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Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met ’t hof van
Jutphaas,

een

herontwikkeling

duurzame
van

Niroc

kleinschalige
Vastgoed

binnenstedelijke

bestaande

uit

12

grondgebonden stadswoningen met privé buitenruimte aan
een gemeenschappelijk hofje. Deze locatie is gelegen aan het
Kerkveld 63 te Nieuwegein waar begin 2018 het buurthuis
plaats gaat maken voor deze hofwoningen.

In samenwerking met Niroc Vastgoed gaat Earth and
Eternity haar concept van nul-op-de-meter wonen
hier realiseren.

Earth and Eternity
Earth and Eternity (E&E) streeft er naar om comfortabel
en duurzaam wonen tot de norm te verheffen. Wij
bouwen modern vormgegeven, betaalbare nul-opde-meter woningen. Dankzij het grondig uitgedachte
concept is het mogelijk om zelfvoorzienend te wonen
zonder concessies te doen op het gebied van comfort.

Waarom voor een E&E woning kiezen?
• Nul-op-de-meter: dankzij maximale benutting van zonneenergie. De zonnepanelen en zonnecollector zijn inclusief.
• Minimaal energieverbruik dankzij hoogwaardige isolatie en
drie-laags glas.
• Er wordt gebouwd met innovatieve materialen die weinig
onderhoud nodig hebben.
• Slimme installaties zorgen voor een optimaal wooncomfort.
• De woning wordt compleet afgewerkt, inclusief keuken,
badkamer, vloeren, wanden en plafonds.
Wij staan u ook graag persoonlijk te woord om nog meer te
vertellen en uw vragen te beantwoorden. Heeft u persoonlijke
wensen? Er zijn verschillende mogelijkheden om de woning af te
stemmen op uw lifestyle. De indeling van de bovenverdieping is
bijvoorbeeld aan te passen.
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HISTORISCH KARAKTER
Het Kerkveld is onderdeel van de dorpskern Jutphaas, in de historie terug te
vinden vanaf 1165. Vele eeuwen later is uit de dorpen Jutphaas en Vreeswijk
Nieuwegein ontstaan. Het historische plein heeft nog steeds een sterk eigen
signatuur. Kleinschalig met een dorps karakter, veel rode baksteen, pannendaken
met dakkapellen en dakramen.
Het oude buurtcentrum aan het Kerkveld maakt plaats voor 12 nieuwe woningen. Daarbij blijft de
hoofdstructuur van het buurtcentrum, in de vorm van vier wieken van een molen, behouden. De
woningen komen rondom een nieuw gecreëerd hofje te staan in vier blokken van elk drie woningen.
Het Kerkveld ligt op fietsafstand van het centrum van Utrecht (7,5 km) dat ook met de sneltram, de
halte is op loopafstand, gemakkelijk bereikbaar is. Het centrum van Nieuwegein met het City plaza
(1,2 km) en veel voorzieningen, zoals supermarkten en buurtwinkels (300m), zijn in de buurt.
De directe omgeving van het Kerkveld heeft een lommerrijk karakter, met een monumentale
paardekastanje voor de entree van het hofje, fraaie bomen op het Kerkveld en langs de
Nedereindseweg en het park Kokkebogaard op loopafstand. Het prachtige landgoed Rijnhuizen
met fort Jutphaas en sportvoorzieningen liggen in de buurt.
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Het hofje
Een van de kwaliteiten van het hof van Jutphaas
is de grondlegger voor de naam, ‘het hof’. Deze
ruimte biedt zowel veiligheid voor de bewoners als
de mogelijkheid voor sociale interactie tussen de
bewoners.
De binnentuin wordt bestraat, in het centrum wordt een
inheemse boom gepland, voorzien van een bank. Tussen de
woningen worden haagjes gepland zodat ook een eigen privé
buitenruimte ontstaat en het binnenhof een verzorgde en nette
uitstraling verkrijgt.
Het onderhoud wordt via de vereniging van eigenaren
geregeld waar een aantal afspraken over de kwaliteit wordt
geregeld. Door de verlichting aan de woningen zal het hofje
ook verlicht worden.
Het hofje wordt afgesloten met een poort en videofoon, zodat
bezoekers van de woningen met de voordeur aan het hofje
toegang kunnen krijgen.
Op twee locaties zijn gemeenschappelijke fietsenbergingen
voorzien die kunnen worden afgesloten en waar voorzieningen
voor het elektrisch opladen van bijvoorbeeld e-bikes worden
aangebracht.
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DE HOFJESWONINGEN
De situering van de 12 woningen is divers. Er zijn 4 woningen met de
entree op Het Kerkveld en zicht op het plein en de oude waterpomp. In
De Steeg, bedoeld voor voetgangers en fietsers tussen Het Kerkveld en De
Mondriaanlaan, hebben 2 woningen hun entree. Ook de toegang tot de
binnenhof is gesitueerd aan De Steeg, ter plaatse van de monumentale
paardekastanje.
Alle woningen hebben een grote bergzolder die, naar keuze, via een vlizo
trap of vaste trap bereikbaar is. Hier bevinden zich ook de technische
installaties van de woning.
’t Hofje
Afsluitbaar binnenterrein voorzien van bestrating en sierlijke boom.
Fietsenberging
Voor de stalling van de fietsen zijn in het plan twee gemeenschappelijke
fietsenbergingen geïntegreerd. Hierin is ook een aansluiting voor het
opladen van e-bikes.
Parkeren
Aan Het Kerkveld wordt geparkeerd op openbaar terrein. Via De Steeg is
eveneens De Mondriaanlaan op zeer korte loopafstand bereikbaar waar
gratis geparkeerd kan worden.
Vuilcontainer
De gemeente Nieuwegein is voornemens om op Het Kerkveld ondergrondse
vuilcontainers te plaatsen.
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KENMERKEN Blok A
Blok A bestaat uit drie woningen met de entree aan het Kerkveld.
Deze woningen hebben de keuken gericht op het Kerkveld en het zitgedeelte kijkt op het
hofje. De privé buitenruimte aan de achterzijde is gescheiden met een beukenhaag van het
gemeenschappelijke hofje.

