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Scheurkamp-Bieshorstlaan Warnsveld

28 huurwoningen in Warnsveld
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Locatie & project
De locatie
De 28 nieuwbouwwoningen komen op de locatie
waar in 2017, 26 woningen zijn gesloopt. De
woningen liggen in het midden van een
gerenoveerde wijk en op loopafstand van winkels
en openbaar vervoer.

Energiezuinig
De woningen in het plan Bieshorstlaan en
Scheurkamp zijn duurzaam, energiezuinig
en gasloos.
De woningen voldoen aan de BENG normen. BENG
staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Met
deze nieuwe energienorm speelt Ons Huis in op de
toekomst. De woningen voldoen aan de

Architectuur

energieprestatie-eisen die vanaf 2021 gelden voor

De 28 huurwoningen van Ons Huis zijn verdeeld

woningen. Een BENG woning betekent lage

over vijf bouwblokken van verschillende lengte(s).

energielasten voor de bewoner. Dit blijft wel

Drie bouwblokken zijn gelegen aan de Scheurkamp

afhankelijk van de leefstijl van de bewoner.

en twee bouwblokken aan de Bieshorstlaan.
De woningen worden uitgevoerd met schuine

Om te voldoen aan de BENG normen zijn

daken bekleed met dakpannen.

de huizen zó ontworpen dat de energiebehoefte

Via voetpaden aan de voor- en achterzijde van de

van de woning laag blijft. Ze zijn uitstekend

bouwblokken zijn de woningen bereikbaar.

geïsoleerd en krijgen een

Voor auto’s komen er parkeerhoven die bereikbaar

energiezuinige luchtwarmtepomp installatie die

zijn via de openbare weg. Op de situatietekening

voor de verwarming zorgt. Ook komen er

zijn deze ter indicatie aangegeven.

zonnepanelen op het dak waarmee energie
wordt opgewekt.

De woningen worden gebouwd door bouwbedrijf
Veluwezoom–Verkerk volgens strenge
kwaliteitsnormen.
De bouw is gestart na de zomer van 2020.
De oplevering van de woningen aan de
huurders staat gepland vanaf half mei 2021.
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De huurwoningen
Er zijn twee verschillende typen woningen die zich onderscheiden door de ligging. Er zijn hoekwoningen
en tussenwoningen. In deze brochure ziet u een situatieschets van de locatie, woningplattegronden en
geveltekeningen van de woningen.

De indeling
Iedere woning heeft een tuingerichte woonkamer
met een raampartij en een tuindeur. De open
keuken is straatgericht aan de voorzijde van de
woning.
Op de eerste verdieping liggen twee slaapkamers
en een badkamer met een tweede toilet.

De vloer van de houten buitenberging is van beton.
De bergingen worden aan de binnenzijde voorzien
van een wandlicht-punt met schakelaar en een
enkele wandcontactdoos.
Aan de buitenzijde van de bergingen en aan de
voor- en achterzijde van de woning worden
verlichtingsarmaturen geplaatst.

Op de tweede verdieping, de zolderruimte, bevindt
zich een derde slaapkamer.
Op de overloop van de tweede verdieping zitten de

Alle woningen worden voorzien van een
buitenkraan.

aansluitpunten voor een wasmachine en een
wasdroger.

Afwerking

De voortuinen variëren in oppervlaktes van 17 m2
tot 70 m2. De achtertuinen variëren in
oppervlaktes van 40 m2 tot 110 m2.
De hoekwoningen hebben tuinen aan de zijkant die

Bij oplevering zijn de wanden van de woning

deels tot de voortuin en deels tot de achtertuin

geschikt voor het aanbrengen van behang

behoren.

