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Nieuwbouw Kerkrade-West 
U zoekt een ruime, energiezuinige woning met 
tuin en berging, in een rustige buurt? Dan is dit 
prachtig gelegen nieuwbouwproject aan de rand 
van het nog aan te leggen Park West in 
Kerkrade-West een prima keuze voor u.  De 
woningen liggen op een rustige locatie met 
voorzieningen zoals de winkels en het nog te 
realiseren multifunctionele centrum (MFA) 
binnen handbereik.  Naar verwachting worden 
de woningen medio 2015 opgeleverd. 

 
Rustig wonen aan de rand van het Park 
 
De woningen 
Er zijn twee verschillende woningtypes: A en B. 
Ook kunnen de ligging -tussenwoning of 
hoekwoning- en het perceeloppervlak 
verschillen. De woonoppervlakte van de 
woningen bedraagt circa 110 m². 
 
Indeling algemeen 
Via een ruime entree komt u de woning binnen.  
Op de begane vloer vindt u de woonkamer met 
open keuken. Deze heeft een oppervlakte van 
36 m², respectievelijk 33m². Vanuit de 
woonkamer komt u uit in de tuin, die voorzien is 
van een houten berging. De woningen zijn ook 
via de achtertuin bereikbaar. Daarnaast vindt u 
op de begane vloer een slaapkamer, een 
gastentoilet met hangend toilet en een ruime 
badkamer met tweede wc en inloopdouche. 
Type A heeft op de bovenverdieping nog 2 
slaapkamers, type B heeft nog 1 slaapkamer 
boven. 

 
In de berging binnen is de aansluiting voor uw 
wasmachine, eventuele condensdroger en de 
opstelplaats voor de technische installaties 
gesitueerd. 
 
Plattegronden 
In deze brochure treft u de plattegronden van 
de woningen aan. De pijl op de 
overzichtstekening wijst naar het noorden. 
In de technische omschrijving, achterin deze 
brochure, is het afwerkingsniveau van de 
woningen gedetailleerd beschreven.  
 
Parkeren 
Bewoners en bezoekers kunnen de auto in de 
directe omgeving parkeren. Er zijn voldoende 
(gratis) parkeerplaatsen. Type A woningen 
beschikken over een eigen oprit.  

 
Extreem energiezuinig 
Bij nieuwbouw passen we standaard 
energiezuinige technieken, triple glas (3 lagen), 
spouwmuur-, dak- en vloerisolatie toe 
(energielabel A++). Dit betekent minder CO²-
uitstoot en lagere energielasten voor de 
bewoner.  
 

De woningen zijn extreem energiezuinig 
 
Zelfvoorzienend 
Bij deze 22 woningen gaat HEEMwonen nog een 
stap verder. De woningen zijn volledig 
zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. Koken 
en verwarmen gebeurt elektrisch. Er is geen 
gasaansluiting maar een warmtepomp die zorgt  

 
voor milieuvriendelijke verwarming en warm 
water. U kookt dus ook elektrisch. 
 
Zonnepanelen  
De benodigde elektra wordt door zonnepanelen 
opgewekt. Deze kunnen circa 5.000 kWh per 
jaar 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. Bij een 
normaal energieverbruik betaalt u alleen de 
vastrechtkosten van elektriciteit. 
 
Warmteterugwinning 
De buitengevel wordt uitgevoerd in stucwerk 
met reliëf en houten betimmering. Dankzij een 
mechanische ventilatie met warmteterug-
winning heeft u 24 uur per dag frisse lucht. Dit 
zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. Ook 
bespaart u hiermee energie. De mechanische 
afzuig-unit staat in de berging. 
 

Veiligheid 
Bij de bouw is veiligheid van de bewoners één 
van de speerpunten. Op elke verdieping komt 
een rookmelder en er wordt inbraakwerend 
hang- en sluitwerk aangebracht. 

