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Bouwvernuft. Van VolkerWessels

OVER
PLUSWONEN
Dé optelsom van kwaliteit van bouwen en kwaliteit van leven.

het speelveld van de nederlandse woningbouw laat een gecompliceerd beeld
zien. de fysieke ruimte om te bouwen is vaak beperkt. de verstedelijking rukt
op, de bevolkingssamenstelling verandert, de vergrijzing zet door. dé uitdaging is de levenskwaliteit in de bebouwde omgeving duurzaam te garanderen.

Eindeloze mogelijkheden
PlusWonen is niet nieuw. Het is een al meer dan tien jaar
bestaand concept dat tot in detail doorontwikkeld is en nog
steeds continu verbeterd wordt. Alles wat noodzakelijk is
om de juiste keuzes te maken en tot de hoogste kwaliteit

De ambitie van PlusWonen: levenskwaliteit
Als erkend innovator in de bouw heeft VolkerWessels zich sterk ingespannen de

te komen, is bedacht en vastgelegd. Dit betekent dat
alle aandacht kan gaan naar de zaken waar PlusWonen bij

woningbouw te verduurzamen. Met succes: inmiddels hebben we honderden woningen

uitstek ruimte in biedt. En dat is nogal wat. PlusWonen

gerealiseerd met energienotanul. Maar onze ambitie gaat verder dan energiebesparing,

voorziet in elke denkbare woningbouwbehoefte. Het is

CO2-reductie of verantwoord grondstoffengebruik. Met PlusWonen willen we

hét nieuwbouwconcept dat zich uitgebreid bewezen heeft

nadrukkelijk bijdragen aan de levenskwaliteit. Voor onze opdrachtgevers willen we

voor zowel grondgebonden woningen als appartementen.

woningen realiseren die de gehele omgeving ten goede komen; en die voor de bewoners

Als opdrachtgever krijgt u alles wat u nodig heeft, of het nu

een uitgesproken gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving vormen. Een optelsom

gaat om kleine of grote projecten, of om starters-, gezins-,

van individuele, maatschappelijke en ecologische factoren: dát is PlusWonen, en dát is de
meerwaarde die we willen leveren.

studenten- of seniorenwoningen met een zorgfunctie.
Projecten met een eigen identiteit en uniek karakter,
uitgevoerd met minimale faalkosten. PlusWonen verdient op

Effectief totaalconcept
PlusWonen is een slim totaalconcept, gebaseerd op een helder stappenplan, en in de

elk essentieel onderdeel een plus, waarbij het totaal meer is
dan de som der delen. Dat is het slimme van PlusWonen.

loop der jaren uitgegroeid tot een waardevolle bouwsteen voor de stad van de toekomst.
Het integreert alle facetten die voor ontwikkeling en uitvoering van woningbouw van
belang zijn, inclusief gezondheid, comfort en welbevinden van de bewoner. Het biedt alle
ruimte om in te spelen op de wensen van de woonconsument. En er is veel aandacht voor
maatschappelijke tendensen, zoals de wens van ouderen om langer thuis te blijven wonen
en de steeds hogere eisen aan een gezond woonklimaat.
4
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Stap voor stap naar woningen met een eigen uitstraling.
ontwikkelingen met pluswonen komen tot stand aan de hand van een interactief en geïntegreerd stappenplan. aan de ene
kant is dat er om tot een beheersbaar ontwikkel-, ontwerp- en bouwproces te komen. maar nog veel belangrijker is, dat
u hierdoor de mogelijkheid krijgt díe keuzes te maken die het best bijdragen aan de doelstellingen van uw project - met
behoud van alle voordelen van pluswonen als integraal bouwconcept. resultaat: betaalbare en duurzame woningen met
een eigen uitstraling die het leven veraangenamen.
Allereerst bepaalt u de invulling van het stedenbouwkundig plan. Appartementen of grondge-

STEDENBOUW

bonden woningen, vrijstaande, twee-onder-één-kap- of rijwoningen, een één-kamerappartement of een luxe penthouse, een gebouw met drie of tien verdiepingen: alles is mogelijk.

CASCO, PLATTEGROND
EN DAKVORM

Het stedenbouwkundig plan wordt vertaald naar concrete woonhuizen en appartementen,
die u vervolgens naar wens uitgebreid kunt ‘configureren’ voor het toekomstig gebruik en
de bewoners.
Duurzaamheid is een van de fundamenten van PlusWonen. Door de keuzes die u voor

DUURZAAMHEID

uw project maakt, komt u tot het duurzaamheidsniveau dat past bij uw ambities, zoals
energienotanul of nul-op-de-meter.
De woningen kunnen worden verbijzonderd met een uitgebreide keuze aan opties

BOUWKUNDIGE OPTIES

(extern en intern) en afwerkpakketten. Ook de koper van de woning kan hierover in
een later stadium nog beslissen.
PlusWonen biedt niet alleen veel architectonische vrijheid, u kunt ook zelf uw architect

ARCHITECTUUR

kiezen. Zo ontwikkelt u altijd woningen die perfect passen bij het beeldkwaliteitsplan
en de doelgroep.
PlusWonen besteedt veel aandacht aan de informatievoorziening voor toekomstige bewoners.

Stappenplan

DE BEPALENDE
KEUZES
6

PlusWonen

BEWONER

Zij krijgen uitgebreid advies en kunnen zich bovendien een realistisch beeld vormen van hun
woning in het belevingscentrum Wooniversum in Nieuwegein, een unieke bron van inspiratie.
De daadwerkelijke bouw van de woningen verloopt snel, volgens een efficiënt en bewezen

REALISATIE

proces dat continu wordt geoptimaliseerd. Daarbij zorgt doordachte kwaliteitsborging voor
aantoonbare zekerheid en minimale faalkosten.

GEBRUIK

PlusWonen kan ook voorzien in het beheer en onderhoud van het gerealiseerde vastgoed.
U krijgt daarvoor een arrangement op maat met alle gewenste garanties en zekerheden.

