukken bos gerooid en de vele vennen zijn opgeknapt. 

De Zandbergen, Stiphoutse Loop en Geeneindse Heide, al-

len als onderdeel van de Stiphoutse Bossen. Totaal vormen 

deze drie losse vlaktes ieder jaar het toneel van diverse  

activiteiten zoals mountainbikewedstrijden en scouting-

wedstrijden. 

In de Stiphoutse Bossen zijn diverse wandelingen uitgezet. 

Tevens beschikt het gebied over een mountainbiketraject 

en verschillende ruiterpaden.WONEN DICHTBIJ
LEVENDIG NATUURGEBIED
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In het centrum treft u alle benodigde faciliteiten. Denk hierbij aan onder 

andere de supermarkt, drogisterij en huisarts.

Het winkelgebied van Helmond ligt op kort afstand en biedt een variatie 

aan winkels en terrassen. 

Op loopafstand bevinden zich de verbindingen met het openbaar ver-

voer. De haltes hebben een directe verbinding naar de kern van Stiphout 

en het centrum van Helmond.

Het plangebied is goed bereikbaar via de wegen de A270/N270

(Eindhoven-Deurne) en de N612 (Someren-Helmond).

Stiphoutse Hoeve

JUMBO Supermarkt Basisschool Sint Trudo

Bertje Manders groenten en Fruit Rabobank

BushalteCafe ‘t Aambeeld

Het plangebied bevindt zich in het zui-

delijk gebied van Stiphout, gelegen 

tussen de Gasthuisstraat, Veedrift en 

Vogelenzang.

LOCATIE EN
OMGEVING 
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Optimale isolatie 

’De woningen worden voorzien van optimale isolatie en 

triple beglazing. Kieren en naden worden perfect dicht-

gemaakt. Tocht wordt voorkomen en het blijft behaag-

lijker in huis. 

Onder andere bieden deze maatregelen bescherming 

tegen verschillende weersinvloeden. Het zorgt ervoor 

dat de warmte binnen blijft, waardoor het comfortabeler 

wordt in de woning, is energiebesparend, beter voor het 

milieu en helpt besparen op de energiekosten.  

Mogelijkheden 

Elke woning biedt woongenot naar eigen wensen en 

ideeën. Diverse mogelijkheden van variaties uitlopend 

van een standaard woning tot een specifieke woning op 

maat. Diverse indelingsmogelijkheden, luxe, afwerking 

en overige wensen zijn bespreekbaar om samen het huis 

van uw dromen te verwezenlijken.

Duurzaam en
energiezuinig wonen

Nul op de Meter: wat is het precies?

Nul op de Meter is de naam van een type woning waar 

evenveel energie wordt opgewekt, als dat er energie ver-

bruikt kan worden. Deze woning heeft geen gasaansluiting 

meer, maar de opwarming van het water voor verwarming 

en tapwater worden door een warmtepomp geleverd. De 

stroom die deze warmtepomp nodig heeft wordt opge-

wekt door de zonnepanelen op uw dak. Maar de zonnepa-

nelen wekken nog veel meer stroom op, genoeg om het 

volledige energieverbruik van de installaties en uw regulie-

re huishoudelijk verbruik (elektra) te compenseren. 

Zo blijft het totale energiegebruik in balans met de tota-

le opgewekte energie en staat er aan het einde van het 

jaar ook weer een verbruik van 0000 kWh op de elektrici-

teitsmeter. Hier zijn natuurlijk enkele uitgangspunten voor 

genomen. 

Er wordt uitgegaan van de huidige normen om zo een 

gemiddeld gebruik te bepalen voor zowel warm water als 

huishoudelijk verbruik. 

Waarin verschilt de woning met mijn huidige woning?

Een Nul op de Meter woning (NoM-woning) heeft alle kwaliteiten van een

nieuwbouwwoning maar heeft nogal wat extra’s, namelijk een duurzame installatie. 

