
In Common Woods bouwen wij voor jou 

een fijne leefomgeving, zonder een grote 

voetafdruk achter te laten op onze planeet. 

Wij richten daarom vast een aantal zaken voor 

jou in waarmee je flink bespaart. Lees je mee?

Duurzame energie

De grondgebonden woningen zijn voorzien van PV-panelen, 

waarmee ze nagenoeg energie neutraal zijn. De appartementen 

worden tevens voorzien van PV-panelen, waarmee ze tevens een 

laag energieverbruik hebben. Ook verwarming is duurzaam in 

Common Woods. Zo heb je geen gaskachel, maar een warmte-

koude opslag. Deze slaat de warmte in zomerse maanden 

ondergronds op, zodat jij deze in de winter weer kunt gebruiken. 

De kou sla je vervolgens in de winter weer op, om je huis in de 

zomer te koelen! 

Zuinig met water

De grondgebonden villa’s zijn aangesloten op een helofytenfilter. 

Voor het toilet gebruik je daarmee geen drinkwater, maar 

gefilterd water uit jouw douche en afwasmachine. En op de 

warme dagen kun jij je tuin besproeien met regenwater uit 

de tank.

De moestuin

Midden in de wijk leggen we een gedeelde moestuin aan, om 

groente- en fruit in te kunnen verbouwen. Dat kunnen jullie 

samen organiseren, of door een (enthousiaste) buurtbewoner 

of tuinbeheerder laten verzorgen. De gedeelde moestuin biedt 

een leuke ontmoetingsplek waar jij je buren beter leert kennen en 

waar kinderen leren waar groente- en fruit vandaan komen, maar 

het scheelt ook een ritje naar de supermarkt en stiekem best 

een hoop plastic verpakkingen. Ook buiten de moestuin groeien 

eetbare planten, verspreid over het bosachtige landschap. 

Lekkere variatie, én goed voor de planten en dieren in de buurt.

De compostmachine

In plaats van een GFT-afvalcontainer gooi jij jouw groente- en 

fruitafval in de compostmachine in de moestuin. Precies dezelfde 

handeling: klep open en de zak erin. Alleen nu wordt jouw GFT 

afval in 2 weken omgezet tot hoogwaardig compost! Goed voor 

de plantjes in huis, of in de tuin! Het compost is ook goed te 

gebruiken in de gedeelde moestuin, zo is de cirkel weer rond! 

Snoeiafval voor de kleinste bosbewoners

Aan het snoeiafval uit je tuin is ook nagedacht. Op speciale 

plekken aan de rand van jouw tuin en het bos kun jij het 

snoeiafval achterlaten. Dat scheelt jou een retourtje naar de 

composteermachine, en daar kunnen de kleinere bosbewoners 

dan weer een mooi thuis in vinden, win-win! Ook worden er 

in de gevels nestkasten en habitatten geplaatst om vogels, 

vleermuizen, nachtvlinders en andere dieren uit te nodigen om 

te komen wonen in Common Woods. 

Plekjes om samen te komen

Naast de moestuin zijn er nog andere plekken in de wijk waar 

jij je buren beter kunt leren kennen. Zo hebben we een mooie 

grote zomereik centraal in de wijk laten staan, en plaatsen we 

op verschillende plekjes bankjes waar je kunt samenkomen. 

Ook is er een openbare common space te vinden in het 

appartementengebouw waar je kunt co-worken, samenkomen 

voor speciale bijeenkomsten, of gewoon voor de gezelligheid 

natuurlijk! 

Wonen in Amersfoorts 
Meest Duurzame wijk; 
wat betekent dat?