Bouwvernuft. Van VolkerWessels
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Stedenbouw

VISIE
DOELGERICHTHEID

Vanuit actueel perspectief, beproefd in de
dagelijkse werkelijkheid.

pluswonen is ontwikkeld vanuit een duidelijke visie op de moderne
woningbouw. een visie waarin levenskwaliteit centraal staat. het
concept beantwoordt helemaal aan de eisen van deze tijd, inclusief de
wensen van de hedendaagse woonconsument.

GRONDGEBONDEN WONINGEN

APPARTEMENTEN

Grondgebonden woningen én appartementen
Ontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen die zich bezighouden met
woningbouw, helpt PlusWonen hun opgave zo verantwoord mogelijk uit te voeren.
Daarbij is veel oog voor een efficiënt proces. Iedere stap in het stappenplan is

SBB zorgt dat de samenwerking tussen alle betrokken

weldoordacht, en naar aanleiding van praktijkervaringen worden de inzichten en

partijen geoptimaliseerd wordt, onnodige handelingen

werkwijzen nog continu verbeterd en aangescherpt. De doelgerichte aanpak van

tot het verleden behoren en processen zó gestroomlijnd

PlusWonen heeft zijn waarde al ruimschoots bewezen, zowel bij de realisatie van

worden dat er uiteindelijk geen enkele verspilling meer

grondgebonden woningen als appartementen.

optreedt. PlusWonen is volledig uitgewerkt in BIM; alle
relevante informatie tijdens het gehele bouwproces wordt

Samen Slimmer Bouwen: continu verbeteren
PlusWonen wordt voortdurend doorontwikkeld volgens de uitgangspunten

gebouwmodel. BIM is méér dan alleen driedimensionaal

van Samen Slimmer Bouwen (SSB). Dit is een verbeterprogramma voor alle

modelleren: samen met ketenintegratie en Lean leidt het

ontwikkel-, bouw- en toeleveringsbedrijven van VolkerWessels, waarin de

tot slim en doeltreffend ontwerpen, bouwen en beheren van

belangrijkste principes en werkwijzen van ketensamenwerking, Lean en Bouw
Informatie Management (BIM) samenkomen.

8

PlusWonen

opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D)

bouwwerken, tijdsbesparing, minimale faalkosten en een
optimaal eindresultaat.

Bouwvernuft. Van VolkerWessels
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Stedenbouw
de eerste stap in het stappenplan
betreft de stedenbouwkundige
keuzes. in deze fase bepaalt u met
welke woningtypen u de locatie
optimaal invult.

Om een goede stedenbouwkundige keuze te kunnen maken, start het proces met de inven-

De keuze is aan u

tarisatie van de woningbehoeften in het gebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (online)

Wilt u uw plan invullen met vrijstaande woningen, twee-onder-een-

databases en lokale experts. Essentieel bij het maken van de stedenbouwkundige keuzes is

kapwoningen, rijwoningen, patiowoningen of beneden-bovenwoningen?

daarnaast uw duurzaamheidsambitie. Hierin speelt ook de architectonische beeldkwaliteit

Met appartementen voor elke doelgroep, van starter tot senior en van

een prominente rol. Woningen met een ‘tijdbestendige’ architectuur blíjven gewild en zijn in

student tot gezin en zorgvrager? Of met een passende combinatie uit dit

die zin duurzaam. De mate van duurzaamheid is daarnaast afhankelijk van de inpassing in de

ruime aanbod? Met PlusWonen kan het.

omgeving en de zonoriëntatie.
De flexibiliteit van PlusWonen is ook in stedenbouwkundig opzicht een groot pluspunt.
Het concept voorziet in alle denkbare woningtypologieën. Er zijn nauwelijks architectonische
beperkingen, en de ontwerpregels bieden alle speelruimte.

10

PlusWonen

•
•
•
•

alle ruimte voor duurzaamheidsambities
volop keuze in woningtypen
elk aantal verdiepingen mogelijk
doelgroep- en toekomstgericht bouwen

Bouwvernuft. Van VolkerWessels
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Casco, plattegrond en dakvorm

Flexibiliteit om wensen te vervullen,
structuur voor haalbaarheid.

pluswonen staat voor keuzevrijheid. alle soorten grondgebonden
woningen zijn mogelijk: in een rij, twee-onder-een-kap, vrijstaand,
levensloopbestendig. maar ook appartementen voor elke doelgroep,
van starters en studenten tot senioren, luxe penthouses
en zelfs zorgappartementen.

VRIJHEID
BEHEERSBAARHEID

Vaste co-makers denken proactief mee en dragen suggesties
voor verbeteringen aan. Verbeteringen die zich in de praktijk
bewijzen, worden onderdeel van het concept. Zo blijft
PlusWonen zich dynamisch ontwikkelen, worden mensen én
processen steeds efficiënter en krijgt u de hoogste kwaliteit
voor de beste prijs.

PlusWonen biedt u een verscheidenheid aan typologieën en de nodige speelruimte
om te variëren met locatiegerichte ontwerpen. Al met al helpt het concept een pas-

Variatie als sleutelwoord

send antwoord te geven op iedere stedenbouwkundige uitdaging, zowel bij inbrei-

Variatie is een sleutelwoord. De ontwerpregels dienen

ding als uitbreiding, en ook bij krappere budgetten.

de stabiliteit. Zij definiëren casco, trappenhuis en natte
groepen. Daarbuiten is er een wereld aan mogelijkheden, in

Standaardisering en actieve co-makers
De hoge mate van vrijheid gaat binnen PlusWonen hand in hand met beheersbaarheid. Dat laatste is te danken aan de standaardisatie van het concept. Ontwikkeling,
voorbereiding, realisatie en uitvoering van de detaillering zijn al in vergaande mate

zowel ruwbouw als afbouw en opties. Op alle verdiepingen
kunt u variëren met indelingen en ruimtes. Dakvormen,
opties als uitbouwen, erkers of dakkapellen: waar het
kan, is flexibiliteit gegarandeerd. Daarbij heeft u ook een

bepaald. Prefab bouw vermindert de weersafhankelijkheid en verhoogt de kwaliteit.

grote architectonische vrijheid, die leidt tot een visueel

Door standaardisering van productieprocessen en het bouwproces blijft de kwaliteit

aantrekkelijk eindresultaat.

op het hoogste niveau, ook als grote aantallen en een korte doorlooptijd vereist zijn.