Deze installatie bestaat uit:

- Een warmtepomp (deze vervangt de gasketel) voor warm water;

- Zonnepanelen op het dak om eigen stroom op te wekken;

- Een Warmte terugwinsysteem (WTW), welke frisse lucht in huis brengt zonder dat er   

 warmte verloren gaat;

- Vloerverwarming, welke zorgt voor een gelijkmatige verwarming (of koeling) van de

 woning in plaats van radiatoren;

- Extra bouwkundige voorzieningen zoals hoogwaardige beglazing.

- Een Nul op de Meter monitoringssysteem. Dit monitoringssysteem zorgt ervoor dat

 er inzicht wordt verkregen in de prestaties van de technische installatie. Op die manier  

 weet men of de resultaten worden gehaald of dat moet worden ingegrepen, maar ook de  

 partij die prestatiegarantie (dit is EEVI) afgeeft heeft hier zicht op. Dit alles gaat uiteraard  

 wel met privacy hoog in het vaandel.

IN EEN NUL OP DE METER WONING

VERBRUIK 0000 KWH PER JAAR
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Het binnen gebied tussen twee rijen 

patiowoningen is een mandelig terrein 

welk geheel bestraat wordt en voorzien 

wordt van parkeergelegenheden. Daar 

waar de scheiding ligt tussen het privé 

terrein en het mandelig terrein worden 

heggen en/of hekken geplaatst con-

form situatietekening
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9 PATIOWONINGEN
Vuurvlinder

Omschrijving

In het plandeel bevinden zich negen patiowoningen de

Vuurvlinder.

De patiowoning bestaat uit twee bouwlagen. De begane 

grond is voorzien van een royale woonkamer met aansluitend 

de keuken. Door middel van de schuifpui krijgt de woning 

een open karakter in samenhang met de tuin. Aan de achter-

zijde van de woning bevindt zich een riante slaapkamer met 

aansluitende badkamer. Op de eerste verdieping bevindt 

zich een overloop met tweede slaapkamer.

In de achtertuin kan er volop genoten worden van de zon. 

Door middel van een grote schuifpui kan de zonnige tuin be-

treden worden welke georiënteerd staat op het zuidwesten.

Tevens is de woning voorzien van een vrijstaande berging en 

parkeergelegenheid op eigen terrein. 

VOLOP GENIETEN VAN DE ZON 
IN DE ACHTERTUIN
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PLATTEGRONDEN

HOEKWONING

TUSSENWONING

PATIO
WONINGEN

Vuurvlinder I schaal 1: 100

Vuurvlinder
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8 PATIOWONINGEN
Aardbeivlinder

Omschrijving

In het plandeel bevinden zich acht patiowoningen de

Aardbeivlinder.

De patiowoning bestaat uit twee bouwlagen. Op de begane 

grond is een riante woonkamer toegepast met aansluitend 

een open keuken. Deze variant beschikt over twee slaapka-

mers en een badkamer op de begane grond. Op de eerste 

verdieping bevindt zich een overloop met extra slaapkamer.

Kenmerkend is de diepte van het leefgedeelte van de wo-

ning, deze bedraagt maar liefs meer dan 10 meter met 

daarbij nog aansluitend een badkamer met slaapkamer. Het 

woongedeelte beschikt over grote raampartijen waardoor er 

veel lichtinval binnen komt. De schuifdeuren geven een open 

verbinding tussen woonkamer en tuin.

De woning beschikt over een voortuin gelegen aan een voet-

pad en ruime groenstrook en royale achtertuin. Tevens heeft 

de woning een vrijstaande berging en parkeergelegenheid 

op eigen terrein. 

EEN GEZELLIGE VOORTUIN EN 
ROYALE ACHTERTUIN
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12 GESCHAKELDE WONINGEN
Aardbeivlinder

Omschrijving

In het plandeel bevinden zich 12 geschakelde woningen ver-

deeld over twee bouwblokken. 

