
 

   

 
 

NIEUWSBRIEF 

Nr. 2 februari 2022   

 
Nieuwbouw  
Lupinestraat Zelhem 

 
Er worden 12 eengezinswoningen gebouwd aan de Lupinestraat in Zelhem. De woningen 

worden gebouwd door TBI-Koopmans uit Enschede. Zij hebben het houten circulaire 

woonconcept HOUTbaar ontwikkeld en gerealiseerd. Dit woonconcept is circulair en 

volledig gebouwd van remontabel hout. Het is duurzaam, gezond, comfortabel, energie- 

en stikstofpositief. In deze nieuwsbrief behandelen we de vragen die tijdens de 

aanbiedingsgesprekken zijn gesteld. 

 

Boiler 

Er komt een boiler voor warm water in de woning. Dit is een vat van 200 liter. Hiermee 

kan ongeveer 43 minuten aaneengesloten gedoucht worden tot het boilervat leeg is. Het 

is afhankelijk van hoe warm iemand doucht en type douchekop (hoeveel water er 

doorheen gaat). Hieronder is een overzicht van het type douche bij een temperatuur van 

38°C. Als het vat leeg is, dan duurt het 105 minuten voordat het boilervat weer vol zit 

met warm water. Alle tijden zijn een indicatie, de daadwerkelijke situatie kan afwijken. 

 

Type douche Minuten douchen 

Waterbesparende handdouche 53 

Standaard handdouche 43 

Waterbesparende stort douche 32 

Niet waterbesparende stort douche 21 

 

Aanpassingen aan de badkamer 

In de badkamer mag u meubels plaatsen. U mag in de wanden boren om iets op te 

hangen. U mag niet in de vloer en in de wand van de douchehoek boren. Leidingen 

kunnen niet verplaatst worden en de indeling kan niet veranderd worden.  

 

Op welke hoogte komen de stopcontacten? 

Dit verschilt wat per ruimte. In de woonkamer, keuken en slaapkamers komen de 

stopcontacten op 300mm hoogte. In de vloer van de keuken zijn stopcontacten 

opgenomen. Per slaapkamer, in de hal en overloop komt een enkel stopcontact naast 

lichtschakelaar op 1050 mm hoogte. In de keuken boven het werkblad komen de 3 keer 

dubbele stopcontacten op ongeveer 1100 mm hoogte. In de bijlage staat een tekening 

waarom de stopcontacten zijn aangegeven.  

 

 

Ondervloer 

De vloeren zijn van hout en de woningen bestaan uit meerdere 

aan elkaar gekoppelde modules. Hier is rekening te houden bij 

het aanbrengen van een ondervloer, er zitten namelijk naden 

in de vloer. Er is geen vloerverwarming. Een houten vloer kan 

werken, daar is wel rekening mee te houden. Vraag uw 

leverancier van de vloerafwerking naar de mogelijkheden. 

 

 



 

   

 

 

Roosters in ramen en warmte terugwin installatie 

Er komen geen roosters in de ramen vanwege de warmte terugwin installatie. Dit is een 

vorm van mechanische ventilatie. Het systeem voert vuile lucht af en blaast schone lucht 

terug in huis. In de winter krijgt de schone lucht via een warmtewisselaar de warmte van 

de vervuilde lucht. In de zomer zorgt het ervoor dat het minder snel warm wordt in de 

woning. Omdat dan de schone lucht wordt afgekoeld door de koelere lucht van binnen. 

Deze schone lucht komt niet in aanraking met de vuile lucht. Het zorgt voor gezonde 

lucht in de woning en warmte.  

 

Plaatsen van een airco 

Het is mogelijk om een airco te laten plaatsen door een erkende installateur na 

sleuteluitgifte.  

Dit kan zodra de huurovereenkomst is getekend en verwerkt. U kan dan inloggen op 

MijnProWonen. Om een Wonen naar Wens aanvraag in te dienen. We nemen bij de 

huurovereenkomst voorwaarden en richtlijnen op waaraan moet worden voldaan bij het 

plaatsen van een airco. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het water- en luchtdicht achter 

de constructie van de houten gevel wordt aangesloten. Zodra de huurovereenkomst is 

getekend en verwerkt, kunt u inloggen op MijnProWonen. Om een Wonen naar Wens 

aanvraag in te dienen.  

Bij verhuizing kunt u de airco overdragen aan de nieuwe bewoner of verwijderen en 

montageschade herstellen. Houdt er ook rekening mee dat de woning bereikbaar moet 

blijven voor onderhoudswerkzaamheden in de toekomst. Doet er zich een situatie voor 

dat de airco het onderhoud belemmert? Dan vragen wij deze tijdelijk te verwijderen en 

na het onderhoud weer zelf terug te plaatsen.  

 

Verwacht verbruik van de woning 

Het is lastig inschatten wat het verbruik in de woning is. 

