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Doorsnede

De N.O.M.-ZONNEWONING is volledig selfsupporting wat energie betreft. Het warmtenet in Schuytgraaf 
zorgt voor de benodigde warmte en warm water en de zonnepanelen op het op de zon gericht dak leveren 
3500 kWh aan duurzaam opgewekte electriciteit, zodat daadwerkelijk gesproken kan worden over een zg 
N.O.M-woning. N.O.M. betekent Nul Op de Meter, dus geen gas- en electriciteitsrekening meer.
De woning heeft 4 bouwlagen. Dit is noodzakelijk om eventuele afschaduwing van de naburige woning op 
de zonnepanelen te voorkomen. Dit komt, omdat in het Helenastraat-concept er maximaal 12 meter hoog 
mag worden gebouwd.
Een eenvoudig casco van 6 meter breed en 6.60 meter diep over 4 bouwlagen zorgt voor relatief lage bouw-
kosten. De diepte van de begane grond is verlengd met een 3 meter diepe woonkeuken-serre in de tuin. 
De swoonkeuken-serre staat via een open trap en vide met de living op de 1e verdieping. Op de begane 
grond is een ruimte gereserveerd voor werken aan huis, maar kan ook als woonkamer worden ingericht. 
Er is ochtendzon in de achtertuin en middagzon in de living op de 1e verdieping via 2 openslaande Franse 
balkons, die de zon uitbundig de woonkamer binnenlaten. Ook kan i.p.v.de Franse balkons een echt groot 
balkon worden gedacht.
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Vloeroppervlak (GBO) 158m2
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EPC ≤ 0,4
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