12
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Casco, plattegrond en dakvorm
pluswonen staat voor een rijke keuze op
het gebied van casco, plattegronden en
dakvormen. zo is het mogelijk woonhuizen en
appartementen te creëren voor uiteenlopende
doelgroepen en toepassingen.

De variatie in maatvoering en de verschillende manieren waarop woningen en
appartementen kunnen worden gepositioneerd en gegroepeerd dragen bij tot
een straatbeeld met een grote diversiteit.
Variatie in maatvoering
De beukmaat van zowel de grondgebonden woningen als de appartementen is
variabel. Bij de grondgebonden woningen geldt een beukmaat van 5,40 meter als
uitgangspunt. Deze maat kan in stappen van dertig centimeter worden aangepast van minimaal 4,20 meter naar maximaal 8,40 meter.. Bij de appartementen
kan de beukmaat stapsgewijs variëren van 6,90 meter tot 7,80 meter.
De binnenmaat van de grondgebonden woningen is variabel over alle bouwlagen,
met een minimum van 8,41 meter en is in stappen van zestig centimeter aan aan
te passen tot 10,81 meter. Bij de appartementen kan de binnenmaat variëren

DEN WONINGEN

PPARTEMENTEN

van 10,42 tot 14,00 meter.

GRONDGEBONDEN
maatvoering
appartement WONINGEN

maatvoering grondgebonden woning
Plattegronden
Dankzij de flexibiliteit van PlusWonen is er een grote diversiteit in plattegronden

14,00

APPARTEMENTEN
10,42

ZADELDAK

en indelingen. Binnen de basisindelingen is al nagedacht over talloze varianten

9,61

voor starters, studenten, tweepersoonshuishoudens, gezinnen, senioren en

9,01

zorgbehoevenden.

8,41

LESSENAARSDAK

Dak- en gootvormen
Voor zowel grondgebonden woningen als appartementen heeft u een ruime keuze

SCHILDDAK

aan dakvormen. Deze vormen kunnen bovendien vaak worden gecombineerd. Ook in
gootvormen bestaat een grote diversiteit, uiteenlopend van bakgoten of mastgoten
met overstek tot getimmerde goten en klassieke goten.

PLATDAK

STOLPDAK

6,90
14

PlusWonen

7,20

4,20
7,80

5,40
8,40
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binnenwanden

optioneel

De binnenwanden kunnen op verschillende posities

Dakraam of dakkapel.

worden geplaatst.

Plattegronden
Basisindeling woonhuizen

basis begane grond

basis verdieping

basis zolder

Zowel op de begane grond als op de verdiepingen van de woonhuizen is de indelingsvrijheid
groot. De basisplattegrond heeft een open
keuken en ruime woonkamer. Op de verdieping
bevinden zich drie slaapkamers en een royale
badkamer en op zolder is alle ruimte voor een
extra slaapkamer, een hobbykamer, logeerkamer of werkkamer. Ook kan de plattegrond

yobtnirp

worden gespiegeld. Op de volgende pagina’s
wordt een greep uit de mogelijk varianten
weergegeven.

8,41m

afmetingen
Woning breedte- en
dieptemaat kan variëren.

trap
De trap kan ook overdwars
worden geplaatst of bijvoorbeeld
in het midden van de woning.

toilet
print
print
boy
boy

U kunt kiezen het toilet rechts of links in
de hal te plaatsen, naast of tegenover de
trap en de meterkast.

entree
De entree kan meer naar rechts of
aan de zijkant van de woning worden
geplaatst.

5,40m

keuken
Er zijn verschillende variaties in de keukenindeling: een (semi-)open of gesloten
keuken, een hoekopstelling of een rechte indeling met bijvoorbeeld een

16

PlusWonen

kookeiland. Ook de breedte van keuken kan vergroot worden.

badkamer

leidingschacht

zolder

De indeling van de badkamer is flexibel.

De schacht wordt afhankelijk van de gewenste

De zolder is flexibel indeelbaar.

indeling van de begane grond en de verdiepingen
functioneel gepositioneerd.

Bouwvernuft. Van VolkerWessels
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Plattegronden

Indelingsvarianten grondgebonden woningen

variant 1

variant 3

Diepte: 8,41m

yobtnirp

Diepte: 9,61m

Breedte: 5,40m

yobtnirp

Breedte: 5,70m

leidingschacht kan het toilet op

diepte is een U-indeling van de wo-

de begane grond naast de trap

ning mogelijk. De entree zit bij deze

geplaatst worden en de indeling

variant standaard aan de zijkant van de

van uw badkamer veranderen. Ook

woning, de keuken aan de voorzijde

kan de keuken verbreed worden.

en de woonkamer aan de achterzijde.
printboy

Met een uitbreiding in breedte en

printboy
printboy

Door het verplaatsen van de

Wonen aan de voorzijde en koken aan
de achterzijde is mogelijk.

variant 2

variant 4
Diepte: 9,61m

Breedte: 5,40m

yobtnirp

Breedte: 5,70m

kamer aan de achterzijde over de

ning is het eveneens mogelijk

gehele breedte van de woning

de hoofdslaapkamer over de

gelegen. De badkamer kan op deze

gehele breedte van de woning te

manier tussen de slaapkamers

plaatsen. Ook hier is de badkamer

gesitueerd worden.

vervolgens tussen de slaapkamers
printboy

Bij een U-indeling van de wo-

printboy
printboy

Bij deze variant is de hoofdslaap-

printboy

Diepte: 8,41m

yobtnirp

gesitueerd.

