Wonen in SAWA

Wonen in SAWA
oktober 2021

het gezondste
gebouw van
Nederland

pagina 1 van 4
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Op naar wonen in het
gezondste gebouw!
Wonen in SAWA: we kunnen ons voorstellen dat je ernaar uitkijkt. Houten
gebouwen zijn er nog niet zoveel. We nemen je graag mee in wat er allemaal
bij komt kijken als je een woning betrekt in SAWA. Hout is heel mooi en
prettig om in te wonen, alleen zijn sommige dingen net anders dan in een
betonnen gebouw. Koop je een woning in SAWA, dan conformeer je je aan
een aantal spelregels die erbij horen. Niet alles kan. Gelukkig krijg je daar de
warme sfeer van hout voor terug. En draag je ook nog eens bij aan minder
beton, minder CO2 uitstoot, meer bijen en meer biodiversiteit.
Hieronder hebben we de voorwaarden en (on)mogelijkheden voor je op een rij gezet. Zo kun je zelf
bepalen of wonen in hout voor jou werkt?

Bijna overal hout. Ook ín je woning.
Dat SAWA straks van buiten een houten uitstraling heeft is duidelijk. Maar ook binnen in je woning
heb je volop het gevoel van hout. De hoofddraagconstructie van SAWA is van hout gemaakt.
Alle balken en liggers, het plafond en de gevel zijn van hout. Ook in de woning is dit zichtbaar: de
balken, kolommen en het plafond van hout blijven namelijk in het zicht. Maar niet alles is van hout.
De wanden worden namelijk met een ‘metalstud’ constructie gemaakt en zijn van gips. Over het
voordeel van deze wanden lees je verderop meer.

Hout is een natuurproduct
Het hout dat we in SAWA gebruiken, is uiteraard behandeld zodat houtrot of schimmels geen kans
hebben. Wat we niet kunnen voorkomen: hout werkt. Zo kunnen er kraakgeluiden te horen zijn
door beweging, ‘zetting’ en ‘kruip’ van het hout. Ook zal er door zonlicht verkleuring ontstaan. Bij
gebruik van hout kan enige scheurvorming optreden en zou het plafond licht kunnen doorbuigen
(met het blote oog nauwelijks waarneembaar). Dit alles gebeurt binnen de geldende normen en
is uitgebreid berekend met een ervaren houtspecialist. Dus hoor je soms een geluidje, zie je wat
verkleuring of valt je ineens een lichte vervorming op? Maak je geen zorgen. Dat is ingecalculeerd
en valt binnen de normen. Bovendien, in het bos is ook geen boom hetzelfde, toch? Dus omarm
het; dan geeft het je geen stress.

Badkamer, toilet, keuken en berging rondom de schacht
Vanwege de houten constructie en de vaste positie van de schachten en installaties, zijn
wijzigingen in de indeling van de woning zeer beperkt mogelijk. De positie van het toilet, de
badkamer, de keuken, de berging, de wasmachine en optionele droger staan vast, namelijk aan
of zo dicht mogelijk bij de schacht. Een extra badkamer of toilet kunnen niet ingepast worden
in de houten constructie van SAWA. En ook casco opleveringen van badkamer en toilet zijn
niet mogelijk. Dat scheelt jou in ieder geval in het maken van keuzes. Zo kun jij je focussen op
het zorgvuldig uitkiezen en afstemmen van de stijl van de keuken, het sanitair, de tegels, de
binnendeuren en de inrichting.
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Indelingswijzigingen zijn beperkt mogelijk
Kan er dan helemaal niks? Nou, in de meeste woningen toch wel. Het vergroten van de badkamer
en slaapkamer, en het verplaatsen van een wand is vaak wel mogelijk. Ook kan in sommige gevallen
de keukenopstelling aangepast worden, niet de positie. En binnen de badkamer is het beperkt
mogelijk om de indeling aan te passen. Dit alles onder voorbehoud van technisch onderzoek. Want
we willen natuurlijk wel dat onder andere de afvoer straks naar behoren werkt.

Vloerkeuze
De ondervloer in SAWA is gemaakt van hout. Daarbovenop komt een ballastlaag en een dekvloer
met vloerverwarming- en koeling. Dit samen heeft gevolgen voor jouw vloerkeuze. Niet elke
vloer is geschikt. Zo kun je geen zwevende dekvloer toepassen in verband met de geluidseisen.
De meeste vloeren kun je toepassen, mits je deze vrij houdt van de muren. Zo voorkom je
contactgeluid. En ook voor de plint gelden richtlijnen, deze moet je vrijhouden van de vloer. Je
leest er meer over in de technische omschrijving. Zorg ervoor dat je vloerleverancier op de hoogte
is van de eisen.

Brandveiligheids- en geluidseisen
SAWA voldoet aan dezelfde hoge eisen en normen als andere gebouwen. Bijvoorbeeld voor
brandveiligheid en geluid. Zo zijn alle woningen straks voorzien van een sprinklerinstallatie. Om de
eisen rondom geluid te waarborgen, zijn er strikte richtlijnen. Zo mag je niets infrezen, inbouwen
en lijmen in en aan het plafond en de houten kolommen en balken. Zulke ingrepen hebben namelijk
invloed op de constructie en het gemeenschappelijk eigendom. Op de metalstud wanden die ook
toegepast worden, is genoeg plek om iets op te hangen. Richting de oplevering lichten we de
richtlijnen uitgebreid toe en is de VvE op de hoogte van het gebruiks- en onderhoudsadvies.

