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all layers on: the project





program: 

Housing: appartments Other functions

291 + 57 parkings 
583 + 80 bikes

Citydev: 271
BGHM: 126

Kindergarden
Small retail
Appartments
City cleaning services



program: 100% passive, > 35% 0-energy

Verwarming en SWW:

Experimental greenhouse
Solar panels
Heating grid
Central heating place

Centrale stookruimte:
▪ 2 WKK-installaties

1 x 200 kWth

▪ 1 verwarmingsketel op biomassa 
(pellets of biogas)

1 x 250 kW
▪ 3 condenserende (gasgestookte) 

verwarmingsketels
3 x 487 kW

Satellietboilers of platenwarmtewisselaars 
in de appartementen.



water treatment: 0% waste
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Schuilplaatsen voor 
vleermuizen

Schuilplaatsen voor 
mussen

Schuilplaatsen voor 
zwaluwen

INRICHTINGEN VOOR DE AVIFAUNA IN DE TIVOLI-WIJK
Nestkasten aangepast aan elk van de soorten



Advies m.b.t. de inplanting:
• Oriëntatie van de opening N/NO
• Zo hoog mogelijk installeren
• Vrije aanvliegroute voor de 

opening
• Niet te veel directe bezonning

Zwaluwen

Kosten van de nestkast voor zwaluwen:  € 193 per stuk



Advies m.b.t. de inplanting:
• Oriëntatie van de opening Z/ZO 

of holte
• Minimaal 3 m hoog
• Minstens per 2 groeperen 
• Niet te veel directe bezonning 

op het einde van de zomer

Vleermuizen

Kosten van de nestkast voor vleermuizen: € 138 per stuk



Advies m.b.t. de inplanting:
• Oriëntatie van de opening O/ZO
• Inplanting op een hoogte van 2 -

4 m

Mussen

Kosten van de nestkast voor mussen:  € 193 per stuk



In totaal 45 nestkasten in de wijk





Groene gevels
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