 
Huurprijs 
De huurprijs  van de woningen bedraagt € 690 
(prijspeil 2015). Daarnaast betaalt u ongeveer  
€ 15 per maand servicekosten voor de 
glasverzekering en het groenonderhoud van de 
hagen in de voor- en achtertuin. Bij alle 
woningen is huurtoeslag mogelijk.  
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Adressen, huurprijzen en oppervlaktes 
  

nr Adres Type Huur 
Woonkamer 

Slaapkamers 
Buiten-
berging 

Achtertuin 
+ keuken 

1 Gladiolenstraat  165 A2e € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 98 m2 

2 Gladiolenstraat 163 A1 € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 89 m2 

3 Gladiolenstraat 161 A3 € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 83 m2 

4 Gladiolenstraat 159 A1 € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 74 m2 

5 Gladiolenstraat 157 A2  € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 80 m2 

6 Gladiolenstraat 155 A1e € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 81 m2 

7 Gladiolenstraat 153 B2e € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 137 m2 

8 Gladiolenstraat 151 A1 € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 111 m2 

9 Gladiolenstraat 149 A2 € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 111 m2 

10 Gladiolenstraat 147 A1 € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 104 m2 

11 Gladiolenstraat 145 B1 € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 77 m2 

12 Gladiolenstraat 143 B1e € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 100 m2 

13 Spireastraat  59 A1e € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 119 m2 

14 Spireastraat 57 A2 € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 121 m2 

15 Spireastraat 55 A1 € 690 36 m² 13,7 m² 9,5 m² 6,1 m² 6 m2 122 m2 

16 Spireastraat 53 B1 € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 143 m2 

17 Spireastraat 51 B2  € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 145 m2 

18 Spireastraat 49 B2 € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 146 m2 

19 Spireastraat 47 B3 € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 148 m2 

20 Spireastraat 45 B1 € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 149 m2 

21 Spireastraat 43 B3 € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 96 m2 

22 Spireastraat 41 B2e € 690 33 m² 14,4 m² 10,8 m² n.v.t. 6 m2 78 m2 

 
 

N.B. afmetingen zijn bij benadering, de werkelijke afmetingen kunnen afwijken. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.   
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De locatie 
 

 

  



5 

 

 
De plattegronden 

     
 
Woningtype A 
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Woningtype B 
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Technische informatie 
 
Keuken 
In de open keuken komt een keukenblok. Het 
kunststof aanrechtblad is voorzien van een RVS 
spoelbak en een uitsparing voor een elektrische 
kookplaat. Naast de gootsteen is een 
aansluitpunt voor een vaatwasser. De 
keukenindeling varieert per woningtype. 
 
Koken gebeurt elektrisch, er is géén 
gasaansluiting. Het zelf ophangen van een 
motorloze wasemkap is toegestaan. Het is niet 
toegestaan om een wasemkap met motor aan 
te sluiten op het afzuigpunt van de mechanische 
ventilatie. Dan werkt de mechanische ventilatie 
niet meer.  
  
Badkamer 
De badkamer wordt voorzien van:  
- een inloopdouche met verlaagde 

douchevloer, douchemengkraan, 
handdouche en glijstang;  

- een wastafel met mengkraan, planchet en 
spiegel; 

- een hangend toilet.  
 
Ramen en kozijnen  
De woningen krijgen thermisch isolerend 
driedubbel glas. De raamkozijnen zijn van 
aluminium. De slaapkamers zijn voorzien van 
draai-kiepramen.  
 
 
 

 
 
 
Draai-kiepramen hebben als voordeel dat u 
gemakkelijk zelf de ramen kunt wassen aan de 
binnen- en buitenkant. Het aanbrengen van 
zonwering is toegestaan. Bij de ramen zijn 
voorziening hiervoor aangebracht.  In de 
achtergevel is een voorziening opgenomen voor 
het monteren van een uitvalscherm. Het 
aanbrengen van rolluiken is niet toegestaan. 
De vensterbanken zijn uitgevoerd in 
natuursteen.  
 
Hang- en sluitwerk 
De buitendeuren en ramen krijgen inbraak-
werend hang- en sluitwerk. 
 