Natuurlijk en comfortabel wonen
Niets zo gezond en lekker als verse buitenlucht! Dat is de reden waarom we in SAWA direct
ventileren met buitenlucht. In de gevels zijn roosters opgenomen, die de woon- en slaapkamer
voorzien van verse lucht. In de badkamer, toilet, keuken en in de berging bevindt zich de
centrale afvoer die wordt aangestuurd op basis van de hoeveelheid CO2 in de ruimte. Hierdoor
wordt er alleen geventileerd wanneer dit nodig is. Verwarming van jouw woning gebeurt met
vloerverwarming. En bovendien is er ook vloerkoeling aanwezig, daarmee houd je het op een
warme dag zo een paar graden koeler in huis.

Wonen aan het water
In SAWA geniet je van het uitzicht over het water. Hoe hoger je komt, hoe vrijer je zicht. Al kan
de wind hier vlak bij het water af en toe flink opsteken. Over SAWA zelf hoef je je geen zorgen
te maken, het gebouw is net zo stevig als een gebouw van beton. Maar die lichtgewicht stoel of
parasol kan gemakkelijk omwaaien. Houd hier dus rekening mee bij de inrichting van je terras of
balkon.

Meer biodiversiteit
Het groen in de vaste plantenbakken is door een team van experts zorgvuldig gekozen met het
oog op het stimuleren van de biodiversiteit in de stad. Zo hebben de ‘extra bewoners’ van SAWA,
zoals de torenvalk, de huismus, bijen en vlinders genoeg voedsel en hoeven ze niet te verhuizen.
Reken dus op regelmatig bezoek van vogels op je balkon of terras. Om het ecosysteem in stand
te houden, is het belangrijk dat er geen individuele aanpassingen in het groen worden gedaan.
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Daarom zijn deze vaste plantenbakken eigendom zijn van de Vereniging van Eigenaren. En wordt
het onderhoud en verzorging uitgevoerd door specialisten. Dat betekent ook dat zij periodiek
een bezoekje aan jouw balkon of terras brengen. Ideaal toch: de planten worden verzorgd, en jij
hoeft alleen de deur open te zetten, en misschien een kopje koffie in te schenken. Kan het jou
niet groen genoeg zijn? Op je terras of balkon is voldoende ruimte voor nóg meer planten die je
helemaal zelf mag vertroetelen.

Gemeenschappelijke ruimtes
Naast je eigen fijne woning in SAWA kun je ook genieten van enkele gemeenschappelijke
ruimtes waarvan je straks mede-eigenaar bent. Zo is er een gemeenschappelijke entree, de
lift, de galerijen en een repairroom. Maar de echt centrale ontmoetingsplek is toch wel het
gemeenschappelijke dek op de eerste verdieping, bedoeld voor alle bewoners. Het dek leent zicht
perfect voor allerlei gezellige of sportieve zaken. En je vindt er moestuinbakken en mussentorens.
Het dek is toegankelijk vanuit de entree, de liftkern/trappenhuis en via de trap aan de zuidzijde
van het gebouw. Deze verbindt het dek met de openbare ruimte, waarbij het mogelijk is om het
dek af te sluiting. Voor de buurt is het heel fijn als ook mensen vanuit de omgeving op gezette
tijden gebruik kunnen maken van het groene dek. In de Vereniging van Eigenaren wordt tegen die
tijd het beleid hiervoor bepaald.

Mobiliteit
Als je een woning koopt in SAWA ben je mede-eigenaar van de entree en de ruimte waar de
fietsen kunnen worden gestald. Fietsparkeerplaatsen zijn er ruim voldoende. Maar niet voor alle
bewoners is er een eigen autoparkeerplaats beschikbaar. Gelukkig heeft niet iedereen meer
een eigen auto nodig. Onderdeel van het concept van SAWA is om minder te hebben en meer
te delen. En juist mobiliteit - een auto en fiets - is zeer geschikt om te delen. Zo kun je straks
gebruikmaken van deel-ebikes. En mocht je toch een keer de auto nodig hebben, stap dan in een
van de deelauto’s. Bij oplevering plaats een gespecialiseerde aanbieder vijf elektrische deelauto’s
op de gereserveerde plekken in de stallingsgarage. Opladen na een ritje gebeurt met eigen
opgewerkte zonne-energie.

Houd van hout!
We hopen er natuurlijk op dat je voor SAWA bent gevallen omdat je net als wij gelooft in hout als
duurzaam bouwproduct voor de toekomst. En dat we daarmee ons steentje bijdragen aan minder
CO2 en meer biodiversiteit. En we hopen ook dat je houdt van hout. Van de warme en natuurlijke
uitstraling. Dus dat je ons concept omarmt en je jouw stukje SAWA zo mooi en origineel mogelijk
houdt.

Lees alle informatie door!
Voor alle technische ins en outs verwijzen we je naar de Technische Omschrijving. De juridische
afspraken worden vastgelegd in de Koop- en aannemingsovereenkomst en de Akte van splitsing.
In het boekje Bouwdroom nemen we je stap voor stap mee in het proces richting jouw thuis in
SAWA. Zo beschik je over alle do’s en don’ts waarmee je straks te maken hebt en waar je je aan
bindt bij aankoop van een woning. Settle jezelf op de bank en lees deze documenten écht goed
door!
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