(‘behangklaar’ en niet geschikt voor sauswerk).
De vloeren hebben een cementgebonden dekvloer

De woningen krijgen een betegeld terras van circa

en worden opgeleverd zonder vloerplinten. De

6m2. Er wordt een pad vanaf de openbare weg

plafonds zijn voorzien van spuitpleisterwerk. De

naar de voordeur aangelegd met een breedte van

schuine dakvlakken zijn voorzien van een houten

circa 90 centimeter. Aan de tuinzijde van de

plaatmateriaal in een witte kleur.

woning wordt een pad aangelegd vanaf de
achterdeur van de woning naar de berging en de

Buitenruimten

achterpoort in een breedte van circa 90

In de tuin wordt een geprefabriceerde houten

centimeter. Achter elk woningblok komt een

buitenberging geplaatst. Deze berging is

achterpad in een breedte van circa 1,20 meter.

samengesteld uit houten schotten met
verduurzaamde houten rabatdelen en een

De voortuinen worden afgescheiden door een

lessenaarsdak van golfplaten.

60 centimeter hoge beukenhaag. De achtertuinen
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worden van de achterpaden gescheiden door een

De toiletruimte krijgt een hangend closet en een

metalen gaashek begroeid met hedera.

fonteintje met kraan.

Deze gaashekken hebben een poort die uitkomt op
het achterpad. Er wordt geen afscheiding tussen de
tuinen onderling aangebracht. Deze afscheidingen
moeten de bewoners in onderling overleg zelf
plaatsen.

Ventilatie- en
luchtbehandeling
Op de tweede verdieping bevindt zich het
mechanisch ventilatiesysteem. Voor het afvoeren

Uw keuken
De keuken is uitgerust met een wit keukenblok
met drie onder- en drie bovenkasten en een
donkergrijs gemêleerd Duropal werkblad met een

van lucht zitten er afzuigventielen in het plafond
van de keuken, badkamer en toilet.
Het ventilatiesysteem wordt gestuurd door middel
van CO2 sensoren in de woonkamer en de
hoofdslaapkamer.

enkele spoelbak en mengkraan.
Op de achterwand komen witte wandtegels.
De keuken is voorzien van een perilex aansluiting

In de doucheruimte kan de ventilatie worden
geregeld met een 3-standen schakelaar.

voor een elektrisch kooktoestel. De woningen
hebben geen gasaansluitingen.

Uw badkamer en toilet
Voor de badkamer en het toilet is gekozen voor wit
sanitair van Villeroy & Boch. De wanden van de
badkamer worden tot het plafond betegeld met
witte tegels en op de vloer komen muisgrijs
kleurige vloertegels. De badkamer wordt verder

Verwarming
De woningen worden voorzien van een individuele
lucht-/water warmtepomp met een 180 liter
warmtapwater boiler. De binnen-unit van de
warmtepomp wordt geplaatst in de technische
ruimte op de begane grond in de hal. De buitenunit
van de warmtepomp wordt bij de voordeur
geplaatst aan de buitenzijde van de woning.

voorzien van een hangend closet, een wastafel
met mengkraan, spiegel en planchet.
De douchehoek krijgt een douchemengkraan
met glijstangset.

De begane grond, eerste en tweede verdieping
krijgen vloerverwarming. In de doucheruimte
wordt naast de vloerverwarming een elektrische
designradiator geplaatst. In de woonkamer hangt

In de toiletruimte komen ook witte tegels tot een
hoogte van circa 1,2 meter. Op de vloer komen

een thermostaat waarmee de temperatuur in de
gehele woning kan worden geregeld.

muisgrijs kleurige vloertegels.
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Exterieur
De gevels van de woningen worden uitgevoerd
in schoonmetselwerk. De ‘plint’ bestaat uit een
bruin-paars genuanceerde baksteen en het overige
metselwerk uit een bruin genuanceerde baksteen.
Rond de gevelkozijnen van de hoekwoningen, op
de eerste en tweede verdieping, wordt het
metselwerk in een 2 centimeter ‘uitstekend’ kader
uitgevoerd.