www.hethofvanjutphaas.nl
Blok A

Woningbreedte:
Woningdiepte:
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KENMERKEN Blok b
Blok B bestaat uit twee woningen met de entree aan de Steeg, de derde
heeft de entree aan het Kerkveld (63.4).
De keuken is gericht op de Steeg en de woonkamer bevindt zich aan de achterzijde van
het huis. De drie woningen hebben een privé buitenruimte aan de achterzijde omheind
met een beukenhaag.
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Woningbreedte:

5,43 m1

Woningbreedte 63-6: 1e verdieping 7,49 m1
Woningdiepte:

8,95 m1
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KENMERKEN Blok C
De drie woningen van blok C hebben hun entree, met privé
buitenruimte, aan het binnenterrein.
Ze hebben de keuken gericht op het hofje en de woonkamer aan de achterkant.
De stadstuin aan de achterzijde ligt aan het water.
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Blok C

Woningbreedte:
Woningdiepte:
Achtertuin:

4,83 m1
10,20 m1
3,60 m1
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KENMERKEN Blok D
De drie woningen van blok D hebben hun entree, met privé
buitenruimte, aan het binnenterrein.
Ze hebben de keuken gericht op het hofje en de woonkamer aan de achterkant.
Aan de achterzijde hebben deze woningen een stadstuin.
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Woningbreedte:

5,43 m1
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Woningdiepte:
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Complete AFgewerkte woning
Een E&E woning is ook wat betreft de afwerking
uniek. Voor uw gemak wordt de woning zeer
compleet en hoogwaardig afgewerkt opgeleverd.
Met een keuken van de Duitse fabrikant Nolte Küchen krijgt
u kwaliteit met een mooi design. De standaard keuken* is
uitgerust met alle benodigde apparatuur: keramisch kookplaat,
wasemkap, vaat-wasser, koel-vriescombinatie, combi-oven en is

