
 
 
 
 
 

 

Installaties Wijk achter ’t spoor 
 
Nul-op-de-meter 
Bij de realisatie van de 4 eengezinswoningen en de 10 beneden-bovenwoningen in Wijk 
Achter ’t Spoor te Vleuten staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De woningen worden 
duurzaam ontwikkeld en uitgevoerd volgens het NOM-principe (nul op de meter). Dit houdt in 
dat alle in- en uitgaande energiestromen op jaar basis “nul” zijn. Uw woning is daarmee 
energieneutraal en voor uw eigen verbruik heeft u een energiebundel die u kunt benutten. Uw 
woning draagt bij aan een duurzaam milieu en in theorie heeft u daarmee geen energielasten 
meer. Dit geldt bij een gemiddelde gezinssamenstelling met een gemiddeld energieverbruik en 
in een gemiddeld klimaatjaar. Indien u hiervan afwijkt is het mogelijk dat u moet bijbetalen of 
geld terug krijgt wanneer u zelf extra zuinig met energie omgaat. 
 
In het onderstaande tabel staan de uitgangspunten van een gemiddelde gezinssamenstelling 
en hun gemiddelde elektra verbruik. 

 
 
Zonnepanelen en warmtepomp 
De energie-neutrale woningen van Wijk Achter ’t Spoor hebben niet alleen zonnepanelen, 
maar zijn ook voorzien van een individuele (elektrische) lucht/waterwarmtepompinstallatie. Met 
deze installatie kunnen alle verblijfsruimten – via vloerverwarming – van warmte worden 
voorzien. Tevens zorgt de warmtepomp voor de levering van warm tapwater. 
 
Voordelen van een warmtepomp 
De warmtepompinstallatie gebruikt de buitenlucht als energiebron. De buitenunit onttrekt 
warmte aan de buitenlucht welke wordt opgewaardeerd tot een temperatuurniveau dat 
geschikt is om de woning te verwarmen. Het gekozen systeem biedt legio voordelen: er zijn 
geen radiatoren nodig, de energierekening gaat omlaag en het comfort omhoog. 
 
Warmte en Warmtapwater. 
Voor de verwarming is gekozen voor een elektrische lucht/water warmtepomp (Dit 
energiezuinige systeem geeft zijn warmte af aan de woning via lage temperatuur (LT) 
vloerverwarming in alle verwarmde ruimten. De lage temperatuur verwarmingsinstallatie zorgt 
voor een comfortabele ruimteverwarming. 

 



 
 
 
 
 
 
  
 

 

Een warmtepomp is een elektrische vervanging voor je cv-ketel. Eigenlijk is een warmtepomp 
een soort omgekeerde koelkast. Deze warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht en 
gebruikt die warmte voor verwarming en warm water. Tevens is er een 200 liter boiler voor het 
direct leveren van warm tapwater. 
 
De warmtepomp bestaat uit twee onderdelen namelijk de binnen en buitenunit. De binnen unit 
en geïntegreerde boiler staan in een aparte bergingsruimte. De buitenunit staat bij de 
eengezinswoningen nabij de buitenberging, bij de beneden-boven woning op het dak van het 
gebouw. 
 
De thermostaat van de vloerverwarming bevindt zich in de woonkamer, de temperatuur van de 
slaapkamers loopt hier bij mee. In de badkamer is een elektrische radiator geplaatst om de 
warmte vraag van deze ruimte te kunnen leveren. 
 
Mechanische ventilatie 
De woningen zijn voorzien van een individuele mechanische ventilatie die de badkamer, toilet, 
keuken en de berging waar de installaties van de woning en wasmachine staat de lucht 
afzuigt. De woningen worden van frisse lucht voorzien doormiddel van luchttoevoer door de 
ventilatierooster in de ramen. 
 
De mechanische ventilatie wordt geregeld middels een CO2 meter in de woonkamer en kan 
tijdelijk verhoogd worden door de schakelaars in de badkamer en keuken. 
 