De gevelkozijnen, ramen en deuren zijn van
kunststof en zijn voorzien van tripleglas. De ramen
worden uitgevoerd als draai-/kiep ramen. De
daken worden voorzien van betonnen dakpannen.
In het dak worden dakvensters opgenomen in
verschillende afmetingen. Op de daken worden
zonnepanelen gemonteerd.

Wijzigingen
Tijdens de bouw kunt u geen meer- of minderwerkopties kiezen. Wilt u na oplevering wijzigingen
aanbrengen, dan kunt u daar toestemming voor
vragen. U krijgt dan richtlijnen en voorwaarden
waaraan de wijzigingen moeten voldoen.
Ook geven wij aan hoe we met de wijzigingen
omgaan als u in de toekomst de huur opzegt.
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De huurprijs
De ‘brutohuur’ bestaat uit de ‘kale huur’ plus ‘de servicekosten’. De brutohuur is de huurprijs die u gaat
betalen. De actuele huurprijs van de woningen is als volgt:

Kale huur

€ 633,25

Servicekosten
Servicefonds

€ 5,30

Rioolcontract

€ 0,65

Glasverzekering

€ 0,25

Totaal Servicekosten

€ 6,20

Bruto huur

€ 639,45

Servicekosten
De servicekosten bestaan uit kosten voor het Servicefonds, het rioolreinigingscontract en het glasfonds van Ons
Huis. Het Servicefonds neemt u de kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uit handen. Dit zijn
werkzaamheden die u als huurder anders zelf hoort uit te voeren. Het gaat dan om:
▪

hang- en sluitwerk

▪

elektra

▪

sanitair

▪

klein timmerwerk

Deelname aan het rioolreinigingscontract betekent dat u via Ons Huis verstoppingen van het riool kunt laten
verhelpen. Het glasfonds is een glasverzekering. Ook bij ruitbreuk kunt u dus bij Ons Huis terecht voor herstel.

Meer informatie over het servicefonds vindt u op www.onshuisapeldoorn.nl.

Huurtoeslag
Huurtoeslag is in sommige gevallen mogelijk. Dit is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en uw inkomen.
Meer informatie is te vinden via de site www.toeslagen.nl.
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Hoe komt u in aanmerking voor een woning?
Woonkeus Stedendriehoek zorgt voor de centrale registratie van woningzoekenden in de stedendriehoek
Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Voorst. De toewijzing van deze 28 eengezinswoningen met een huurprijs
onder de huurtoeslaggrens verloopt via Woonkeus Stedendriehoek. Om in aanmerking te komen voor een van
de woningen moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek.

Toewijzing
De woningen worden toegewezen op basis van uw inschrijfduur als woningzoekende bij Woonkeus
Stedendriehoek.

Aanvullende vereiste:
•

Uw inkomen moet passend zijn bij de huurprijs.

De regels voor passend toewijzen vindt u hier.

Let op: als u besluit de woning te gaan huren dan is dat voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is een volle
kalendermaand.

Interesse?
Als u ingeschreven staat als woningzoekende, dan kunt u reageren via de website van Woonkeus
Stedendriehoek: www.woonkeus-stedendriehoek.nl. De advertentie wordt in de eerste helft
van januari 2021 op deze site gepubliceerd.

Let op de aanmeldtermijn die op de website staat vermeld!
Uw reactie moet tijdig in het bezit zijn van Woonkeus. Reageer dus op tijd.
Nadat alle reacties binnen zijn, bepaalt Woonkeus Stedendriehoek de volgorde van toewijzing.

Heeft u vragen over de eengezinswoningen van project Scheurkamp – Bieshorstlaan of over de
inschrijvingsprocedure?

