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ZOMER
Zomer               Winter

.

Winter: gebruik van warmte uit serre en
bodem. Waarmee de muren worden verwarmd.

Zomer: opslag van overtollige warmte, 
eventueel koeling met koel grondwater

WINTER

Dit nieuwe type is ontwikkeld door Ruth Visser architecten, maar 
het principe is al eeuwenoud. Door het huis in twee delen te split-
sen, ontstaan  nieuwe gebruiksmogelijkheden. 

De woonbeuk van het huis wordt normaal verwarmd.                                             
Funces die geen verwarmde ruimte nodig hebben, zoals de 
garage, de bijkeuken en de berging plaatsen we in het onverwarm-
de deel van het huis. Het niet verwarmde deel is echter niet ijs-
koud, de muren houden de warmte vast. Het is eigenlijk een grote 
spouw, waar een tussenklimaat heerst. Door een SERRE te plaatsen 
in deze onverwarmde beuk, verwarmt hij zichzelf op, overtollige 
warmte kan worden gebruikt voor het huis. 
 
DE SERRE: extra ruimte en warm bouwen
Warm Bouwen is gezond bouwen en goed voor uw portemonnee. 
Door middel van warmteopslag in muren en grond verliezen we 
geen warmte. Geen dure geïsoleerde gevels en daken waar dat niet 
nodig is. We sluiten niet alles luchtdicht af, maar laten het huis 
ademen. 

De SERRE gee uw huis extra licht en warmte en ruimte, waar je in 
de winter algauw ‘buiten’ zit, een plek te knutselen en te spelen.
De De extra beuk hee nog meer voordelen: keuze vrijheid om te 
wonen of werken aan de straat, mogelijkheid voor een extra 
ingang, vrij indeelbaar, combineerbaar met iedere denkbare breed-
te en hoogte van uw huis. 

Serre, bijkeuken en garage in onverwarmde beuk

Het Zaans Serre huis



Ruth Visser architecten   
de voorkamer: 
vrij gebruik van de BG aan de straat

De VOORKAMER: flexibel in gebruik
De VOORKAMER is een Noord-Hollands verschijnsel, waar de kamer De VOORKAMER is een Noord-Hollands verschijnsel, waar de kamer 
op de BG aan de straat werd gebruikt voor bedrijf, opslag of winkel. 
Door de garage in het ongeïsoleerde deel te plaatsen hee u nu de 
vrije keuze hoe u de VOORKAMER (zie pg 4) gaat gebruiken en ook 
de vrijheid om dat te veranderen in de toekomst. U kunt natuurlijk 
wonen in de VOORKAMER , maar ook op de eerste verdieping. Bij-
voorbeeld omdat uw vader inwoont, of u een bedrijf aan huis hee 
(met eigen ingang), of uw huis wilt kunnen splitsen in twee apparte(met eigen ingang), of uw huis wilt kunnen splitsen in twee apparte-
menten. 

Ruth Visser architecten.
Wij presenteren hier het principe van het Serre huis en de mogelijk-
heden: geen kant-en-klare oplossingen. Dat is niet nodig, want u 
hebt ook ideeën en wilt meedenken. Wij combineren uw wensen 
en ideeën met onze vakkennis en samen bewaken we het budget 
en de planning.
Wij zijn een allround bureau met meer dan 20 jaar bouwervaring. 
Wij kunnen u op verschillende manier bijstaan: van een kort advies 
tot een woning op maat. Een ontwerp met een duurzame detaille-
ring, met aandacht voor onderhoud en energiegebruik. Bijvoor-
beeld door u verschillende keuzes voor te leggen, wat betre mate-
rialen en indeling, maar ook qua isolae, zoals het warm bouwen 
principe. 
Bouwen is samenwerken, met u als opdrachtgever, met de ge-
meente, adviseurs en de aannemer. Wij kunnen dit alles coördine-
ren, maar ook een deel van de taken doen. Wij vinden het belang-
rijk om goede afspraken te maken, dat is de basis van een goede sa-
menwerking.
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Het zaans SERRE huis: Types
Van type tot uw huis
Er zijn drie basis types die allen op 
verschillende manieren uitgevoerd 
kunnen worden.
Variabel zijn de breedte van de 
beuken en het aantal verdiepingen.

Type AType A
eengezinswoning, met smalle tot 
brede woonbeuk en 2 tot 3 woonla-
gen. Serre vormt extra ruimte aan 
keuken. Plaegrond vrij indeelbaar.

Type B
Eengezinswoning, bredere woon-
beuk en twee verdiepingen komt 
vorm ten goede. Eventueel man-
sarde kap. Serre maakt de hal 
midden in de woning tot een prach-
ge lichte en zonnige plek. Plae-
grond vrij indeelbaar. 

Type C
De basis voor een splitsbare woning. 
Samenwonen met vrienden, kinde-
ren of ouders. Bredere beuken, meer 
verdiepingen, alles is mogelijk. De 
serre vormt het zonnige en lichte 
hart van deze plaegrond.
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Het zaans SERRE huis
uitwerking  TYPE A



Het zaans SERRE huis: de VOORKAMER
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In de VOORKAMER kan je wonen  aan de straat, maar er zijn meer de gebruiksmogelijkheden 

bedrijf met eigen ingang    inwonende ouder        werkplaats en bedrijf      woonkamer op 1e verdieping



TYPE A
 



TYPE B 
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