Let op! 
Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen in de keuken dan mag dit alleen een recirculatiekap 
zijn. Het is niet toegestaan om een wasemkap aan te sluiten op de mechanische ventilatie 
(afzuigpunten in de keuken) of een luchtafvoer door de gevel te realiseren. Omdat nieuwe 
woningen steeds beter worden geïsoleerd is de luchtafvoer afhankelijk van een goed 
functionerende mechanische ventilatie. Wanneer er een wasemkap op dit systeem wordt 
aangesloten, raakt het systeem ontregelt.  
 
Meterkast 
De appartementen zijn allemaal voorzien van een individuele meterkast met een groepenkast 
en een individuele Elektra-en water meter. De hoofdaansluiting voor de CAI en KPN bevindt 
zich in de meterkast. Vanuit de meterkast worden leidingen bedraad naar de aansluitpunten in 
de woning. De loze leidingen in de keuken en slaapkamer 1 voor elektra, CAI en KPN lopen 
vanuit de meterkast naar het desbetreffende aansluitpunt in de meterkast.  
 
De keuken 
Het is alleen mogelijk om elektrisch te koken. In de keuken bevindt zich standaard een perilex 
aansluiting t.b.v. elektrisch koken. Standaard is elk woning voorzien van twee dubbele 
wandcontactdozen boven het aanrechtblad. Om alle mogelijke keukenapparatuur aan te 
kunnen sluiten zonder storingen is het mogelijk om nu of in de toekomst extra elektrisch 
groepen aan te brengen in de keuken. Hiervoor zijn drie loze leidingen in de keuken 
aangebracht. Voor de posities verwijs wij naar de plattegrond van uw nieuwe woning 
 
De standaard opstelling van een keuken van GroenWest bestaat uit een aanrechtblad van 
circa 1800 mm met drie onder- en drie bovenkasten. Naast het aanrechtblad bevindt zich de 
opstelplaats voor de koelkast en aan de andere zijde de kookopstelling. De keuken ingetekend 
in de woningplattegrond is een indicatie van de opstelling en de vrije ruimte naast het 
aanrechtblad.  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
  
 

 

Bergingsruimte in de woning. 
De eengezinswoningen hebben een kast onder de trap op de begane grond. 
 
In alle woningen is er een berging in de woning die tevens gebruikt wordt voor het plaatsen 
van de installaties van de woning (luchtwarmtepomp, 200 liter boiler en eventueel de 
Mechanische ventilatie) en de wasmachine/ wasdroger. 
 
Bergingszolder 
De eengezinswoningen en de bovenwoningen hebben een opslagruimte op de zolder. Deze 
ruimte is bij de eengezinswoningen  te bereiken doormiddel van een vlizotrap op de overloop 
en voor de bovenwoningen via een vaste steektrap. Op de bergingszolder van de 
eengezinswoningen bevind zich de mechanische ventilatie. 
 
Let op een goede ventilatie  
De ruimte waar de warmtepomp is geplaatst moet goed bereikbaar zijn en geventileerd 
worden.  Ook uw meterkast moet goed geventileerd worden. Daarom zitten er roosters of 
ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant van de meterkastdeur. Hou deze openingen 
vrij. Gebruik uw meterkast niet als bergruimte. 
 

Er is nog een reden om ruimte voor de warmtepomp niet als bergruimte te gebruiken. Als het 
nodig is, moeten wij bij reparaties of inspecties snel bij de installatie kunnen zijn. 
 
Rookmelders 
Alle woningtypes hebben een rookmelder in de verkeersruimtes. Voor de eengezinswoningen 
is dit de hal en de overloop op de eerste etage. De appartementen hebben een rookmelder in 
de gang. 
 
Loze leidingen in de slaapkamers 
In slaapkamer 1 bevinden zich twee loze leidingen. In de overige slaapkamers zijn geen loze 
leidingen aanwezig. 
 
Loze leiding zonwering 
Nabij de ramen van de zon belaste gevels zijn loze leidingen aangebracht. Dit maakt het 
mogelijk om in de toekomst elektrisch bedienbare zonwering aan te brengen. 
 
Wanneer uw zonwering wilt plaatsen dan dient uw dit altijd schriftelijk aan te vragen bij 
GroenWest.  
 
