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Kerkrade in Parkstad Limburg 
Het fraaie nieuwbouwcomplex ligt in 
Kerkrade, in de regio Parkstad Limburg. 
Deze bijzondere grensstreek heeft veel te 
bieden.  
Het unieke van Parkstad is de verwevenheid 
van stad en platteland. Het glooiende 
heuvelland en grote heidegebieden gaan 
vloeiend over in groene woonwijken met 
bijzondere parken en tuinen. 
Alle voorzieningen zijn binnen handbereik 
terwijl u vlakbij in de groene en bosrijke 
omgeving heerlijk kunt wandelen en fietsen.  
En wat te denken van de talloze attracties in 
Parkstad? Een dagje skiën bij Snowworld. 
Een bezoek aan de wereldtuinen in Mondo 
Verde. Een nostalgische rit per stoomtrein 
over het Miljoenenlijntje, waarbij u geniet 
van fantastische vergezichten. Of een 
bezoek aan GaiaPark Kerkrade Zoo. Naar 
het Continium, waar u ontdekt welke rol 
wetenschap en techniek spelen in uw 
dagelijks leven. Ervaren hoe het in de 
mijnen was, in het Nederlands 
Mijnmuseum. Of genieten van de natuur in 
het grensoverschrijdend natuur- en 
recreatiepark Roode Beek/Rodebach. Het 
kan allemaal in Parkstad! 
 

 
Heerlijk wandelen en fietsen in de  

groene en bosrijke omgeving 
 

19 energieneutrale huurwoningen 
U zoekt een ruime, energiezuinige 
eengezinswoning met tuin in een rustige 
buurt? Centraal gelegen, met de winkels om 
de hoek? Met garage of een ruime berging?  
Dan is dit nieuwbouwproject aan de 
Burgemeester Savelberglaan in Kerkrade 
een prima keuze. De woningen worden naar 
verwachting medio 2013 opgeleverd. 
Op loopafstand vindt u Kerkrade-Centrum 
met een ruim aanbod aan winkels en 
voorzieningen Door de goede verbindingen 
reist u per bus eenvoudig naar de andere 
kant van Kerkrade, Landgraaf of Heerlen. 
Het NS-station ligt in de buurt, waardoor u 
gemakkelijk naar bijvoorbeeld Aken of 
Maastricht reist. En zoekt u het verder weg? 
Luchthaven Maastricht Airport ligt om de 
hoek. 

 
Comfortabel en rustig wonen vlakbij het 

centrum van Kerkrade 
 

De woningen 
De oppervlakte van alle woningen bedraagt 
118 m² . Er zijn drie verschillende 
woningtypen: A, B en C. De plattegrond van 
alle woningen is  gelijk. De verschillen 
hebben vooral betrekking op de ligging, 
tussenwoning of hoekwoning en garage of 
berging. Daarnaast verschillen de tuinen 
qua grootte.  

Indeling algemeen 
Via een ruime entree komt u de woning 
binnen. De toiletruimte is uitgevoerd met 
een hangend toilet. 
De ruime woonkamer met open keuken 
heeft een oppervlakte van 36 m².  
Vanuit de woonkamer komt u in de tuin, 
waar u heerlijk buiten kunt zitten.  
Alle woningen hebben drie slaapkamers en 
een zolder. De woningen beschikken over 
een ruime badkamer met inloopdouche. Op 
zolder is een extra slaapkamer mogelijk, 
dankzij een voorbereiding in het dak voor 
een standaard-dakkapel. Op zolder is de 
aansluiting voor uw wasmachine en 
condensdroger.  
 
Plattegronden 
Verderop in deze brochure vindt u de 
plattegronden van de woningen. De pijl op 
de overzichtstekening wijst naar het 
noorden. 
In de technische omschrijving, achterin deze 
brochure, is het afwerkingsniveau van de 
woningen beschreven.  
 
Garages en bergingen 
Tien woningen hebben een garage met 
kantelpoort, direct aan huis of achter in de 
tuin. De overige negen woningen hebben 
een stenen buitenberging achter in de tuin.  
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Voor bewoners en bezoekers zijn voldoende 
(gratis) parkeerplaatsen in de directe 
omgeving. 
 

