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Trebbe HoogWonen voor corporaties
Niet te duur voor de huur
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Niet te duur voor de huur!

De maatschappij is volop in beweging! De energetische transitie, 
de nieuwbouwopgave en passend toewijzen in relatie tot de 
betaalbaarheid die onder druk staat. De vraag die rijst, wordt 
nieuwbouw te duur voor de huur? Trebbe ziet dat anders en 
heeft een antwoord met HoogWonen voor corporaties - Goede 
woningen: niet te duur voor de sociale huur. In één oogopslag 
helder welk type appartement u binnen welke aftoppingsgrens 
rendabel kunt realiseren.

De acht belangrijkste voordelen op een rij:
• Compleet appartementencomplex voor vaste bouwkosten;
• Efficiënt ontwikkeltraject;
• Gemakkelijk aan te passen aan de wensen van onze opdrachtgever en 

verschillende doelgroepen;
• Ontzorging gedurende het gehele ontwerp- & afstemmingtraject;
• Efficiënte invulling van kostbare bouwgrond;
• Keuze uit energiescenario’s, voldoet daardoor altijd aan uw 

duurzaamheidsambitie;
• Snelle prijsvorming; 
• Korte bouwtijd, mede door toepassing van BIM & Lean.

Aanpasbaar
Aanpasbaar; het sleutelwoord binnen ons concept en waar 
onze basis op gestoeld is. Wij bieden u de mogelijkheid 
rendabel wonen op maat te maken. Met HoogWonen 
is variatie mogelijk; in plattegrondkeuze, maatvoering 
en afwerking. Ons concept stelt u in staat huisvesting 
te ontwikkelen die bij uw wensportefeuille, doelgroep 
of doelgroepen past. De kracht van de plattegronden is 
de mogelijkheid verschillende doelgroepen in hetzelfde 
gebouw te huisvesten.

Duurzaam
Voor wat betreft energieprestatie heeft u keuze uit 
verschillende scenario’s. BENG en TOjuli is onze duurzame 
basis. Heeft u een hogere duurzaamheidsambitie? Wij 
bieden bijvoorbeeld ook een energieneutraal scenario. De 
scenario’s zijn toekomstbestendig, doordacht, eenvoudig in 
gebruik en betaalbaar in onderhoud. En uiteraard staat de 
bewoner ook hier centraal.

Ontzorgen
Graag verzorgen wij voor u het gehele ontwikkel- en 
bouwtraject, inclusief omgevingscommunicatie. 

Eigen uitstraling met de architect van uw keuze
De uitstraling van het project bepaalt u grotendeels zelf. 
Binnen de kaders van HoogWonen biedt Trebbe de architect 
van uw keuze voldoende vrijheid om een eigen uitstraling 
aan het gebouw mee te geven. 

Efficiënte ontwikkeltijd en snelle realisatie
Zodra wij de locatiespecifieke factoren kennen en uw 
wensen ten aanzien van afwerking en energiescenario, 
presenteren wij u binnen tien werkdagen na aanvraag ons 
op maat gemaakte voorstel met een betrouwbare indicatie 
van de investeringskosten en energielasten. Mede door 
onze geoptimaliseerde processen met onze co-makers en 
jarenlange ervaring kunnen we na prijsovereenstemming 
(en de benodigde vergunningen) snel bouwen en het 
complex opleveren op het gewenste moment. 

Niet te duur 
voor de huur

Niet te duur 
voor de huur

Centrale ontsluiting

HoogWonen voor corporaties is uitgewerkt in twee 
verschillende types:

Benieuwd naar wat Trebbe HoogWonen voor u kan bete-
kenen? Wij gaan daarover graag met u in gesprek. 

Johan Bombach
088 259 0280 | bombach@trebbe.nl 
Jeroen Gietema
088 259 0037 | gietema@trebbe.nl
Marinus den Harder
088 259 0006 | denharder@trebbe.nl 
Wouter Huuskes
088 259 0314 | huuskes@trebbe.nl
Hein Stooker
088 259 0008 | stooker@trebbe.nl
Hein Trebbe jr.
088 259 0004 | hjhtrebbe@trebbe.nl

Meer weten?

Galerijontsluiting
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HoogWonen in het kort
>       Doordacht:

 – Een compleet gebouw voor vaste bouwkosten.
 – Betaalbaar
 – Volop mogelijkheden in plattegrondkeuze, maatvoering, 

energieprestatie en gevelarchitectuur.
 – Efficiënt, voordelig en kwalitatief hoogwaardig door 

ketenintegratie samen met onze partners.