Wasmachine en wasdroger aansluiting 
De opstelplek voor de wasmachine en de wasdroger staan ingetekend in de woningen. Er is 
een wandcontactdoos met een aparte groep in de meterkast voor de wasmachine en 
wasdroger. Alle overige voorzieningen voor de wasmachine en wasdroger worden nabij de 
positie geplaatst. 
 

  



 
 
 
 
 
 
  
 

 

Bijzonderheden 
 
Intercom (spreek- en bellentableau) 
De bovenwoningen hebben in de woonkamer een intercom die in verbinding staat met het 
spreekrooster op het bellentableau op de begane grond. De voordeur van de bovenwoningen 
is te bedienen doormiddel van de intercom. 
 
Individuele berging buiten. 
Alle woningen hebben een berging in de tuin aan de achterzijde. Voor de bovenwoningen is 
deze berging te bereiken via het achterpad. 
 
Tuin 
Op de verhuurtekeningen zijn hagen ingetekend aan de voorzijde van de woningen. Deze 
hagen mogen niet worden verwijderd. Het onderhoud van deze hagen is voor de huurder van 
de desbetreffende woning. 
 
Inbraakwerend hang- en sluitwerk 
De woningen en bergingen voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Alle 
draaiende delen in de buitengevel worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk.  
  



 
 
 
 
 
 
  
 

 

Zelf Aangebrachte Voorzieningen 
Iedereen verandert zijn of haar woning graag naar eigen smaak en inzicht. Het is belangrijk om 
te weten wat wel en wat niet mag worden veranderd. GroenWest kan de huurder hierover 
informeren en adviseren. Als het gaat om ingrijpende aanpassingen in de woning is de huurder 
verplicht hier vooraf schriftelijk toestemming voor aan te vragen. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de medewerkers van het KCC.   
 
Schotelantennes 
Voor alle woningen in het project “Wijk achter ‘t spoor” geldt dat het niet is toegestaan om 
schotelantennes te plaatsen, ook niet op/in de individuele buitenruimtes of op de bergingen. 
 
Zonwering 
Op de zonbelaste gevels zijn loze leidingen nabij de ramen opgenomen ten behoeve van 
elektrisch bedienbare zonwering (uitgangspunt is d.m.v. afstandsbediening). Let wel op dat uw 
altijd schriftelijk toestemming nodig hebt van GroenWest voor het plaatsen van zonwering aan 
de woning. Na deze aanvraag ontvangt uw van ons een schriftelijke bevestiging met onder 
andere het type zonwering, de kleuren van het materiaal en in sommige gevallen het merk. 
Momenteel zijn deze nog niet bekend. 
 
Wasemkap (afzuigkap) 
Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen in de keuken dan mag dit alleen een recirculatiekap 
zijn. Het is niet toegestaan om een wasemkap aan te sluiten op de mechanische ventilatie 
(afzuigpunten in de keuken) of een luchtafvoer door de gevel te realiseren. Omdat nieuwe 
woningen steeds beter worden geïsoleerd is de luchtafvoer afhankelijk van een goed 
functionerende mechanische ventilatie. Wanneer er een wasemkap op dit systeem wordt 
aangesloten, raakt het systeem ontregelt.  
  



 
 
 
 
 
 
  
 

 

Hoe wordt de woning opgeleverd?  
Eengezinswoning  

 

Ruimte Vloer Wanden Plafonds Voorzieningen 

Hal Dekvloer Behangklaar Spuitwerk 
Meterkast (en) 
Deurbel 
Rookmelder 

Meterkast onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt 

Meters 
- elektra 
- water 

Hoofdinvoer CAI &KPN 

Toilet Tegels 
Tegels tot circa 1,2m. 
daarboven spuitwerk  

Spuitwerk 
Toilet 
Fonteincombinatie 
Afzuigpunt mechanische ventilatie 

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk 
Kamerthermostaat 
Aansluitpunt CAI 
Aansluitpunt telefoon 

Keuken Dekvloer 

Tegels tussen onder- 
en bovenkasten en 
achter het 
kookgedeelte. 
Overige wanden 
behang klaar. 

Spuitwerk 

Aansluitpunt Koelkast 
Aansluitpunt elektrisch koken 
Loze leiding t.b.v. 