De woningen zijn  
extreem energiezuinig 

 
Extreem energiezuinig 
De woningen zijn extreem energiezuinig en 
wekken, dankzij zonnepanelen, ongeveer 
net zoveel elektriciteit op als u verbruikt. 
Elke woning krijgt zonnepanelen op het dak, 
die circa 4.000 kWh per jaar kunnen 
opwekken. Dit is mogelijk dankzij een zo 
groot mogelijk dakoppervlak, een gunstige 
dakhelling en een perfecte situering van de 
woningen ten opzichte van de zon. 
Op het dak komen ook zonnecollectoren 
voor warm water. Een zonneboiler op zolder 
verwarmt het water door gebruik te maken 
van het zonlicht. Zelfs in de winter als de 
zon maar een paar uur schijnt, levert de 
zonneboiler warm water om te douchen of 
te wassen. 
 
De vloeren, gevels en daken zijn extreem 
goed geïsoleerd (energielabel A++) en de 
woningen worden voorzien van triple-glas (= 
drie lagen glas). De buitengevel wordt 
uitgevoerd in stucwerk met reliëf en de 
ramen van de voorgevel worden voorzien 
van screens om de zon buiten te kunnen 
houden. 

Dankzij mechanische ventilatie met 
warmteterugwinning heeft u 24 uur per dag 
frisse lucht. Dit zorgt voor een comfortabel 
binnenklimaat. Door de 
warmteterugwinning bespaart u energie. De 
mechanische afzuig-unit staat op zolder. 
 

Bewoners koken elektrisch 
 
Koken en verwarmen gebeurt elektrisch. 
Een gasaansluiting en de vastrechtkosten 
voor gas vervallen daardoor. Verwarming 
vindt waar nodig plaats door middel van 
elektrische radiatoren. Dankzij de 
uitstekende isolatie en de zonnepanelen 
blijven uw energiekosten laag. Bij zuinig 
gebruik zal uw energierekening naar 
verwachting circa  € 35 per maand 
bedragen. 
 
Veiligheid 
Bij de bouw  is veiligheid van de bewoners 
één van de speerpunten. In elke woning 
komt op elke verdieping een rookmelder. 
Ook komt er inbraakwerend hang- en 
sluitwerk (Politiekeurmerk). 
 
Huurprijzen 
De huur van de woningen bedraagt 
gemiddeld € 670 (prijspeil 2013). Daarnaast 
betaalt u € 1 per maand servicekosten voor 
de glasverzekering.  

Voor alle woningen is huurtoeslag mogelijk, 
als de bewoner daar vanwege zijn inkomen 
voor in aanmerking komt. 
 
Wie komen in aanmerking voor een woning? 
De woningen zijn bestemd voor gezinnen en 
één- en tweepersoonshuishoudens. Zowel 
jong als oud.  
Het gezinsinkomen moet minimaal € 25.000 
per jaar bedragen. Woningzoekenden met 
een inkomen onder de € 34.229  gaan voor 
op woningzoekenden met een inkomen 
hoger dan € 34.229 (= inkomensgrens).  
Schrijf u in bij www.thuisinlimburg.nl om in 
aanmerking te kunnen komen voor een 
woning. 
Wij adverteren de woningen op 
www.thuisinlimburg.nl en wijzen de 
woningen in eerste instantie toe via het 
aanbodmodel. Dit betekent dat degene die 
het langst staat ingeschreven bij Thuis in 
Limburg en voldoet aan de criteria als eerste 
in aanmerking komt als hij reageert op één 
of meer woningen. Adverteren en woning-
toewijzing gebeurt in maart-april 2013.  
 
Interesse? 
Bent u geïnteresseerd in één van de 
woningen? Of heeft u nog vragen? Bel dan 
gerust met ons servicecentrum (045) 645 44 
44 of kom langs op ons kantoor Pasweg 1 in 
Landgraaf. Wij helpen u graag! 
 

