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Mogelijke locaties Heelweg

• Voor gezamenlijke initiatieven kijken we naar Heelweg Oost- en 
West 

• Voor individuele woningbouwinitiatieven binnen de kernen en in 
het buitengebied: indienen via gemeente

• Aantal locaties bekeken / bezocht afgelopen week



Mogelijke locaties Heelweg



locaties



Voorbeelden - inspiratie



CPO Schildersoord - Zelhem



Proefverkaveling



Definitieve verkaveling





Plattegronden - BG



Zolder



Twee compacte 
concepten

Optimaat

House2Start



Optimaat woningen 



Optimaat 
woningen

Samenwerking van: 

• KlokGroep 
(ontwikkeling en 
bouw), 

• inTex (ontwerp), 

• Emergo Prefab 
(houtskelet en casco), 

• Van Lossergroep 
(installaties) 

• Kumij (kozijnen) 

• Compact, betaalbaar, 
duurzaam, energiezuinig 
en comfortabel,

• De bouwkosten zijn laag, 
toepasbaar op 
bestaande funderingen, 
in te passen in vrijwel 
ieder stedenbouwkundig 
plan en de 
assemblagetijd is zeer 
kort. 

• Onderhoudsarm, 
energiezuinig én All-
Electric

https://www.youtube.com/watch?v=r1AvH6MTk8c

https://www.youtube.com/watch?v=r1AvH6MTk8c


Optimaat woningen 

• Houtskeletbouw

• Binnenwerkse maat van 6 bij 
6 meter

• Kleine kavel, inclusief een 
berging 

• Verdiepingsvloer & vide 

• Gebruiksoppervlak 57 m2 

• Voldoet aan het Bouwbesluit

• Toepasbaar op bestaande 
fundering 



Optimaat woningen –
impressie interieur

• Alle materialen zijn circulair 
en demontabel 

• Alleen hout uit 
verantwoorde bosbouw 

• Hoge isolatiewaarde, pv-
cellen wekken energie op. 
De EPC is in de basis 0,4 



Optimaat woningen –
impressie interieur

• Behangklaar opgeleverd

• Betonnen vloeren, kunststof 
kozijnen, cementgebonden 
sidings en de optionele 
steenstrips zijn 
onderhoudsarm en 
duurzaam 

• Verschillende 
afwerkingspakketten



Optimaat woningen

• Prijs:  vanaf € 98.000 per woning (op basis van een 
blok van vier woningen), inclusief btw, aansluitkosten, 
berging, keuken, badkamer en leges. 

• Dit is exclusief de grond en afhankelijk van de 
grondgesteldheid

• Op verschillende manieren aan elkaar te koppelen: als 
rijwoningen en als dwarskappers, met de lage kant 
aan de voorkant of juist aan de achterkant, mede 
afhankelijk van de bezonning



House2Start



House2Start

• Circa 150 m³ in plaats van > 300 

• Circa 54 m m²BVO in plaats van 110 
m²

• Netto grondvlak 60 m² in plaats van 
120

• Minder:

• Materiaalgebruik

• Energieverbruik

• Grondgebruik

• Woning is 180 graden te draaien

• https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=8jZujYMLJu8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8jZujYMLJu8


House2Start

• Meerdere modules

• Modules worden op locatie 
geassembleerd (< 1 dag) en 
afgewerkt (2-3 dagen)

• Voldoet aan bouwbesluit

• Voorbereidingen minimaal & 
bouwtijd is snel



House2Start

• Hoge restwaarde, minder 
onderhoud

• Vanaf ongeveer € 500,=/maand 
aan woonlasten heb je circa 50 
m2 bruto vloeroppervlak

• De keuken, apparatuur, verlichting 
en dergelijke blijven eigendom 
van de leverancier. Je betaalt voor 
de prestatie!



House2Start

• Er is geen afval tijdens het 
productieproces. Het huis is 
demontabel. 

• De gevelbeplating is gemaakt van 
rijstschillen met steenzout en 
minerale olie.

• All electric: PV panelen leveren 
energie

• De energie vraag is beperkt: 
zwaar te isoleren, slim te 
ventileren en minder 
energieverbruik te stimuleren.

• Infrarood vloerverwarming, 
elektrische 
doorstroomelementen, slimme 
CO₂ gestuurde ventilatie en de 
best beschikbare apparatuur.



Voorbeelden CPO senioren / Levensloopbestendig
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• Locatievoorkeur

• Benaderen eigenaar locatie – Dorpsraad / 

adviseur 

• Groep – ondersteuning adviseur / 

ontwikkelaar:

– Wijze van ontwikkeling

– PvE aanscherpen incl. beschikbare budgetten

– Procedures en vervolgtrajecten