Neem gerust contact op met Ons Huis op telefoonnummer (055) 526 25 00 of via
verhuur@onshuisapeldoorn.nl
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
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Tekeningen
Overzicht woningblokken

Nb. De aangegeven parkeerplaatsen zijn indicatief
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Overzicht per woningblok
Blok 1 (Scheurkamp)

Blok 2 (Scheurkamp)

Blok 3 (Scheurkamp)

De vermelde nummers zijn bouwnummers!
Voor corresponderende huisnummers zie pagina 12
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Blok 4 (Bieshorstlaan)

Blok 5 (Bieshorstlaan)

De vermelde nummers zijn bouwnummers!
Voor corresponderende huisnummers zie pagina 12
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Overzicht bouw- en huisnummers
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Gevels tussenwoningen
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

234

468

2

--

--

3

11 12

22 24

4

15 16 17 18 19 20

34 36 38 40 42 44

5

23 24 25 26 27

56 54 52 50 48

Voorgevel

Achtergevel

13

Plattegronden tussenwoningen
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

234

468

2

--

--

3

11 12

22 24

4

15 16 17 18 19 20

34 36 38 40 42 44

5

23 24 25 26 27

56 54 52 50 48

Plattegrond begane grond

Plattegrond 1ste verdieping
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Plattegronden tussenwoningen
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

234

468

2

--

--

3

11 12

22 24

4

15 16 17 18 19 20

34 36 38 40 42 44

5

23 24 25 26 27

56 54 52 50 48

Plattegrond 2de verdieping
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Gevels tussenwoningen (gespiegeld)
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

--

--

2

78

14 16

3

--

--

4

--

--

5

--

--

Voorgevel

Achtergevel
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Plattegronden tussenwoningen (gespiegeld)
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

--

--

2

78

14 16

3

--

--

4

--

--

5

--

--

Plattegrond begane grond

Plattegrond 1ste verdieping
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Plattegronden tussenwoningen (gespiegeld)
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

--

--

2

78

14 16

3

--

--

4

--

--

5

--

--

Plattegrond 2de verdieping
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Gevels hoekwoningen ‘links’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

1

2

2

9

18

3

13

26

4

21

44a

5

22

56a

Zie doorsnedetekeningen pagina 28

Voorgevel

Achtergevel
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Zijgevels hoekwoningen ‘links’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

1

2

2

9

18

3

13

26

4

21

44a

5

22

56a

Zie doorsnedetekeningen pagina 28

Linkerzijgevel
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Plattegronden hoekwoningen ‘links’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

1

2

2

9

18

3

13

26

4

21

44a

5

22

56a

Plattegrond begane grond

Plattegrond 1ste verdieping
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Plattegronden hoekwoningen ‘links’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

1

2

2

9

18

3

13

26

4

21

44a

5

22

56a

Plattegrond 2de verdieping
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Gevels hoekwoningen ‘rechts’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

5

10

2

6

12

3

10

20

4

14

32

5

28

46

Voorgevel

Achtergevel
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Plattegronden hoekwoningen ‘rechts’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

5

10

2

6

12

3

10

20

4

14

32

5

28

46

Plattegrond begane grond

Plattegrond 1ste verdieping
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Plattegronden hoekwoningen ‘rechts’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

5

10

2

6

12

3

10

20

4

14

32

5

28

46

Plattegrond 2de verdieping
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Zijgevels hoekwoningen ‘rechts’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

1

2

2

6

12

3

10

20

4

14

32

5

28

46

Zie doorsnedetekeningen pagina 28

Rechterzijgevel
26

Doorsnede tekeningen

Langsdoorsnede

Dwarsdoorsnede

27

Bergingen ‘dubbel’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

1234

2468

2

6789

12 14 16 18

3

10 11 12 13

20 22 24 26

4

16 17 18 19 20 21

36 38 40 42 44 44a

5

22 23 24 25 26 27

56a 56 54 52 50 48
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Bergingen ‘enkel’
Blok

Bouwnummer(s)

Huisnummers

Blok

Bouwnummers

Huisnummers

1

5

10

2

--

--

3

--

--

4

14 15

32 34

5

28

46
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