18
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Plattegronden
Basisindeling appartementen

basis appartement 80m2

De appartementen volgens PlusWonen zijn volledig
vrij indeelbaar. Hun stabiliteit ontlenen zij aan de
woningscheidende wanden en de gevels. Hierdoor
kunnen binnenwanden op iedere gewenste plek
geplaatst worden en ontstaan er talloze indelingsvarianten.

yobtnirp

Door de plaatsing van de leidingkoker middenin
de woning, kan de plattegrond zowel horizontaal
als verticaal gespiegeld worden. Binnen bepaalde
grenzen is het ook mogelijk de schacht een andere
plaats te geven. De basisplattegrond heeft twee
ruime slaapkamers aan de entreezijde van het

12,01 m

appartement, een apart toilet en royale badkamer
met tweede toilet, een open keuken en woonkamer met toegang tot het balkon en bovendien

verdiepte vloer
Een verdiepte vloer wordt over de breedte van het appartement geplaatst

een bijkeuken met wasmachineaansluiting.

ter hoogte van de leidingschacht. Deze vloer, met ruimte voor leidingen,
Op deze pagina’s wordt een greep uit de mogelijke

zorgt dat de keuken en badkamer flexibel in te delen zijn en aanpassingen

varianten weergegeven.

in de toekomst eenvoudig doorgevoerd kunnen worden.

verdiepte vloer
Ter hoogte van de leidingschacht, over
de breedte van het appartement, is een
verdiepte vloer geplaatst.

7,20m

balkon
Het balkon is deels of geheel inpandig en
kan variëren in diepte en breedte.
Verdiepte vloer met ruimte voor leidingen.

20
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Plattegronden

Indelingsvarianten appartementen

variant 1 - doorzon

variant 2 - lang + inpandig

variant 3 - zorg

variant 4 - student

GO: 71m

GO: 98m

GO: 48m

GO: 24m2

Diepte: 12,01m

Diepte: 14,24m

Diepte: 7,90m

Diepte: 8,76m

Breedte: 6,90m

Breedte: 7,80m

Breedte: 6,90m

Breedte: 6,60m (2 woningen)

2

galerij

2

2

galerij

printboy

yobtnirp

verkeersruimte

22
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verkeersruimte
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Portiekoplossing

project
tuinen van sion
te rijswijk

24

PlusWonen

Gallerijoplossing

project
zijdevlinder
te culemborg

Bouwvernuft. Van VolkerWessels
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Project

SPAARNEBUITEN

26

PlusWonen

Aan de oevers van het Spaarne, tussen Haarlem en Amsterdam, ontwikkelden en bouwden VolkerWessels
Vastgoed en Kondor Wessels Vastgoed het uitzonderlijke woongebied SpaarneBuiten. Een unieke combinatie
van koop en huur, en van vrijstaande, rij- en twee-onder-een-kapwoningen en appartementen – en dat alles in
een kleinschalige en dorpse opzet, gevarieerd vormgegeven met grote zorg voor water en groen.
Lees meer in PlusWonen Inspiratie

Bouwvernuft. Van VolkerWessels
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Duurzaamheid

DUURZAAM
BETAALBAAR

ENERGIELEVEREND EPC < -0,4

NUL-OP-DE-METER EPC -0,4

Zuinig op onze aarde, energie en
grondstoffen, maar ook op uw budget.

ENERGIENOTANUL EPC -0,2 à -0,3

ENERGIENEUTRAAL EPC 0

BENG eis EPC 0,2

de voorwaarden creëren voor een hoge levenskwaliteit: dat is de ambitie
van volkerwessels. pluswonen is een uitstekend middel om dat doel binnen
bereik te brengen. mede door hun duurzame karakter garanderen de woningen een aangename woonomgeving, een gezond binnenklimaat en hoog
comfort voor de bewoners. als opdrachtgever kunt u aangeven welke
ambities u zelf heeft; pluswonen is daaraan probleemloos aan te passen.
De wetgeving voorbij
Stedenbouwkundige keuzes, inpassing in de omgeving, beeldkwaliteit: elementen
die bijdragen aan de levenskwaliteit komen in het stappenplan van PlusWonen allemaal aan
de orde. Dat geldt ook voor de duurzaamheidsambities voor uw woningen.
De energieprestaties van PlusWonen gaan daarbij veel verder dan de voorschriften.
Zo heeft de overheid de ‘BENG’ eis aangegeven als doel voor 2020. Voor PlusWonen
is de ambitie ‘energienotanul’ en ‘nul-op-de-meter’.

PASSIEFHUIS EPC 0,4 à 0,3

BOUWBESLUIT EPC 0,4

Winst voor opdrachtgever én bewoner
Volgens GPR Gebouw, een methode voor het meten van
duurzaamheid in de bouw, scoren PlusWoningen hoog op alle
essentiële aspecten, zoals milieuzorg, toekomstgerichtheid
en comfort. Toch behoort PlusWonen tot de concepten
met de laagste bouwprijs voor een zeer compleet product.
Het doordachte stappenplan leidt tot een hoogwaardig
eindresultaat tegen zeer aantrekkelijke bouwkosten. Door

Energienotanul en nul-op-de-meter

de flexibele opzet zijn de instapkosten laag, en dankzij de

Energienotanul wil zeggen dat energie die een woning teruglevert, het totaal van vastrecht,

korte doorlooptijd blijven uw financierings- en rentelasten

heffingskorting, gebouwgebonden energieverbruik (verwarming en warm tapwater) en

binnen de perken. De bewoners profiteren van structureel

huishoudelijk energieverbruik zo compenseert dat de energienota uitkomt rond nul euro.

lagere woonlasten dankzij alle duurzaamheidsvoorzieningen.

Energienotanul staat gelijk aan een EPC van ongeveer -0,2. Een nul-op-de-meter-woning

Bovendien voelen zij zich prettig in hun aantrekkelijke,

wekt evenveel energie op als het totale gebouwgebonden en huishoudelijk gebruik.

comfortabele en gezonde woning. Ook dat is winst!

Nul-op-de-meter heeft een EPC van ongeveer -0,4.

28
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Duurzaamheid
hoe duurzaam wilt u als opdrachtgever bouwen?
met pluswonen legt u een stevige basis onder
een duurzaam project. standaard zijn in het
concept al tal van duurzaamheidsmaatregelen
opgenomen. maar op diverse momenten in het
stappenplan kunt u uw eigen ambities zeer
nadrukkelijk door laten klinken.

