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        Kanaalpark villa     Rosmalen 217



Kanaalpark villa

Op een ruim kavel in het Kanaalpark langs het nieuw 

gegraven Maxima-kanaal is een energieneutrale villa 

gebouwd.  Wanden in metselwerk van grijze baksteen 

dragen en doorsnijden de geknikte dakvlakken.

De bouwkundige detaillering is volgens het passiefhuis 

principe opgezet, een beginsel waarbij onder andere 

de zonnewarmte zo optimaal mogelijk wordt gebruikt. 

De woning is gasloos en wordt verwarmd met een 

warmtepomp. Om aan de energievraag van dit systeem 

naast de overige energievraag te voldoen wordt 

het dakvlak ingezet om electriciteit op te wekken. 

Hiervoor zijn in de dakpan geïntegreerde zonnepanelen 

toegepast in 80% van het dakvlak.

De serre die grenst aan de woonkeuken en woonkamer, 

werkt als een buffer met het buitenklimaat. In de winter 

wordt de koude ventilatielucht hier voorverwarmd 

en daarna de woning in getransporteerd. In de 

zomer verlaat warme lucht het huis via de dakramen. 

Zonnewering op de dakramen tempert de felle 

zomerzon.

De kozijnen, voorzien van drievoudige beglazing, en 

houten gevelvlakken zijn gemaakt van Accoya, een 

gemodificeerd naaldhout waarbij de eigenschappen van 

hardhoud geëvenaard worden.

luchtfoto met nieuwe villa aan het Maxima-kanaal

panoramafoto van het te bebouwen perceel

Particulier

villa

Rosmalen

Opdrachtgever:
particulier 

april 2011 - maart 2014

Architecten: Annemariken Hilberink, Geert Bosch 

Medewerkers: Joost Kolk, Rolf van Boxmeer, Jaap Janssen

Fotografie: René de Wit

ontwerp nieuwe villa



zicht op de villa vanaf het Maximakanaal



zijaanzicht met serre, woonkamer en buitenruimtes



begane grond

1e verdieping

LEGENDA 

 1.  entree
 2.  woonkeuken
 3.  bijkeuken
 4.  woonkamer
 5.  werkkamer
 6.  serre
 7.  slaapkamer
 8.  inloopkast
 9.  badkamer
10. berging
11.  carport

12. slaapkamer
13. badkamer
14. techniek
14. zolder
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LEGENDA 

 1. zolderruimte
 2. houten ligger
 3. dakpan: Monier (80% met geïntegreerd PV systeem) 
 4. verlaagd plafond
 5. zonwering, onzichtbaar

 

DAKSTROKEN MET ZONNEPANEEL SYSTEEM

dakvlakken Monnier dakpan met geïntegreerd PV systeem
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dakvlak overstek dwarsrichting
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de schoorsteen is de spil waar de ruimtes omheen zijn gegroepeerd



in de zomer verlaat warme lucht het huis via dakramen die tevens als zonnewering gebruikt worden

in de winter wordt lucht via de vloer van buiten naar binnen aangezogen en wordt in de ruimte opgewarmd waardoor het stijgt en de ruimte verwarmd



het dak boven het woonhuis is voorzien van stroken zonnepanelen, boven de carport zijn pannen zonder zonnesysteem gebruikt



door verspringende volumes ontstaan beschutte buitenruimtes 



de achterzijde van de villa  is over de volle lengte gericht op het Maximakanaal



het dakvlak boven de serre heeft dakramen ter regulering van de warmte van het binnenklimaat, de ramen zijn voorzien van zonnewering zodat de vlakken overgaan in het dak



zicht op de villa vanaf het Maximakanaal
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