- Oven of magnetron 
- Vaatwasser/ boiler 

Afzuigpunten mechanische ventilatie 
Schakelaar t.b.v. mechanische 
ventilatie 

Slaapkamer 1 Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Loze leidingen  

Slaapkamer 2 Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  

Slaapkamer 3 
 

Dekvloer Behangklaar Spuitwerk  

Badkamer 
Tegels.  
Douchehoek 
aflopend 

Tegels tot plafond  Spuitwerk 

Wastafelcombinatie 
Thermostatische Douchemengkraan 
Glijstang combinatie 
Afzuigpunt mechanische ventilatie 
Loze Aansluiting t.b.v. optie tweede 
toilet 
Schakelaar t.b.v. mechanische 
ventilatie 
Elektrische Radiator 

Trapkast Dekvloer Behangklaar Onafgewerkt Lichtschakelaar + wandcontactdoos 

Berging in de 
woning 

Dekvloer Behangklaar Onafgewerkt 

Opstelplaats Wasmachine en 
wasdroger 
Warmtepomp, incl. boiler 
Mechanische ventilatie 

Berging in tuin 
Onafgewerkte 
betonvloer 

Onafgewerkt Onafgewerkt 
Lichtschakelaar + wandcontactdoos 
Buitenunit warmtepomp 

Bergingszolder 
Onafgewerkte 
betonvloer 

Onafgewerkt Onafgewerkt 
Lichtschakelaar + wandcontactdoos 
Mechanische ventilatie  

Tuin  onafgewerkt N.v.t. N.v.t.  

 
  



 
 
 
 
 
 
  
 

 

Beneden- bovenwoningen  

 

Ruimte Vloer Wanden Plafonds Voorzieningen 

Hal Dekvloer Behangklaar Spuitwerk 
Meterkast (en) 
Deurbel 
Rookmelder 

Meterkast onafgewerkt Onafgewerkt Onafgewerkt 

Meters 
- elektra 
- water 

Hoofdinvoer CAI &KPN 

Toilet Tegels 
Tegels tot circa 1,2m. 
daarboven spuitwerk  

Spuitwerk 

Toilet 
Fonteincombinatie 
Afzuigpunt mechanische 
ventilatie 

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk 

Kamerthermostaat 
hoofdbediening t.b.v. 
mechanische ventilatie 
Aansluitpunt CAI 
Aansluitpunt telefoon 

Keuken Dekvloer 

Tegels tussen onder- en 
bovenkasten en achter het 
kookgedeelte. 
Overige wanden behang 
klaar. 

Spuitwerk 

Aansluitpunt Koelkast 
Aansluitpunt elektrisch koken 
Loze leiding t.b.v. 

- Oven of magnetron 
- Vaatwasser/ boiler 

Afzuigpunten mechanische 
ventilatie 
Schakelaar t.b.v. mechanische 
ventilatie  

Slaapkamer 1 Dekvloer Behangklaar Spuitwerk 
 
Loze leidingen 
 

Slaapkamer 2 Dekvloer Behangklaar Spuitwerk 
 
 

Badkamer 
Tegels.  
Douchehoek 
aflopend 

Tegels tot plafond  Spuitwerk 

Wastafelcombinatie 
Thermostatische 
Douchemengkraan 
Glijstang combinatie 
Afzuigpunt mechanische 
ventilatie 
Loze Aansluiting t.b.v. optie 
tweede toilet 
Schakelaar t.b.v. mechanische 
ventilatie 

Berging in de 
woning 

Dekvloer Behangklaar Onafgewerkt 

Installatieruimte  
Aansluiting wasmachine 
en wasdroger 
Mechanische ventilatie  

Warmtepomp, incl. boiler 

Bergingszolder 
(bovenwoningen) 

Onafgewerkte 
betonvloer 

Onafgewerkt Onafgewerkt 
Lichtschakelaar + 
wandcontactdoos 

Berging in de tuin 
Onafgewerkte 
betonvloer 

Onafgewerkt Onafgewerkt 
Lichtschakelaar + 
wandcontactdoos 

De woningen worden voorzien van een Keller keuken. De vloer- en wandtegels zijn van Mosa.  