1. Duurzaam grondstoffen- en materiaalgebruik
PlusWonen maakt zo efficiënt mogelijk gebruik van materialen, die ook nog eens
geselecteerd zijn op duurzaamheid. GreenCalc+-berekeningen op basis van een
Levenscyclusanalyse helpen te kiezen voor materialen met een lage milieubelasting.
Zo heeft al het hout het FSC-keurmerk, wordt gewerkt met gerecycled beton en wordt
spaanplaat toegepast dat minder formaldehyde uitstoot.

EPC 0,4

passief

BENG eis

100%
elec.

EPC
Energielabel

EPC 0

100%
elec.

energienotanul

nul-op-de-meter

100%
elec.

100%
elec.

100%
elec.

100%
elec.

100%
elec.

0,4

0,4

0,3

0

0,23

0,22

0

0

-0,16

-0,3

-0,26

-0,41

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Reguliere thermische schil
Hoogw. thermische schil
Passieve thermische schil
Dakvorm
Koeling
Mechanische ventilatie

2. Duurzaam afvalbeleid

Mechanische balans ventilatie
Energiezuinige HR-Ketel
Warmtepomp

zowel in de productie als op de bouwplaats. Afvalstoffen worden gescheiden,

de doelen van VolkerWessels, maar kan ook onderdeel uitmaken van uw duurzaamheidsambities. In het productieproces
is zuinig omgaan met water een belangrijk aandachtspunt.
Verder kan er in de realisatiefase veel gedaan worden, en ook

Douchewarmtewisselaar
PV - Cellen*

3. Duurzaam energieconcept
5 m2

7 m2

0 m2

17 m2

10 m2

13 m2

23 m2

25 m2

30 m2

36 m2

34 m2

40 m2

A-label apparatuur bewoners

PlusWonen

Het terugdringen van het watergebruik behoort standaard tot

afvalstromen dan traditioneel bouwen.

Vloerverwarming
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Samen met onze co-makers willen we de hoeveelheid afval blijvend reduceren,
hergebruikt of gerecycled. Inmiddels veroorzaakt PlusWonen al 30 procent minder

Hybride warmtepomp

4. Duurzame waterhuishouding

Energielasten*

(a/Jaar)

1.030

964

976

245

831

729

459

395

0

0

-15

-14

Aardgasverbruik*

(m3/jaar)

678

0

328

328

610

0

667

0

0

0

0

0

Electriciteitsverbruik* (kWh/jaar)

2457

4786

3212

35

1786

3768

7

2316

459

465

0

0

CO2 uitstoot*

2598

2709

2402

604

2097

2132

1192

1311

260

263

0

0

(kg/jaar)

*Afhankelijk van oriëntatie en uitvoering

Woningen volgens het PlusWonen-concept kunnen nu al uitgerust worden met de

het bewonersgedrag speelt natuurlijk een rol. Opties als het
scheiden van waterstromen, gebruik van regenwater of plaat-

meest duurzame installaties. Zonder hak- en breekwerk is het mogelijk later nieuwe

sing van waterbesparende douchekoppen kunnen verspilling

technieken toe te voegen die de energieprestaties nog verder optimaliseren en de

van water aanzienlijk verminderen. De mate van besparing is

levenskwaliteit verhogen. Ook in die zin is PlusWonen voorbereid voor de toekomst.

afhankelijk van de ambities die u formuleert.
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Duurzaamheidsambitie

CO2 ketenanalyse

5. Duurzaam flora- en faunabeleid
PlusWonen kan aan het begin de basis vormen voor

Duurzaamheid begint met het voorkomen van onnodige

de ontwikkeling van een groene wijk met een hoge

inspanningen, bijvoorbeeld door zo ‘lean’ mogelijk te werken en

levenskwaliteit – voor mensen én flora en fauna. In het

waar mogelijk ketenintegratie toe te passen. Dit streven vraagt

ontwerp kunnen groene daken opgenomen worden, of

om koppeling van informatie en optimale communicatie. Een

speciale dakpannen die gierzwaluwen, mussen of vleermuizen
onderdak bieden. Ook zijn ter inspiratie vijf tuinen

voor elke mogelijke woningvariant is een
ketenanalyse uitgevoerd van de co2-emissie.
per onderdeel is onderzocht hoe hoog de
co2-uitstoot werkelijk is.

6. Duurzaam samenwerken

De waardeketen
De waardeketen is onderverdeeld in twee stromen: de ‘upstream’ en de ‘downstream’.
In de upstream zien we de winning van grondstoffen, de productie van bouwproducten,
het transport en het werkelijke bouwproces. Downstream vinden we het gebruik van de
woning, de sloop en de uiteindelijke afvalverwerking.

belangrijk instrument in dit verband is BIM, waarin PlusWonen

Deze CO2-ketenanalyse geeft een helder inzicht in de

volledig uitgewerkt is en dat alle betrokkenen gebruiken.

werkelijke uitstoot per schakel en maakt het mogelijk
slimmer materialen te kiezen, slimmer te ontwerpen en

ontwikkeld waarin de natuur optimaal tot haar recht komt.

slimmer te bouwen.

De wet- en regelgeving ten aanzien van de duurzaamheid van woningen wordt steeds
verder aangescherpt. In de toekomst moet een steeds energiezuinigere woning gebouwd
worden, wat onder andere resulteert in een steeds lager wordende CO2-uitstoot van de
hele waardeketen. In onderstaande grafiek is de CO2-emissie van de gebruiksfase van een
PlusWoning afgezet tegen de ontwikkelingen in de tijd.
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Vergelijking fase ‘gebruik’ van grondgebonden woning (75 jaar)

Mechanische ventilatie
Mechanische balans ventilatie

400

Energiezuinige HR-Ketel
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300

Hybride warmtepomp
Vloerverwarming
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Douchewarmtewisselaar
PV - Cellen*/**
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1 m2

0 m2

11 m2

7 m2

5 m2

15 m2

12 m2

37 m2

28 m2

21 m2

(a/Jaar)

846

952

877

310

470

561

455

557

0

0

-8

-8

Aardgasverbruik*

(m /jaar)

497

0

352

352

378

0

478

0

352

0

0

0

Electriciteitsverbruik* (kWh/jaar)