Dit is afhankelijk van de gebruiker en met hoeveel mensen 

je woont. De woningen krijgen waarschijnlijk label A++. 

Dit weten wij zeker na oplevering van de woning. Wij 

raden u aan om na de oplevering met uw 

energieleverancier contact op te nemen om advies te 

vragen voor het maandbedrag. 

 

Zonwering 

Het is mogelijk om zonwering te plaatsen na sleuteluitgifte. Bij de buitenkozijnen is er 

een voeding achter de geveldelen aangebracht voor de zonwering. De zonwering kan op 

deze voeding van 220V aangesloten worden. In de bijlage zit een installatietekening 

waarop de plaatsen in de gevel zijn aangegeven. Wel moet er dan voor een 

afstandsbediening gekozen worden. Omdat er geen doorvoer door de gevel naar binnen 

is. Er zijn extra maatregelen genomen zodat een uitvalscherm aangebracht kan worden. 

U bent vrij om het type zonwering en de kleur te kiezen. Voordat u zonwering kan 

aanbrengen, vraagt u dit aan bij ProWonen.  

Dit kan zodra de huurovereenkomst is getekend en verwerkt. U kan dan inloggen op 

MijnProWonen. Om een Wonen naar Wens aanvraag in te dienen. We nemen bij de 

huurovereenkomst voorwaarden en richtlijnen op waaraan moet worden voldaan bij het 

plaatsen van zonwering.  

Bij verhuizing kunt u de zonwering overdragen aan de nieuwe bewoner of verwijderen en 

de montageschade herstellen. Houdt er ook rekening mee dat de woning bereikbaar 

moet blijven voor onderhoudswerkzaamheden in de toekomst. Doet er zich een situatie 

voor dat de zonwering het onderhoud belemmert? Dan vragen wij de zonwering zelf 

tijdelijk te verwijderen en na het onderhoud weer zelf terug te plaatsen.  



 

   

 

 

Afmeting onder het keukenraam 

Er komt een convectorradiator onder het keukenraam die ongeveer even breed is als het 

keukenraam. De onderkant van het kozijn van het keukenraam zit op ongeveer 1050mm 

hoogte. 

 

Aansluiting naar zolder voor internet 

Op zolder is er geen internetaansluiting. Er is ook geen loze 

leiding naar zolder waar een kabel doorgetrokken kan 

worden. 

 

In het plafond zitten naden 

Doordat dit een houtconceptwoning is, bestaat de woning 

uit meerdere aan elkaar gekoppelde modules. De naden in 

het plafond tussen de modules worden gekit. Het plafond 

wordt op de begane grond en de eerste verdieping gesaust. 

De overige naden mogen niet worden gevuld, ook bij de 

luiken niet. Omdat er krimpscheuren in kunnen ontstaan.  

 

Diepte van de tuinen 

De diepte van de tuinen verschilt per woning. We kunnen een inschatting geven per blok. 

Let op; in de daadwerkelijke situatie kan dit afwijken. Blok A heeft tuinen van ongeveer 7 

meter diep. Met uitzondering van Lupinestraat 2, daar is de diepte ongeveer 10 meter. 

Blok B heeft tuinen van ongeveer 9 meter diep. Blok C heeft tuinen van ongeveer 20 

meter diep. Dit is inclusief de buitenberging. 

 

 

Tuinafscheiding 

Vanuit de bouw worden een aantal hagen aangeplant en 

privacyschermen geplaatst. Tussen de woningen dient er 

zelf afscheiding geplaatst te worden. Er is door een aantal 

bewoners een oproep gedaan om samen tuinafscheidingen 

te laten plaatsen. Heeft u interesse om hieraan mee te 

doen? Dan vragen wij u Anouk een mail te sturen, zodat 

jullie met elkaar in contact komen.  

 

 

Buitenkraan 

Het is mogelijk om een buitenkraan te laten plaatsen door een erkende installateur na 

sleuteluitgifte. Het is belangrijk dat dit water- en luchtdicht achter de constructie van de 

houten gevel wordt aangesloten. Dit is het eenvoudigst in de voorgevel. Omdat u dan 

gebruik kan maken van de watertoevoer in de keuken.  

We nemen bij de huurovereenkomst voorwaarden en richtlijnen op waaraan moet worden 

voldaan bij het plaatsen van een buitenkraan. U vraagt het plaatsen van de buitenkraan 

aan bij ProWonen. Dit kan zodra de huurovereenkomst is getekend en verwerkt. U kan 

dan inloggen op MijnProWonen. Om een Wonen naar Wens aanvraag in te dienen. Bij 

verhuizing kunt u de buitenkraan overdragen aan de nieuwe bewoner of verwijderen en 

montageschade herstellen. 

 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? 

Of zijn er zaken onduidelijk? Blijf daar niet mee zitten, maar bel met Anouk Aaldering!  

U kunt haar bereiken op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer  

(0545) 28 50 59. Mailen kan naar anouk.aaldering@prowonen.nl. 
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