ONZE VISIE
Wat is de essentie en het belang van een goede gebouwde omgeving?
Onze jaren lange zoektocht heeft geleid tot een eenvoud-ig uitgangspunt: de mens in
verbondenheid met de natuur en “gezond bouwen” moeten centraal staan bij het maken
van gebouwen en woonomgevingen. De gezondheid van de mens wordt bepaald door o.a.
voeding, lucht- en waterkwaliteit, geluid, geur, privacy, straling, gezondheidszorg enz. Maar
ook een mens-gerichte / mensvriendelijke woonomgeving speelt een belangrijke rol bij de
gezondheid van de gebruiker.

ECOLOGISCHE ENERGIENEUTRALE
PATIOWONING

De natuur heeft bij “gezond bouwen” een belangrijke bindende en helende functie. Middels
helende architectuur en stedenbouw is het mogelijk een gezonde en zelfs een gezond
makende woonomgeving te realiseren. Door vanuit de eenheid met de natuur, met elkaar,
de gezonde woonomgeving creëren, wordt het gebouwde voorzien van een “ziel”.

Autarkisch
Dit gebouw (in zijn omgeving) is niet afhankelijk van andere gebouwen, constructies of
systemen maar voorziet zelf in haar eigen behoeftes (water, energie, voedsel, ect).
Zodoende wordt er een gezond binnenklimaat gegarandeerd. Een ander woord voor dit
principe is ´zelfvoorzienend´.
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De opzet van de plattegrond is altijd aan te passen
nagelang de wensen van de opdrachtgever. Dit
geldt ook voor de afwerkingen en installaties.

Duurzaam
Dit houdt in dat door de keuze van bouwmaterialen, woninginstallaties en de manier van
bouwen energie wordt bespaard, minder afval gegenereerd wordt en geen stoffen worden
geproduceerd die schade toebrengen aan het milieu.
Ecologisch
Met respect voor natuurlijk evenwicht. Een manier van bouwen waarbij gedurende het
hele proces van winning, bouwen, gebruik en sloop de ecologisch effecten een
belangrijke rol spelen. Er zullen zoveel mogelijk gezonde materialen gebruikt worden.
Toelichting op de prijs
€235.000 incl. BTW en duurzame maatregelen.
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