2268

4159

2992

351

971

2458

621

2441

-3212

13

-52

-52

CO2 uitstoot*

2169

2353

1362

825

0

0

1203

1381

0

7

0
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Ton CO2

Energielasten*

(kg/jaar)

180
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A-label apparatuur bewoners
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Bouwbesluit
2015
EPC 0,4

passief
PlusWonen
EPC 0,15

BENG eis
2020
EPC 0,22

energieneutraal
PlusWonen
EPC 0,0

0

energienotanul
PlusWonen
EPC -0,23

nul-op-de-meter
PlusWonen
EPC -0.34

*Afhankelijk van positie, oriëntatie en uitvoering
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Bouwkundige opties

Oog voor wat moderne mensen willen,
gevoel voor wat er in de wereld gebeurt.

voorheen waren de wensen van de woonconsument een
aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen. tegenwoordig zijn zij
leidend. met pluswonen kunt u inspelen op de meest uiteenlopende
woonbehoeften van minstens zo uiteenlopende doelgroepen.

INDIVIDUEEL 			
MAATSCHAPPELIJK

Toekomstbestendig
PlusWonen komt tegemoet aan de individualistische
consument van nu, met zijn persoonlijke behoeften. Maar het
concept houdt ook rekening met bredere maatschappelijke
veranderingen, zoals de vergrijzing en de wens tot op hoge

Het concept biedt ruimte voor een breed scala aan woningsoorten, van
laagdrempelige éénkamerappartementen voor studenten tot ruime
herenhuizen voor de meer bemiddelde woonconsument. Door de flexibiliteit
van plattegronden en diverse vormen van afwerking en opties is bovendien een

leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Als opdrachtgever
kunt u kiezen voor zorgappartementen op de begane
grond. Voor de noordelijke provincies heeft PlusWonen een
aardbevingsbestendige grondgebonden woning ontwikkeld.

nagenoeg individuele invulling mogelijk.
Duurzame levenskwaliteit
Vaak dient nieuwbouw als vervanging van bestaande woningen. In dat geval
kunnen kleine aantallen nieuwe woningen gefaseerd worden opgeleverd, zodat
bewoners slechts kort gebruik hoeven te maken van tijdelijke behuizing. Ook dat
is klantvriendelijkheid volgens PlusWonen.

Met PlusWonen wil VolkerWessels helpen de juiste
voorwaarden te scheppen voor een hoge levenskwaliteit
in ons land. We zien dat als een maatschappelijke
verantwoordelijkheid die inherent is aan onze positie als
grote ontwikkelende bouwer. Als opdrachtgever kunt u er
op rekenen dat u een project realiseert met woningen die de
gehele omgeving ten goede komen; en dat u de bewoners
een gezonde, veilige en comfortabele plek biedt waarin zij
optimaal kunnen genieten.

34
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Bouwkundige opties
pluswonen laat veel ruimte voor een eigen
inbreng van de bewoners. op die manier kan
de individuele consument zijn persoonlijke
woonwensen door laten klinken en zijn woning
een grote mate van eigenheid meegeven.

Voor de grondgebonden woningen is er een groot aantal opties waarmee zij op maat
gemaakt kunnen worden voor de toekomstige bewoners. Dakkapellen, inpandige of
uitpandige terrassen, Franse balkons; aanbouwopties als carports, garages en serres:
geen woning hoeft hetzelfde te zijn. De appartementen kunnen naar wens worden
voorzien van inpandige, half-inpandige of uitpandige balkons. Keuzemogelijkheden
voor sanitair en keuken zijn er legio. Eventueel kunnen de ruimtes casco opgeleverd
worden. En ook op detailniveau, zoals speciale voorzieningen voor water en elektra
(een extra grote boiler, extra dubbele wandcontactdozen) zijn er natuurlijk volop
keuzes voor de bewoner.
De beslissing over deze opties kunt u als opdrachtgever in een vroeg stadium van het
ontwikkelproces nemen. Maar u kunt de beslissing ook vooruitschuiven en overlaten
aan de bewoner. Ook díe flexibiliteit biedt PlusWonen.

nieuwe foto variatie
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Project

STERRENBERG

38

PlusWonen

Een voormalig ‘instellingsterrein’ van zorgaanbieder Abrona werd omgetoverd tot een volwaardige nieuwe
woonwijk, naadloos ingepast in het bosgebied van de Utrechtse heuvelrug. Soeters van Eldonk architecten
ontwierp in deze inspirerende wijk onder andere een woongebouw met ruimte voor 30 PlusAppartementen.
Lees meer in PlusWonen Inspiratie

Bouwvernuft. Van VolkerWessels
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Architectuur

INTEGRAAL 				
RESPECTVOL
BEKIJK OOK
PLUSWONEN
INSPIRATIE

Een totaalaanpak die u werk bespaart,
maar ook goed is voor mens en milieu.

het doordachte en complete pluswonen-stappenplan is erop gericht u
elke zorg uit handen te nemen. dankzij het integrale concept kunt u er
voor kiezen het complete ontwerp- en ontwikkelproces over te laten
aan deskundigen van volkerwessels.

Architectonische vrijheid
In veel gevallen is het beeldkwaliteitsplan leidend bij de
keuze voor de architectuur van nieuwbouwwoningen.
PlusWonen biedt een aanzienlijke architectonische
vrijheid, zodat woningen ontstaan die passen in de

Zelf doen of laten doen?
De mate waarin u betrokken wilt zijn, bepaalt ook de omvang van uw eigen inspanningen.

omgeving, een eigen identiteit hebben en aansluiten bij
vrijwel ieder denkbare doelgroep.