>      Compleet: de algemene ruimten zijn voorzien van  
houten binnenkozijnen, wand- en vloerafwerking, en 
akoestisch plafond. Elk appartement is voorzien van 
keuken, sanitair, tegelwerk, berging, letselwerend glas 
(NEN 3569), ventilatie CO2 gestuurd en als basis een 
buitenwarmtepomp voor de verwarming en koeling.

>     Duurzaam: all-electric, BENG en TOjuli, goede isolatie  
in de schil met een Rc waarde gevel 5,4, Rc waarde vloer 
3,7 en Rc waarde dak 6,3, een kierdichting Qv10= 0,3 en 
toepassing van hout met FSC ® (FSC-C103081)- of 
PEFC ™ (PEFC/30-32-216) certificering.

>       Bouwsysteem: paalfundering, kalkzandsteen met 
breedplaatvloeren of prefab betoncasco, baksteen, 
kunststof/hardhouten buitenkozijnen en bitumen 
dakbedekking.

>       Bouwtijd: met behulp van BIM, Lean en  
         ketensamenwerking leveren wij een geoptimaliseerd 
        proces en een korte bouwtijd met een gegarandeerde 
        opleverdatum. 

HoogWonen, centrale ontsluiting is beschikbaar als zes-
spanner, achtspanner en tienspanner en omvat de volgende 
varianten:

 – Drie lagen tot en met vierentwintig lagen. Vanaf zeven 
lagen bouwen we in een prefab betoncasco, is de 
kern voorzien van twee liften en de benodigde veilig-
heidsportalen.

De appartementen hebben wij uitgewerkt met een vloerop-
pervlak van < 50 m2   en 70 m2   per appartement. U kunt ook 
beide oppervlaktematen in hetzelfde gebouw opnemen. 

Wilt u een hoger gebouw, een andere vorm, grotere 
appartementen of een combinatie van galerij- en centrale 
ontsluiting? Dat kan, wij gaan graag met u in gesprek.  

HoogWonen, galerijontsluiting omvat, om te beginnen, de 
volgende varianten:

 – Drie lagen tot en met zeven lagen.

Het aantal appartementen per bouwlaag bepaalt u 
zelf. De appartementen hebben wij uitgewerkt met een 
vloeroppervlak van < 50 m2   en 70 m2   per appartement. U 
kunt ook beide oppervlakten in hetzelfde gebouw opnemen. 

De appartementen met een vloeroppervlak van < 50 m2 zijn 
uiterst betaalbaar. Door de afmeting van de appartementen 
zijn een individuele buitenruimte en individuele berging niet 
wettelijk voorgeschreven. Wilt u dit toch aan uw huurders 
bieden? Dat kan, wij hebben hiervoor verschillende opties 
uitgewerkt.

Trebbe HoogWonen
voor corporaties

Trebbe HoogWonen
De Woonstandaard

Afstemming vraag en aanbod
Netwerk Conceptueel Bouwen en branchevereniging Aedes 
stelden samen De Woonstandaard op. De Woonstandaard 
is ontwikkeld  om onder andere vraag en aanbod beter op 
elkaar af te stemmen.

Product Markt Combinaties
De Woonstandaard onderscheidt een aantal te huisvesten 
woningtypes en huurklassen. De combinatie type woning 
en klasse wordt een PMC genoemd. Iedere PMC voldoet aan 
een aantal basiseisen en is ingedeeld naar categorieën als 
gebruikskwaliteit, milieu, gezond en comfort, technische en 
esthetische kwaliteit. 

Aansluiten op uw wensen en eisen
Maar ook aan het proces worden eisen gesteld. Thema’s 
hierbij zijn ontzorgen, bewonerscommunicatie en 
garantie. Bij Trebbe hebben we met ons concept, proces 
en onze basisplattegronden aansluiting gezocht bij De 
Woonstandaard versie 1.2  en de verschillende PMC’s die 
daarin zijn opgenomen. Per type geven we aan bij welke 
PMC aansluiting is gezocht.

Heeft u aanvullende wensen? Dan gaan we daar natuurlijk 
graag met u over in gesprek.

Het woonconcept Trebbe HoogWonen  
In de basis een compleet appartementencomplex.  HoogWonen is ons antwoord op de vraag naar (kosten)efficiënte 
invulling van bouwgrond met goede huisvesting. Betaalbaarheid, aanpasbaarheid en kwaliteit gaan hier hand in 
hand.
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Trebbe HoogWonen
prijzen

Het overzicht hieronder geeft inzicht in welke elementen wij wel en niet mee hebben genomen in onze 
prijzen c.q. bouwkosten.

