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Wij bouwen op hout!
Planhus bouwt comfortabele woningen met een
Scandinavisch karakter. Kiest u voor een Planhus
woning, dan kunt u rekenen op een huis waar uw
woonwensen optimaal benut worden. De woningen
van Planhus staan voor optimale energiezuinigheid
en is daamee een milieuverantwoorde keuze.

“Zelf een huis bouwen doet u nooit alleen. Bij Planhus creëren we
samen uw droomhuis, waarbij uw wooneisen altijd leidend zijn.”
aldus Henk Planting, directeur van Planhus woningen. Met meer
dan 25 jaar ervaring is Planhus een bewezen betrouwbare partner
op het gebied van woningbouw.

Duurzaamheid en energiezuinig
Planhus is vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Door
de bewuste keuze van duurzame materialen draagt Planhus bij aan
een circulaire maatschappij. Uw energiezuinige woning kan aangevuld worden met een ‘energiepakket’, waardoor u comfortabel
woont met een lage energierekening. Zoekt u de overtreffende trap
van energiezuinig wonen? Dan is Planhus graag uw partner voor het
ontwikkelen van een passiefhuis.

Service
Een servicegerichte bouwbegeleiding is voor Planhus de normaalste
zaak van de wereld. Immers, zelf een huis bouwen doet u nooit
alleen, maar samen met Planhus!

Meer informatie
Wilt u meer weten over een oerdegelijke Zweedse woning?
Kijk dan op www.planhus.nl of bel ons op 058 215 70 40.

“Er werd goed geluisterd
naar wat wij wilden. Bij
Planhus denken ze mee.”
– Familie Van ‘t Hof

Blitsaerderleane Oost
Welstandsrichtlijnen
• Hoofdvorm: Eén of twee bouwlagen met kap
• Compositie:	Enkelvoudig of samengesteld, traditioneel
platte daken ongeschikt
• Kapvorm:

Dwars- en langskappen

• Oriëntatie: Straatgericht

Viken

De Parel
Welstandsrichtlijnen
• Deze wijk is welstandsvrij

Arholma

Bonkevaart Noord
Welstandsrichtlijnen
• Hoofdvorm: Eén of twee bouwlagen met kap
• Hoekkavels:	Twee of drie bouwlagen met plat dak
• Compositie: Geschakeerd, platte daken ondergeschikt
• Hoekkavels:	Kubistisch, derde bouwlaag maximaal

Edsviken

50% van onderliggende verdiepingen
• Kapvorm:

Dwars- en langskappen

• Oriëntatie: Straatgericht

De finish
Welstandsrichtlijnen
• Hoofdvorm:	Eén bouwlaag dan wel één bouwlaag met
ondergeschikte opbouw/verdieping
• Compositie:	Oppervlak verdieping = maximaal 75% van
oppervlak begane grond
• Kapvorm:

Vrij maar ondergeschikt

• Dakhelling: Maximaal 50 graden of plat

Nidingen

Bonkevaart Zuid
Welstandsrichtlijnen
• Hoofdvorm:	Eén of twee bouwlagen met kap
• Compositie:	Enkelvoudig en gestileerd. Uitbouwen
ondergeschikt
• Kapvorm:

Dwarskappen

• Dakhelling: Straatgericht

Anneberg

Dé voordelen van Planhus woningen:
Energieproducerend en duurzaam

Verrassend weinig verfonderhoud

Oerdegelijke bouwkwaliteit

Een lust voor het oog

Zeer aangenaam binnenklimaat

Circulair bouwen en C0² reducerend
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