Maar hoe dan ook: onze mensen helpen u het hele ontwerp- en ontwikkelproces
succesvol te doorlopen. Experts denken intensief met u mee, en in brainstormsessies

Respect voor de omgeving

brengt u scherpte aan in uw ambities, ziet u de impact van keuzerichtingen en krijgt

Nieuwbouw is per definitie een inbreuk op de bestaande

u duidelijkheid over de keuzes die werkelijk waarde toevoegen. We ondersteunen u

omgeving. Dat vraagt speciale aandacht van alle

bij de communicatie met toekomstige bewoners, de omgeving, partners en andere
stakeholders. En ook na oplevering kunt u op ons blijven rekenen, bijvoorbeeld door te
kiezen voor een meerjarig contract voor beheer en onderhoud.

betrokkenen bij de ontwikkeling. ‘Levenskwaliteit’ is niet
voor niets een speerpunt van PlusWonen. De integrale
benadering van het concept zorgt voor een respectvolle
benadering van alle omgevingsfactoren, een zorgvuldige

Selectie en begeleiding van de architect

voorbereiding en planning en een snel bouwproces met

De kwaliteit van PlusWonen is niet gebonden aan één voorgeschreven architect. Met

een minimum aan vermijdbare hinder. Een onmiskenbaar

verschillende architecten van naam zijn al diverse succesvolle projecten gerealiseerd.

pluspunt, of het nu gaat om de bouw van nieuwe wijken of

Aan de hand van de uitgangspunten en ontwerpregels van PlusWonen kan een architect

om binnenstedelijke ontwikkelingen.

zelf op een onderscheidende manier invulling geven aan het ontwerp van zowel
grondgebonden woningen als appartementen.
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Oog voor de bewoner

Betrokkenheid van toekomstige bewoners,
succes voor uw project.

informeren is één, betrokkenheid en draagvlak creëren is vers twee.
het pluswonen-concept is zover doorgevoerd dat u ook de bewonerscommunicatie snel en goed voor elkaar heeft. toekomstige bewoners
worden niet alleen op de hoogte gebracht van uw bouwplannen, maar
er ook echt warm voor gemaakt.

CREËREN
ENTHOUSIASMEREN

Duurzaamheidsadvies
Energieconsulenten van VolkerWessels kunnen de koper
ondersteunen bij belangrijke beslissingen over duurzaamheid,
energiegebruik, gezondheid en comfort. Zij rekenen
verschillende scenario’s door, zetten mogelijkheden en
onmogelijkheden op een rij en adviseren over de aanschaf van

Bovendien biedt het concept vele mogelijkheden voor co-creatie; in deze tijd
van vraaggestuurd bouwen een krachtig middel om draagvlak en enthousiasme te

(duurzame) apparatuur of verlichting. Alles in het teken van
duurzame levenskwaliteit!

genereren - en uw projecten tot een succes te maken!
Persoonlijke kopersbegeleiding
Voor kopers van een PlusWoning is een persoonlijk woonadviseur beschikbaar.
Die neemt hen desgewenst mee in het hele beslissingsproces dat individuele
woonwensen, opties en uitvoeringsvarianten bij elkaar moet brengen. Een
interieurstilist stelt in samenspraak met de koper een interieuradvies op, uiteraard
rekening houdend met de beschikbare meubels en het inrichtingsbudget.
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Oog voor de bewoner: Wooniversum
je nieuwe woning ervaren vóór die
gebouwd is: het kan in het unieke
kopersbegeleidingscentrum wooniversum
in nieuwegein. hier stappen aanstaande
bewoners hun toekomstige pluswoning
binnen, voor een 3d-reis van voordeur
tot zolderraam.

Virtuele woning
State-of-the-art projectietechnieken, virtual reality en gedetailleerde computermodellen trekken rondom de bezoeker van het Wooniversum een complete virtuele wereld op.
Spelen met de maatvoering, schuiven met indeling en meubilair, actief van ruimte naar
ruimte lopen: de Wooniversum Experience biedt de bewoner de kans zijn woning te ervaren, lang voordat de bouw daadwerkelijk van start gaat. Zo kan hij alle mogelijkheden
verkennen en realistische keuzes maken over indeling en inrichting.
Invulling aan specifieke woonwensen
Maar er is meer te beleven in het Wooniversum. De virtuele Experience wordt concreet
door de aanwezigheid van drie fysiek gebouwde PlusWonen-varianten met verschillende
oppervlaktematen en uitrustingsniveaus. Daar omheen is een ‘staalkaart’ te vinden van
optionele materialen, installaties en afwerkingsvormen.

Samen met de kopersbegeleider creëert de bezoeker hier de woning van
zijn wensen en ziet hij direct welke gevolgen zijn voorkeuren en keuzes
hebben voor de uiteindelijke realisatie van de PlusWoning. Een bezoek aan
het Wooniversum is niet alleen een inspirerende belevenis, het helpt de
aanstaande bewoner daadwerkelijk invulling te geven aan zijn specifieke
woonwensen.
Bijkomende mogelijkheden
Ontwikkelaars en corporaties kunnen nog om een andere reden
gebruikmaken van het Wooniversum: zij kunnen bewoners hier inzicht geven
in de voortgang van een project, van ontwerp tot verhuizing. Projecten
kunnen worden getoond op objectniveau of als virtuele maquette (22 x 11
meter) van het hele ontwikkelgebied. Een bij uitstek beeldende manier van
communiceren die zorgt voor maximale betrokkenheid.
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Realisatie

SNEL
DOORDACHT

Doordat over elke stap al is nagedacht,
kan de uitvoering in hoog tempo plaatsvinden.

het pluswonen-concept is tot in detail uitgewerkt. het grootste deel
van alle voorbereidende werkzaamheden is al gedaan. dat biedt ruimte
om extra aandacht te besteden aan het ontwerpproces en het afstemmen
van de woningen op de bewonerswensen. maar ook dat gaat snel, net als
de werkelijke uitvoering. u heeft dus een zeer korte ‘time-to-market’ en
kunt uitstekend reageren op vragen uit de markt.