De geschakelde woning bestaat uit drie bouwlagen. De wo-

ning heeft een zeer ruime woonkamer en leefkeuken op de 

begane grond. 

De verdieping voorziet in drie ruime slaapkamers waarbij 

de masterbedroom extra veel ruimte biedt. Tevens wordt 

de eerste verdieping voorzien van een complete badkamer. 

Via een vaste trap wordt de tweede verdieping betreden die 

voor vele doeleinde geschikt is. Diverse opties zijn hier mo-

gelijk zoals een hobbykamer of werkkamer, geheel naar ei-

gen wens in te vullen. Tevens zijn de hoekwoningen voorzien 

van een garage.

De royale achtertuin, gericht op het zuidwesten geeft tot in 

de late uren een gezellige avondzon om vol van te genieten. 

GEHEEL NAAR EIGEN WENS
IN TE VULLEN
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GESCHAKELDE
WONINGEN
Aardbeivlinder
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GESCHAKELDE
WONINGEN
Aardbeivlinder
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In de onderstaande omschrijving is een specificering te vinden van de 

woningen. Bij verkoopgesprekken met de makelaar wordt aan kandi-

daat kopers een informatiemap verstrekt met daarin een uitgebreide 

technische omschrijving van het gekochte.

Buitenzijde

De op tekening aangegeven gevelvlakken zijn uitgevoerd in baksteen-

metselwerk. Alle buitenkozijnen, -ramen, en -deuren zijn uitgevoerd in 

hardhout en dekkend geschilderd.  De buitenkozijnen zijn voorzien van 

blanke isolerende triple beglazing.

De hellende daken zijn uitgevoerd met gebakken pannen. Daar waar 

de zonnepanelen worden geplaatst wordt het dak voorzien van plat-

dakbedekking.

Binnenzijde

De wanden zijn behangklaar (m.u.v. meterkast), het plafond op de be-

gane grond en eerste verdieping van de rijwoningen zijn voorzien van 

spuitspackwerk. De vloeren hebben een anhydriet afwerklaag waarop 

direct de gewenste afwerkvloer aangebracht kan worden. De binnen-

deurkozijnen worden uitgevoerd in gecoate stalen kozijnen met bo-

venlichten en fabrieksmatig afgelakte dichte opdekdeuren.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

Badkamer en toiletruimte

De badkamer en toilet worden afgewerkt met een tegelvloer en deels 

betegelde wanden. Zowel de badkamer als het toilet worden ingericht 

met hoogwaardig sanitair en er zijn volop mogelijkheden met betrek-

king tot de basisvoorzieningen.

Standaard is het sanitair gecombineerd met verchroomde kranen en 

een douchedrain in de douche. De indeling badkamer is conform

tekening.

Woningborg garantie

De woningen worden gerealiseerd onder de normen en voorwaarden 

van Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw 2016 en 

bevat hiermee een afbouw garantie.

WONINGBORG GARANTIE- EN 
WAARBORGREGELING 



Broeckx makelaars

Mierloseweg 3, 5707 AA Helmond

helmond@woonplezier.nl

Bots Bouwgroep B.V.

Energiestraat 21, 5753 RN Deurne

info@bots.nl

0492-549055 0493-341521

Disclaimer
Beelden en impressies zijn gebruikt 
om u een indruk te geven van de 
toekomstige situatie. Alle genoemde 
maten zijn circa maten. Aan de infor-
matie en beelden in deze brochure 
kunnen geen rechten ontleend wor-
den. Rechtsgeldig zijn enkel de bij 
aankoop te ondertekenen contract-
stukken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van Bots Bouwgroep is het 
niet toegestaan de inhoud van deze 
documentatie geheel of gedeelte-
lijk over te nemen of op enige wijze 
openbaar te maken.

VERKOOP INFORMATIE REALISATIE


