
 

               Ecologisch wonen in  

de groenste wijk van Arnhem 
 

 



 

 

Duurzaam + Bio-ecologisch wonen… 
 

…doe je in Ecowijk De Kiem.  Een wijk waar de auto alleen te gast is, waar saai openbaar groen 
plaats maakt voor bloemen en fruitbomen. Waar kinderen volop vrijheid hebben om buiten te 
kunnen spelen in onder andere de gemeenschappelijke binnentuin. Waar je inspirerende buren 
ontmoet die ook samen actief wat willen doen aan gezond wonen. Midden in het groen en toch 
dichtbij de stad. 
 
De Ideale Woning is een ecologische woning zonder gif en met een gezond binnenklimaat en heel 
weinig energiekosten. Een hele ruime woning met een 12 meter diepe woonkamer zodat je heel 
veel indelingsmogelijkheden kan kiezen. Misschien zijn er zelfs wel te veel keuzes mogelijk, maar de 
architect helpt je om jouw ideale woning vorm te geven. En door de transparante prijsvorming kun 
je ook zelf narekenen wat het allemaal gaat kosten.  

 



 

 

De Ideale Woning… 
 

…is standaard 12 meter diep, zodat er veel leefruimte is op de begane grond. 
Een achterpui van 3 meter hoog en twee dakramen brengen een zee van licht diep in de woning  
En deze ruime woning is ook nog eens te voorzien van opties als een uitbouw, dakkapellen en 
extra dakramen. De hoekwoningen en 2-kappers hebben ook de mogelijkheid van een 
zijaanbouw en ramen in de zijgevel. 
 
…is vrij indeelbaar. De positie van de trap en de meterkast liggen vast, maar verder kan je door 
slimme techniek vrijwel elke indeling zelf kiezen. En als je woonsituatie verandert, kan die 
indeling ook nog eens eenvoudig met je mee veranderen.  

 
  
 

1. U kiest het volume 

Op volgorde van inschrijving kan 

je aangeven welke hoek- of 

tussenwoning jij wilt. Wat is 

jouw ideale woning.  Denk niet 

te snel dat iets niet kan, maar 

blijf bij je droom. En laat je 

verrassen ….. De architect 

neemt je aan de hand om jouw 

droom waar te maken. 

 

2. U kiest de indeling 

Je bepaalt zelf de indeling van 

jouw woning en dus hoe jij wilt 

wonen. Je kunt helemaal zelf 

bepalen waar wanden en 

deuren komen en dus ook waar 

de woonkamer, keuken en 

slaapkamers komen. Zelfs de 

positie van het toilet en de 

badkamer is vrij te kiezen. 

 

3. U kiest de afwerking 

Ook het uiterlijk van De Ideale 

Woning kan je zelf bepalen. Per 

blok kan je samen met de 

architect en je buren de 

buitenafwerking en de kleuren 

kiezen. Opties als een schuifpui, 

uitbouw, dakkapel of extra 

dakramen maken uw Ideale 

Woning uniek. 

 



Doorsnede standaard 

 
Doorsnede met uitbouw 

 

 

 

De plattegronden zijn nu en 

in de toekomst vrij te kiezen 

 
  
 

Plattegronden ter inspiratie 

 
  
 

Begane grond 

 
  
 

Begane grond 

 
  
 

Begane grond 
met uitbouw 

 
  
 

1e verdieping 

 
  
 

2e verdieping 

 
  
 



 

+ Zeer goede isolatie 
+ 3-voudige beglazing 
+ Warmte uit ventilatielucht  
+ 13 tot 15 Zonnepanelen 
+ Stille installatie 
+ Goede behaaglijkheid  
+ Gezonde materialen 
+ Geen kou en tocht 
+ Groene omgeving 

 

Conceptverkaveling Ecowijk De Kiem 
 

Voor Ecowijk De Kiem is een stedenbouwkundige opzet gemaakt, die geldt als uitgangspunt voor het 
definitieve plan van de wijk. Parkeren kan langs de  centrale ontsluitingsweg, zodat je voor en achter 
de woning  een parkachtig uitzicht hebt. Waarschijnlijk komt er wel een mogelijkheid om vlak bij de 
voordeur je boodschappen uit te laden. Het openbaar gebied aan de voor- en achterzijde van de 
woning wordt in overleg met bewoners verder uitgewerkt. De woning heeft aan de achterzijde een 
privetuin van 6,5 meter diep en een gemeenschappelijke tuin van 8 tot 15 meter diep voor een 
ongedwongen contact met je buren. 

Ecowijk De Kiem Project De Ideale Woning 

 

Duurzaam in de brede zin ……. 
 

…omdat de Ideale woning nauwelijks energie gebruikt. Bij regulier  
gebruik heb je, naast het vastrecht  van stadsverwarming van  
€35,- p/m, slechts € 30,- tot € 35,- aan  
variabele kosten van verwarming, warm water én verlichting. 
 
… omdat wij meer comfort leveren: een heel behaaglijke woning  
met stabiele luchtvochtigheid, een zeer goede en stille ventilatie en 
door goede isolatie en drievoudig glas geen kou of tocht. 
 
… omdat wij gezond  bouwen: ecologische materialen zoals een 
houten skelet en isolatie van houten vezels. Versnipperd  
kunnen die zo in de natuur gegooid worden.  
 



Paul Krugerstraat 12 
6814 AS Arnhem 
026 - 442 64 64 
www.dplusb.nl  

De Ideale Woning, het kan wel!!! 
 

Poort van Midden Gelderland Oranje 3 
6666 LV Heteren 
026 - 479 05 50 
www.kuijpersbouwheteren.nl 

 