http://www.thuisinlimburg.nl/
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Adressen, huurprijzen en oppervlaktes 
  

nr Adres Type Huur 
Woonkamer 

Slaapkamers Garage 
Buiten-
berging 

Achtertuin 
+ keuken 

1 Burg. Savelberglaan 116 A € 680 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²  18 m2  88 m2 

2 Burg. Savelberglaan 114 C € 660 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²   11 m2 46 m2 

3 Burg. Savelberglaan 112 C € 660 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²   11 m2 45 m2 

4 Burg. Savelberglaan 110 C € 660 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²   11 m2 45 m2 

5 Burg. Savelberglaan 108 B € 680 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²  18½ m2  42 m2 

6 Burg. Savelberglaan 106 Bs € 680 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²  18½ m2  32 m2 

7 Burg. Savelberglaan 104 Cs € 660 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²   11 m2 35 m2 

8 Burg. Savelberglaan 102 As € 680 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²  18 m2  89 m2 

9 Burg. Savelberglaan 100 A € 680 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²  18 m2  92 m2 

10 Burg. Savelberglaan 98 C € 660 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²   11 m2 42 m2 

11 Burg. Savelberglaan 96 B € 680 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²  18½ m2  95 m2 

12 Burg. Savelberglaan 94 Bs € 680 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²  18½ m2  95 m2 

13 Burg. Savelberglaan 92 Cs € 660 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²   11 m2 42 m2 

14 Burg. Savelberglaan 90 As € 680 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²  18 m2  87 m2 

15 Burg. Savelberglaan 88 A € 680 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²  18 m2  87 m2 

16 Burg. Savelberglaan 86 C € 660 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²   11 m2 35 m2 

17 Burg. Savelberglaan 84 C € 660 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²   11 m2 35 m2 

18 Burg. Savelberglaan 82 C € 660 36 m²  14 m²  9,1 m²  7½ m²   11 m2 35 m2 

19 Burg. Savelberglaan 80 B € 680 36 m²  14 m² 9,1 m²  7½ m²  18½ m2  81 m2 
 

N.B. Woningtype As, Bs en Cs betekent: gespiegeld. De plattegrond is gelijk, alleen gespiegeld ten opzichte van A, B of C  
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De locatie 
 
 

 
 
 

  

Blok 1  Blok 2  Blok 3  
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Blok 1 

  

Burgemeester Savelberglaan 

Garage Ber- 
ging 

Ber- 
ging 

Ber- 
ging 
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Blok 2  

Garage
e 

Garage
e 

Ber- 
ging 

Ber- 
ging 
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Blok 3 
  

Burgemeester Savelberglaan 

Ber- 
ging 

Ber- 
ging 

Ber- 
ging 

Ber- 
ging 

Garage 
Ber- 
ging 
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De plattegronden 
 
 
Woningtype A 
 

      
 

Begane grond      Verdieping                 Zolder 
  



9 

 

 
Woningtype B 
 
 

 

 

 
Begane grond Verdieping Zolder 
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Woningtype C 
 

  

 
Begane grond (met zijraam) Verdieping Zolder 
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Technische informatie 
 
Keuken 
In de open keuken komt een standaard-
keukenblok met drie onder- en 
bovenkasten. Het 1.80 meter lange 
aanrechtblad is van kunststof en voorzien 
van een RVS spoelbak. Naast het aanrecht is 
een aansluitpunt voor een vaatwasser.  
 
Koken gebeurt elektrisch, er is géén 
gasaansluiting.  Het zelf ophangen van een 
motorloze afzuigkap is toegestaan.  
Een wasemkap met motor aansluiten op het 
afzuigpunt van de mechanische ventilatie 
mag niet. Dan werkt de mechanische 
ventilatie namelijk niet meer.  
  
Badkamer 
De badkamer wordt voorzien van een  
- inloopdouche met verlaagde 

douchevloer, mengkraan, handdouche 
en glijstang  

- wastafel met mengkraan en spiegel.  
Het is mogelijk zelf een toilet te laten 
plaatsen. Een aansluiting is aanwezig. 
 
Ramen en kozijnen  
De woningen krijgen thermisch isolerend 
driedubbel glas. De raamkozijnen zijn van 
kunststof.  
 
De woonkamer en slaapkamers zijn voorzien 
van draai-kiepramen.  
 

 
Draai-kiepramen hebben als voordeel dat u 
gemakkelijk zelf de ramen kunt wassen aan 
de binnen- en buitenkant. De ramen van de 
voorgevel worden voorzien van screens om 
de zon buiten te kunnen houden. 
Het aanbrengen van rolluiken of zonwering 
is niet toegestaan.  
 
De tussenwoningen hebben op zolder een 
Velux dakraam. De eindwoningen hebben 
een raam in de zijgevel. 
 
De vensterbanken zijn van natuursteen of 
wandtegels.  
 