Wandafwerking 
De wanden van de badkamer en het toilet 
worden betegeld. In de badkamer tot aan het 
plafond, in het toilet tot 1.40 meter hoogte. 
Daarboven komt spuitwerk. In de keuken 
worden boven het aanrechtblad witte tegels 
aangebracht. Boven deze tegels wordt 
spuitwerk aangebracht. 
 
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 nieuwbouwwoning 
verhuist, dan kan hij hiermee bij zijn advies  
rekening houden. 
 
Het aanbrengen van spuitwerk op de wanden 
raden wij sterk af. Er kunnen altijd krimp-
scheuren optreden en. Dit zijn scheuren tussen 
wanden van verschillende materialen. 
Spuitwerk is niet elastisch genoeg om dit op te 
vangen. Als u toch kiest voor spuitwerk dan is de 
mogelijke scheurvorming voor eigen risico. 
 
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. Ook met een 
ventilatiesysteem met warmteterugwinning,  
zoals in deze woningen, kunt u gewoon een 
raam openzetten.  
 
Vloerafwerking 
De vloer van de badkamer en het toilet wordt 
met grijze antisliptegels betegeld. In de rest van 
de woning komt een cementdekvloer, die onder 
meer geschikt is voor het aanbrengen van 
parket, laminaat en tapijt.  
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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). 
 
Vloerverwarming 
Op de begane grond vloer is in de 
cementdekvloer vloerverwarming aanwezig. 
Niet alle vloerafwerkingen zijn hiervoor 
geschikt. Laat u vooraf goed informeren door 
uw vloerenleverancier. In de cementdekvloer 
liggen diverse leidingen, waardoor boren in de 
vloer niet is toegestaan. 
 
Ruimte verwarming 
Een luchtwarmtepomp zorgt voor verwarming 
van de woning en levert het warme water. De 
woning wordt op de begane grond verwarmd 
via vloerverwarming, op de verdieping via 
radiatoren.  
 
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 berging. Dat betekent dat 
de vochtige en vervuilde lucht in deze ruimten 
naar buiten wordt afgevoerd. De luchttoevoer in  
badkamer, toilet, berging en meterkast gebeurt 
via de onderkant van de deur. De bediening van 
de mechanische ventilatie vindt u in de keuken.  
 
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 telefoon-
aansluiting in de woonkamer en in de 
slaapkamer op de begane vloer.  
 
Tuin 
De woningen hebben een voor- en achtertuin.  
Aan de voorzijde komen blokhagen en grind. 
Het snoeien van de blokhagen wordt via 
HEEMwonen uitgevoerd. Aan de achterzijde, 
langs het brandpad, komt deels een 
gaashekwerk met klimopbeplanting en deels 
een laurierhaag. Het onderhoud hiervan wordt 
ook door HEEMwonen uitgevoerd. Hiervoor 
betaalt u servicekosten. Tussen de tuinen 
onderling komt een gaashekwerk met klimop. 
Het onderhoud hiervan is voor de bewoners. 
 
 
 

 
 
Het terras achter de woning wordt bestraat met 
betonklinkers. Hier komt een lichtpunt voor een 
buitenlamp en een buitenkraan met afvoer-
putje. 
 
Buitenberging 
In de achtertuin staat een houten berging die 
gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het 
stallen van een fiets of scootmobiel, tuin-
gereedschap e.d. In de berging is een lichtpunt 
en een stopcontact met lichtschakelaar 
aanwezig. Aan de buitenzijde van de berging is 
een lichtarmatuur aanwezig. Deze lamp gaat 
automatisch aan als het donker wordt en uit als 
het weer licht wordt.  
 
Wijzigingen aanbrengen 
Heeft u de woning toegewezen gekregen en wilt 
u naderhand wijzigingen aanbrengen? Naam 
dan in alle gevallen eerst contact op met 
HEEMwonen via (045) 645 44 44 om te vragen 
of u toestemming nodig heeft. 
 
Aan deze  brochure kunt u geen rechten 
ontlenen. Genoemde maten zijn indicatief. 