*standaard keuken

beschikbaar in 3 kleuren. Het is tevens mogelijk de keuken naar
eigen wens uit te breiden of een andere keuken te kiezen uit de
showroom voor een meerprijs.
De badkamer wordt voorzien van een wastafel, toilet en douche.
Voor uw comfort worden de badkamer en toilet afgewerkt
met duurzame massieve kunststof panelen met een speciaal
ontwikkeld oppervlak dat warm en comfortabel aanvoelt. U kunt
kiezen uit diverse natuurlijke houtdecors, natuursteendecors of
uni wit om het geheel naar uw smaak te maken. Ook een andere
badkamer of afwerking kiezen is mogelijk voor een meerprijs.
Ook aan de afwerking van de vloeren, wanden en plafonds
is gedacht. Standaard worden er op de begane grond en 1e
verdieping laminaatvloeren gelegd. U heeft daarbij de keuze uit
diverse uitvoeringen en houtdecors. Mocht u echter de voorkeur
geven aan een andere vloer, bijvoorbeeld een houten vloer, dan
kunt u voor een meerprijs een vloer kiezen uit het uitgebreide
assortiment van onze leverancier.
De wanden en plafonds worden voorzien van gipsplaten die
afgevlakt en geschilderd worden.
Zo kiest u met een E&E woning voor duurzaam, comfortabel en
innovatief wonen, geheel binnen uw eigen smaak. Klaar voor
de toekomst!
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TOTAL COST OF OWNERSHIP
Lage lasten over de gehele levensduur van uw woning
Earth and Eternity biedt een totaalconcept voor betaalbare en comfortabele Nul-

staal worden de wanden voorzien van een dik isolatiepakket en de kozijnen van

Op-de-Meter (NOM) woningen. Woningen die gebouwd worden met duurzame

drielaags beglazing. Dit resulteert in een uitstekend geïsoleerde woning die minder

materialen welke weinig onderhoud behoeven. De energiebehoefte is laag door een

energie behoeft dan een traditionele woning. Ook aan het onderhoud is gedacht:

hoogwaardig isolatiepakket en daarnaast wordt de eigen groene energie opgewekt

alle materialen aan de buitenzijde, naast bakstenen, gevelbekleding en kunststof

met zonnepanelen. Samen met uw gunstige groene hypotheek staat dit voor lage

kozijnen, zijn onderhoudsarm. Er hoeft dus niet geschilderd te worden.

lasten over de gehele levensduur van uw woning.
In combinatie met duurzaam opgewekte energie en volledig elektrische systemen,
Bij het realiseren van een NOM-woning is het essentieel om slim te bouwen.
Traditionele bouwsystemen zijn traag, zwaar en inefficiënt. E&E bouwt daarom
“droog” - door minimaal gebruik van materialen zoals beton, cement en mortel
- met innovatieve bouwmaterialen. Uitgaande van een frame van hoogwaardig
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wordt er voor gezorgd dat uw woning voorbereid is voor de toekomst!

NUL- OP-DE -METER
Wat is nul-op-de-meter precies?
Door gebruik te maken van de nieuwste technologie op het gebied van

Door de toepassing van de nieuwste generatie zonnepanelen wekt de E&E woning

installaties en slimme systemen te combineren en zorgvuldig op elkaar af

net zo veel energie op als dat een gemiddeld huishouden verbruikt. De woningen

te stemmen wordt het mogelijk om “nul-op-de-meter” te wonen.

zijn ‘volledig elektrisch’; een gasaansluiting is niet nodig. De duurzaam opgewekte
energie wordt dankzij slimme installaties en elektrische vloerverwarming efficiënt

Bij een nul-op-de-meter-woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor

benut. Een hoogwaardig ventilatiesysteem zorgt voor een comfortabel binnenklimaat

verwarming (koeling), warm water en het gebruik van huishoudelijke apparatuur

met minimaal warmteverlies. De woning is voorzien van een domotica systeem dat

(inclusief verlichting) op jaarbasis per saldo nul*.

het energiezuinig wonen ondersteunt door het eenvoudig aansturen van temperatuur
en verlichting.
Hierdoor zijn niet alleen uw woonlasten aanzienlijk lager, maar gaat u ook zorgvuldig
om met het milieu.

*Onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen.
De komende jaren kan er gesaldeerd worden: de meeropbrengst in de zomer wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Deze energie is vervolgens vrij terug te vragen in de winter. Wanneer er echter extra elektriciteit nodig is, dient deze regulier te worden ingekocht.
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Financiering
van uw nul-op-de -meter woning
Aantrekkelijke financiering voor uw nul-op-de-meter woning
Uw nul-op-de-meter woning komt in aanmerking voor een extra aantrekkelijke financiering.
Doordat u bespaart op de energiekosten zijn er speciale ‘groene’ hypotheken die uw
woonlasten verder verlagen en u meer bestedingsruimte geven.
Aantrekkelijke rentekorting.
Diverse hypotheekverstrekkers geven u een extra aantrekkelijke rente door middel van een
‘groene hypotheek’.
€ 25.000,- extra hypotheekruimte.
Omdat de woningen nul-op-de-meter zijn, komt u ook in aanmerking voor € 25.000,- extra
financieringsruimte ten opzichte van andere standaard nieuwbouwwoningen of bestaande
woningen.
Voor meer informatie en de actuele mogelijkheden neemt u contact op met uw bank of
hypotheekadviseur.

Nawoord
De inhoud van deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld op basis van tekeningen en
gegevens verstrekt door bouwteamleden en adviseurs van dit concept. Desondanks moeten wij een
voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling van
het concept, voortvloeiende uit eisen van onder meer de overheid en/of nutsbedrijven.
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen, afwerkingen en
installatie-onderdelen (mits deze gelijkwaardig zijn), alsmede in de situatie rondom de woningen.
Bovenstaande wijzigingen zullen nimmer aanleiding geven tot enige verrekening met de koper.
De afbeeldingen en plattegronden zijn globale tekeningen, alle maatvoeringen zijn indicatief en
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien op de tekeningen apparatuur en/of meubilering
is aangegeven, dient dit alleen ter oriëntering en is, voor zover niet uitdrukkelijk in de omschrijving
genoemd, niet in de koopsom begrepen.
De installaties en aantal zonnepanelen kunnen nog afwijken in verband met de op te wekken
energiepresentatie. Voor de technische omschrijving neemt u contact op met een van onze makelaars.
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Earth and Eternity B.V.
De Smelen 115,
5553 CT Valkenswaard (NL)

Niroc Vastgoed b.v.
info@niroc.nl
www.niroc.nl

Bezoekadres:
Kiezel Kleine Brogel 57,
3990 Peer (BE)
Tel: +(32) 11 61 01 55
info@earthandeternity.nl
www.earthandeternity.nl

Het hof van Jutphaas is een ontwikkeling van:
Niroc Vastgoed gevestigd te Utrecht

Voor verkoopinformatie:

Vocus Architecten bna B.V.
Bussummergrindweg 1C
1406 NZ Bussum
vocus@vocus.nl
www.vocus.nl

Brecheisen Makelaars
Maliebaan 2
3581 CM Utrecht
030 23 31 134
nieuwbouw@brecheisen.nl

www.hethofvanjutphaas.nl
www.hethofvanjutphaas.nl

Everest Notariaat N.V.
Ptolemaeuslaan 54
3528 BP Utrecht
085-273 5200
info@everestnotariaat.com
www.everestnotariaat.com

SON Buro voor tuin- en landschapsontwerpen
Huserstraat 3
3861 CJ Nijkerk
info@buroson.nl
www.buroson.nl