Hang- en sluitwerk 
De buitendeuren en ramen krijgen 
inbraakwerend hang- en sluitwerk. 
 
Wandafwerking 
De wanden badkamer en toilet worden 
betegeld. In de badkamer tot 2.20 meter 
hoog, in het toilet tot 1.40 meter hoog. 
Daarboven komt spuitwerk.  
In de keuken wordt één wand, inclusief de 
kookhoek betegeld.  
 
De wanden in de overige ruimten worden 
behangklaar opgeleverd. Behangklaar wil 
zeggen: zodanig uitgevlakt dat de wand 
geschikt is voor behang en stucwerk. Voor 
het aanbrengen van structuurmuurverf is 
een voorbehandeling nodig.  

 
Als bewoner zorgt u dus zelf voor de 
wandafwerking. Houd er bij uw keuze 
rekening mee dat een nieuwbouwwoning 
vochtig is, het zogenaamde bouwvocht. 
Vertel aan de winkelier dat u naar een 
nieuwbouwappartement verhuist, dan zal 
hij bij zijn advies hier rekening mee houden. 
 
Zet de eerste paar maanden de thermostaat 
niet te hoog. Zo voorkomt u dat het 
spuitwerk meer dan normaal verkleurt door 
uittredend bouwvocht. Ventilatie is de beste 
manier om bouwvocht te laten verdwijnen. 
 
Vloerafwerking 
De vloer van de badkamer en het toilet 
wordt betegeld met antisliptegels. 
In de rest van de woning komt een 
cementdekvloer, die onder meer geschikt is 
voor het aanbrengen van parket, laminaat 
en tapijt. Voor het aanbrengen van dunnere 
vloerbedekking is in een aantal gevallen 
extra egalisatie nodig; dit ter beoordeling 
van de leverancier 
 
Meld aan de leverancier dat u naar een 
nieuwbouwwoning verhuist. Bij nieuwbouw 
is de eerste maanden namelijk sprake van 
bouwvocht. Het is van belang ook hiermee 
rekening te houden bij de keuze van uw 
vloerbedekking (bijvoorbeeld tapijt, novilon, 
tegels, laminaat, parket). 
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Mechanische ventilatie 
De woningen zijn voorzien van een 
mechanisch ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning. Via het 
ventilatiesysteem komt in de woonkamer en 
slaapkamers verse, voorverwarmde, lucht 
binnen via inblaasroosters in het plafond. 
Afzuigventielen zijn aanwezig in toilet, 
badkamer, keuken en op zolder. Dat 
betekent dat de vochtige en vervuilde lucht 
in deze ruimten naar buiten wordt 
afgevoerd. De luchttoevoer in badkamer, 
toilet, zolder en meterkast gebeurt via de 
onderkant van de deur. 
 
De hoofdbediening van de mechanische 
ventilatie vindt u in de woonkamer naast de 
thermostaat. De keukenbediening is in de 

keuken. In de badkamer is een zogenaamde 
overbruggingsschakelaar aanwezig. 
 
Electra 
De inbouw wandcontactdozen 
(stopcontacten) komen op 30 cm hoogte. In 
elke ruimte zit een schakelaar/stopcontact 
op hoogte. 
De woningen krijgen een vaste televisie- en 
telefoonaansluiting in de woonkamer In de 
slaapkamers zijn onbedrade aansluitpunten. 
 
Tuin 
De woningen hebben voor en achter een 
tuin. De hoekwoningen hebben daarnaast 
een zijtuin.  
Bij de hoekwoningen 5, 6, 11, 12, 19  komt 
achter aan de straatkant een gaashekwerk, 

met klimopbeplanting. Het onderhoud 
hiervan is voor de bewoners. 
 
Het terras achter de woning wordt bestraat 
met betontegels. Hier komt een lichtpunt 
voor een buitenlamp en een buitenkraan 
met afvoerputje. 
 
Wijzigingen aanbrengen 
Heeft u de woning toegewezen gekregen en 
wilt u naderhand wijzigingen aanbrengen, 
neem dan contact op met HEEMwonen via 
(045) 645 44 44 om te vragen of u 
toestemming nodig heeft. 
Denk bijvoorbeeld aan het maken van een 
slaapkamer op zolder. 
Het aanbrengen van rolluiken of zonwering 
is niet toegestaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt aan deze brochure geen rechten ontlenen. De genoemde maten zijn indicatief

 