Het eerste appartement is gereed na 95 tot 100 werkbare
werkdagen. Na 115 tot 120 werkdagen kunnen al 40
appartementen worden opgeleverd. Die korte uitvoeringstijd
heeft ook voor de omgeving grote voordelen: de hinder door
de bouw blijft in tijd immers beperkt.
Snel en goed

Doorontwikkeld en geoptimaliseerd: de 80/20-regel

Het stappenplan van PlusWonen fungeert als een praktische

De hoge bouwsnelheid en korte uitvoeringstijd van PlusWonen is te danken aan het

‘roadmap’ voor de opdrachtgever, VolkerWessels en andere

feit dat het concept al zo ver is doorontwikkeld en geoptimaliseerd. 80 procent van het
proces en de woning ligt vast en vraagt nog maar 20 procent van de tijd en aandacht.
Er wordt gewerkt volgens een vaste set van heldere en effectieve ontwerpregels.
Installateurs en andere co-makers brengen hun specialistische ervaring en innovatieve
ideeën in. Een uitgekiende logistiek zorgt dat geen tijd verloren gaat. En bij de bouw zelf
wordt op grote schaal gewerkt met prefab materialen. Doordat slechts 20 procent van
de tijd en aandacht nodig is voor proces en realisatie, kan de overige 80 procent besteed
worden aan datgene wat het concept verbijzondert: locatiegebonden aspecten, uw
specifieke opdrachtgeverswensen en alle andere eisen en wensen die niet standaard zijn.

betrokken partijen. In de praktijk heeft het zijn waarde
als instrument om het proces te versnellen al ruimschoots
bewezen. Snel werken wil echter niet zeggen ‘slordig
werken’. In het hele proces worden op geen enkele manier
concessies gedaan aan de kwaliteit. Sterker nog: de snelheid
staat ten dienste van de kwaliteit. Prefab bouwdelen
worden onder gecontroleerde condities gefabriceerd en
de assemblage kan in hoog tempo op locatie plaatsvinden.
Daardoor komt er bijvoorbeeld slechts een minimale
hoeveelheid vocht in de woning. Per definitie geldt: het

Hoge doorloopsnelheid

afleverniveau van een PlusWoning is onveranderlijk hoog.

Bij grondgebonden woningen kan de eerste woning al na 40 tot 50 werkbare
werkdagen worden opgeleverd. De eerste 10 woningen kunnen gereed zijn
binnen 50 tot 60 werkbare werkdagen.
46
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Gebruiksfase

Jaren ervaring en continuïteit, maar ook:
visie, dynamiek en innovatiedrang.

pluswonen is een concept van volkerwessels. een vertrouwde
naam in de nederlandse bouw en vastgoed die opgevat kan
worden als kwaliteitsstempel.

VERTROUWD
VOORUITSTREVEND

Het oog op de toekomst
PlusWonen staat nooit stil. Onze experts zijn continu bezig
innovaties te ontwikkelen of te toetsen aan de praktijk
- bijvoorbeeld op het gebied van flexibele domotica - en

Beproefd in de praktijk, vol in ontwikkeling
Onder VolkerWessels valt een groot aantal ondernemingen, die veelal regionaal
opereren. Zij zitten ‘dicht op hun opdrachtgevers’ en leveren een maatwerkservice die aansluit bij lokale behoeften. Daarbij kunnen zij echter leren van de
specifieke kennis en ervaring van het landelijke netwerk VolkerWessels-

te vertalen in concrete verbeteringen en uitbreidingen.
Tegelijkertijd monitoren we belangrijke trends in de markt,
zoals de veranderende rol van woningcorporaties en de
toenemende behoefte om vastgoed van de balans te halen en
het eigendom bij belegger of aannemer te leggen. Al met al

ondernemingen en duizenden collega’s. Inmiddels worden jaarlijks ruim duizend

zorgt de voortdurende doorontwikkeling van PlusWonen dat

grondgebonden woningen en appartementen gerealiseerd volgens het PlusWonen-

opdrachtgevers ook in de toekomst optimaal invulling kunnen

concept. En iedere nieuwe woning draagt weer bij aan de ervaring van de ontwik-

geven aan hun huisvestingsopgave.

kelaars en bouwers van PlusWonen. Ervaring waarvan u de vruchten plukt.
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ONDERHOUD

Gebruiksfase
de betrokkenheid van volkerwessels eindigt
niet met de oplevering van de pluswoningen.
integendeel: ook in de gebruiksfase bewijst het
woningbouwconcept zijn meerwaarde.

25 JAAR ZEKERHEID

ALL-IN GARANTIE

GEZOND WONEN

Onderhoud

25 jaar zekerheid

All-in garantie

Gezond wonen

Na de realisatie kunt u kiezen voor een meerjarig contract

VolkerWessels bewijst het eigen vertrouwen in de

Wilt u als opdrachtgever helemaal nergens omkijken naar

Bij de ontwikkeling van het PlusWonen-concept

voor het beheer en onderhoud van de woningen. U krijgt

kwaliteit van het PlusWonen-concept met duidelijke

hebben, zelfs niet wanneer uw woningen al vele jaren

staat levenskwaliteit voorop. Door de gebruikte

daarvoor een op maat gemaakt meerjarenonderhoudsplan.

garanties en zekerheden. Onder voorwaarden krijgt

eerder gerealiseerd zijn? Kies dan voor een all-in garantie.

materialen, de bouwwijze en slimme voorzie-

En ook na afloop van het contract staat VolkerWessels

u op de bouwkundige eigenschappen zelfs een

Hierdoor wordt ieder geconstateerd gebrek - bouwkun-

ningen zijn de bewoners niet alleen verzekerd

paraat om het onderhoud voor u uit te voeren.

kwaliteitsgarantie van 25 jaar.

dig, installatietechnisch of anderszins - direct verholpen

van wooncomfort. Zij weten ook zeker dat ze

door experts van VolkerWessels.

terechtkomen in een woning die bijdraagt aan een
gezond leven.
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Wilt u meer weten over het bouwvernuft dat PlusWonen zo bijzonder
maakt? Neem contact met ons op, dan vertellen wij u alles over het
concept en de specifieke mogelijkheden voor uw projecten.
We informeren u ook graag over projecten waar PlusWoningen te
koop of te huur zijn. Blijft u verder de berichtgeving volgen, want
PlusWonen krijgt op steeds meer locaties vorm.
U kunt ons bereiken via e-mail info@pluswonen.nl of telefonisch via
een van de VolkerWessels ondernemingen. Telefoonnummers vindt u
op www.pluswonen.nl.

PLUSWONEN.NL

