
Het moderne wonen
Energieneutraal
Comfortabel wonen 

in een groene omgeving



Een energieneutraal huis dat veel privacy biedt en ondanks het unieke uiterlijk opgaat in

het omringende landschap. Dat is Dutch Nature Dome. Dit huis van de toekomst is voor veel

doelgroepen geschikt en bereikbaar. Een Dutch Nature Dome kan ook uitstekend dienst

doen als recreatiewoning of als onderdeel van een zorgcomplex. Kortom, de mogelijkheden

zijn eindeloos.

De Dutch Nature Dome is een 

koepelvormig bouwwerk, dat

ruimte biedt aan vier woningen.

Zonnecollectoren en warmtepompen

zorgen voor de energievoorziening

en maken de Dutch Nature Dome

energieneutraal. De bewoners

van deze unieke woningen 

besparen daarmee niet

alleen op energiekosten,

maar ontzien tevens het

milieu.

De woningen hebben

een woonoppervlak van

80 vierkante meter en zullen

dan ook vooral in de smaak

vallen bij starters en senioren. 

Het moderne wonen
Energieneutraal

Een uniek project  met uitgekiende systemen.
Varianten: starters, senioren, zorg, kantoren en recreatie

Energie wordt steeds schaarser,
de energieprijzen stijgen elk jaar,
de materialen tbv. Energie besparende
maatregelen worden steeds  goedkoper.



Dit zijn bovendien de groepen die

behoefte hebben aan extra woon-

ruimte. Voor starters is het aanbod

al jaren zeer beperkt en voor 

senioren is vanwege de vergrijzing

steeds meer woonruimte nodig. 

Het koepeldak van de Dutch Nature

Dome, dat begroeid is met planten

en daardoor opgaat in het om-

ringende landschap, wordt niet

gedragen door muren die de indeling

van de woningen bepalen. Sterker

nog: muren zijn op elke denkbare

plaats in de ruimte te plaatsen, wat 

bewoners veel vrijheid geeft. Liever

een grote badkamer dan een grote

keuken of  juist andersom? Het kan

allemaal. Een woning rolstoel-

vriendelijk maken is bovendien een

peuleschil dankzij deze flexibele 

indeling.

De woning heeft een 
oppervlakte van 80 m2

De  opbouw wordt uitgevoerd in
houtskeletbouw (FSC hout 
en de constructies blijven zichtbaar
en zo geconstrueerd zodat de
Dutch Nature Dome ook weer
gedemonteerd kan worden .

zolder



De vier woningen in de Dutch 

Nature Dome zijn als ‘taartpunten’

met de achterzijden tegen elkaar

gebouwd. Iedere bewoner heeft

daardoor een eigen kwart van de

koepel, wat voor veel privacy zorgt.

Vrij uitzicht en een ruime tuin zijn

voor alle bewoners weggelegd. De

enorme ramen zorgen vervolgens

voor veel lichtinval. 

Vakantie vieren in zo’n uniek huis

is natuurlijk ook fantastisch. Omringd

door groen, een bijdrage leverend

aan een beter milieu en optimaal

profiterend van moderne gemakken:

de Dutch Nature Dome is een

uitkomst voor bewuste vakantie-

gangers die van comfort houden.

Een groot voordeel van
geprefabriceerde elementen is een
korte bouwtijd en weinig afval op
de bouwplaats, minder vervoer en
dus reductie van CO2 uitstoot.

Groen sedum dak Zonnepanelen

zolder



De ligging van vier huizen onder

één dak biedt ontelbare mogelijk-

heden. Ouders en (zelfstandige)

kinderen kunnen in elkaars nabij-

heid wonen zonder hun 

privacy te verliezen, maar ook 

ouderen kunnen elkaars

gezelschap vinden en 

bijvoorbeeld gezamenlijk

zorg inkopen in een

Dutch Nature Dome.

Voor zorginstellingen

biedt het bouwwerk

de unieke mogelijk-

heid om ouderen

zelfstandig te laten

wonen, in de 

nabijheid van 

pro fess ione le

hulpverleners. 

Er is gekozen voor een centrale
installatie ruimte die zich bevind
in het midden van de koepel ,
de installaties worden zo veel

mogelijk in de werkplaats gemonteerd.



De Dutch Nature Dome kan ingedeeld worden naar

eigen wens. Liever een grote badkamer dan een

grote keuken of juist andersom? Het kan allemaal.

Een woning rolstoelvriendelijk maken is bovendien

een peuleschil dankzij deze flexibele indeling.

Voorbeeld indelingen Werken in een groene en rustige

omgeving is die mooie tegenhanger

van de hectiek van het werken met

zorgbehoevende mensen. Een

moestuin, zelf  gras maaien, het lijken

soms eenvoudige dingen maar 

kunnen voor sommige ouderen net

die prikkel zijn die hen op de been

houdt. 

Met de ontwikkeling van dit 

concept houden we rekening met

het maken van een prettige en 

aangename leefomgeving, passend

in de schaal van de omgeving. We

leveren hiermee een bijdrage aan

het zich steeds verder ontwikke-

lende besef  dat we anders moeten

omgaan met bouwen.

Het is uiteraard mogelijk
om zelf werkzaamheden

uit te voeren .



Lokaties
Een Dutch Nature Dome kan in

principe overal in Nederland

gebouwd worden maar komt het

best tot zijn recht in landelijk gelegen

gebieden. Ook in het kader van 

de Ruimte voor Ruimte regeling

(agrarisch gebied) zijn er 

mogelijkheden om uw droom-

woning te realiseren. Graag onder-

zoeken we welke mogelijkheden er

zijn in uw gemeente.



Dutch Nature Dome is een concept van:

Coöperatieve Duurzame Combinatie

Kanaalweg 38c, 7902 LM  Hoogeveen

Contactpersoon: Henk Brinks

T 06-51212360

E info@dutchnaturedome.nl

www.dutchnaturedome.nl

De totstandkoming van Dutch Nature Dome is al even uniek als de eigenschappen van

de woning. De woningen worden namelijk gebouwd door de Coöperatieve Duurzame

Combinatie (CDC). Hierin zijn acht partijen vertegenwoordigd die elk vanuit hun eigen

discipline gezamenlijk de woningen realiseren. Uiteraard worden uitsluitend 

milieuvriendelijke materialen gebruikt en staat het cradle tot cradle-principe centraal.

Mocht het ooit nodig zijn, dan is een Dutch Nature Dome vrij eenvoudig te verplaatsen. 

Een samenwerkingsverband van:

Uniek op vele punten

Brinksadvies

www.brinksadvies.nl

Dantuma Wegkamp

www.dantumawegkamp.nl

Dolmen Vastgoed

www.dolmenvastgoed.nl

Woodteq houtconstructies bv

www.woodteq.nl

Intechneau

www.intechneau.nl

Van Venrooy dakbedekking

www.vanvenrooy.nl

Vellinga architecten

www.vmarch.nl

Zuidema Groep

www.zuidema-groep.nl

klopt dit internetadres?


