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Crescent

De woningen vormen een halve cirkel. 

Dat betekent dat de zoninval steeds 

verschillend is. Voor energiezuinige, 

duurzame woningen is het gebruik 

van passieve zonne-energie essentieel. 

De serres liggen afhankelijk van 

de zonnestand aan de voor of de 

achterzijde. De halve cirkel is verdeeld in 

3 stukken met elk hun eigen woningtype. 

Het toepassen van zonnecollectoren 

op de schuine daken heeft ons er toe 

gebracht de kappen in het middelste 

deel divers te plaatsen. De combinatie 

van levensloopbestendige, duurzame 

woningen levert zo een aantrekkelijk 

stedenbouwkundig en architectonisch 

beeld op.

Type A

3

Kleurrijke Buurt Doetinchem Situatie

Type CType B

A

B

C



4

Energie-Concept 

Bij het ontwerpen van deze energiezuinige 

woningen is aan de volgende aspecten aandacht 

besteed:

1. Verminderen van de energie-vraag van de 

woningen. Goede isolatie van de dichte 

delen: Rc = 3,5 m2.K/W + geïsoleerde 

voordeur. Toepassing van HR++-glas; U-glas 

= 1,2 W/m2K. Toepassing van zeer goede 

kierdichting: klasse 2 van NEN 2687; qv;10 

< 80 dm3/s. Toepassing van gebalanceerde 

ventilatie met HR-warmterugwinning; 

temperatuurrendement van de wtw > 85%.

2. Gebruik van duurzame energiebronnen 

voor het voldoen aan de energievraag.

Zonnecollectoren met een ruim oppervlak 

t.b.v. zowel tapwaterverwarming als ruimte-

verwarming; zonnegascombi met een 

collectoroppervlak van 5,4m2. Het water 

in het voorraadvat van dit toestel wordt 

in eerste instantie door de zon verwarmd; 

de ingebouwde gasbrander komt alleen in 

bedrijf als dit noodzakelijk is.Gebruik van 

passieve zonne-energie door:

•	 Oriëntatie van de woonkamer op het zuiden.

•	 Toepassing van HR++-glas welk een zeer 

goede isolatiewaarde combineert met 

een behoorlijke mate van zontoetreding 

(ZTA=0,60).

•	 Toepassing van een serre aan ca 2/3 van het 

aantal woningen.

3. Inzet van efficiënte technieken 

bij het gebruik van energie.

Energieprestatiecoëfficiënt: 0,66.

Kleurrijke Buurt Doetinchem Duurzaam Bouwen

Artist’s impression Kleurijke Buurt Doetinchem.



5

Levensloopbestendige woningen

De huurwoningen zijn zo ontworpen dat 

de bewoners gedurende hun gehele leven 

in hun huis kunnen blijven wonen. Op de 

begane grond liggen de woonkamer en 

de open keuken. Aan de tuinzijde liggen 

2 slaapkamers. De badkamer bevindt 

zich in het midden van de plattegrond. 

Ook ouderen die moeite hebben met 

traplopen kunnen hier blijven wonen. 

Bij type A ligt de serre aan de voorkant 

op de zon.
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Seniorenwoning

In het middelste deel van de 

crescent hebben de woningen een 

dwarsgeplaatste kap. De schuine 

daken draaien zich naar de zon, zodat 

hierop de zonnecollectoren gesplaatst 

kunnen worden. Dit type heeft op 

de begane grond ook het gehele 

levensloopbestendige programma. 

Type B is een meer specifieke 

seniorenwoning. Alle ruimten liggen 

op de begane grond. 

Type D is een éénlaagse hoekwoning.

Kleurrijke Buurt Doetinchem Woningtype B en D

Dwarsdoorsnede type B

Woningtype B, met op de voorgrond type D

Begane grond type DLangsdoorsnede type BBegane grond 1e verdieping
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Geschikt voor mindervaliden

Bij deze woningen ligt de serre aan de 

achterkant van het huis. Op de begane 

grond liggen hier ook de woonkamer, 

keuken en 2 slaapkamers. De woning is 

hierdoor zeer geschikt voor ouderen en 

mindervaliden. De rechte trap maakt de 

toepassing van een traplift eenvoudig.

Kleurrijke buurt Doetinchem Woningtype C
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Kleurrijke Buurt Doetinchem Colofon

Locatie:
Kleurrijke Buurt, Dichteren, Doetinchem

Opdrachtgever:
Sité Woondiensten, Doetinchem

Ontwerp:
1997, Guus Smit BNA

Start bouw en oplevering:
December 2000
Maart 2001

Aant. woningen:
60 levensloopbestendige woningen waarvan:
18 type A
18 type B
18 type C en 
  6 type D

Stedenbouwkundige:
Kuiper Compagnons, Rotterdam

Aannemer:
Bouwonderneming De Veluwezoom, Didam

Constructeur:
Constructie- en Adviesbureau Ing. F. Wiggers, 
Varsseveld

Adviseur:
Technische Adviesbureau Crone, Nijmegen

Bouwkosten:
3.600.000,=

Fotografie:
Petra Appelhof, Nijmegen

Werknummer:
1476

8

Woningtype B
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