Onderdeel Inclusief Exclusief

BTW X

Grondkosten X

Bouwkosten, bouwplaatskosten en nazorg X

Architectuur/gevelstenen Stelpost

Inpandige bergingen, afgewerkte algemene ruimtes, keuken, toilet en badkamer X

Verhardingen X

Erfafscheidingen & privacyschermen X

Honorarium architect X

Honorarium constructeur X

Installatieadvies X

Ventilatiesysteem zonder rookkleppen, op basis van een gelijkwaardige oplossing X

BENG-berekeningen, inclusief TOjuli en energielabel X

MPG-berekeningen X

Sonderingen- en funderingsadvies X

Projectmanagement X

Leges omgevingsvergunning X

Aansluitkosten NUTS X

Verhuur/promotiekosten X

Termijnbetaling X

Trebbe HoogWonen
voor corporaties
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Architectuur HoogWonen
HoogWonen biedt voldoende vrijheid in architectuur, het stelt u in staat met de architect van uw keuze een passend beeld 
neer te zetten. 

Trebbe HoogWonen
Architectuur centraal

Trebbe HoogWonen
Architectuur galerij

26 appartementen Het Eiland van Laauwik, Lent
Newomij / Frank Willems Architecten

95 appartmenten Madrona, Almere
GoedeStede / Inbo Architecten

76 appartementen De Molenwiek, Almere
de Alliantie / Klunder  Architecten

48 appartementen Dalida, Lent
Talis / Hans Been Architecten

37 appartementen De Factorij, Almere
GoedeStede / Inbo Architecten

95 appartementen Bolivár, Almere
GoedeStede / Inbo Architecten

62 appartementen Carambeí, Almere
GoedeStede / Inbo Architecten

48 appartementen Beethovenlaan, Schagen
Wooncompagnie /  Inbo Architecten

53 appartementen Deltakwartier, Arnhem
Portaal / DP6 

108 appartementen Blokhoeve, Nieuwegein
Portaal / Mulleners + Mulleners
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Trebbe HoogWonen
Plattegronden

Centrale ontsluiting: 
flexibele basis, doelgroepgericht ontwikkelen
De appartementencomplexen met een centrale ontsluiting 
hebben wij uitgewerkt. Omdat er boven zeven bouwlagen 
andere veiligheidseisen gelden dan bij gebouwen tot en 
met zeven bouwlagen, hebben wij twee type kernen ont-
wikkeld:
• Een compacte kern met één lift voor de complexen tot 

en met zeven bouwlagen. 
• Een langere kern met twee (brandweer)liften en veilig-

heidsportalen voor de complexen met meer dan zeven 
bouwlagen. 

Wij hebben de basisplattegronden uitgewerkt met een 
gebruiksoppervlak van < 50 m2 en 70 m2. De appartementen 
met een vloeroppervlak van < 50 m2 zijn extra betaalbaar. 
Door de afmeting van de appartementen zijn een individu-
ele buitenruimte en individuele berging niet wettelijk voor-
geschreven. Wilt u dit toch aan uw huurders bieden? Dat 
kan, wij hebben hiervoor verschillende opties uitgewerkt.

Zesspanner, achtspanner, tienspanner; 
optimaal combineren leidt tot het ideale gebouw
De mogelijkheden binnen HoogWonen centrale ontsluiting 
zijn bijna eindeloos. Er ontstaat bijvoorbeeld een zesspan-
ner door de compacte kern tot en met zeven bouwlagen 
te combineren met de basisplattegrond van 70 m2 en een 
achtspanner bij de plattegronden van < 50 m2. Kiest u voor 
een gebouw hoger dan zeven bouwlagen met plattegron-
den van 70 m2? Dan krijgt u een achtspanner. Kiest u voor  
de plattegronden van < 50 m2, dan krijgt u een tienspanner. 
Het is ook mogelijk om verschillende type plattegronden 
binnen hetzelfde gebouw met elkaar te combineren of het 
aantal appartementen per bouwlaag uit te breiden.

Galerijontsluiting: 
heldere basis, naadloos aansluiten op de vraag
Ook voor de galerijontsluiting hebben wij een aantal 
basisplattegronden uitgewerkt. Hét uitgangspunt daarbij? 
De ruimtes zijn maximaal te benutten door de toekomstige 
bewoners. De appartementen zijn uitgewerkt in < 50 m2  

en 70 m2. Ook hier geldt dat de appartementen met een 
vloeroppervlak van < 50 m2 extra betaalbaar zijn omdat we 
de lift en individuele voorzieningen zoals een buitenruimte 
en de berging niet wettelijk hoeven aan te bieden. En ook 
hier geldt dat als u dat toch wilt, wij u graag verder helpen 
omdat we dit al uitgewerkt hebben.

Het is mogelijk om verschillende types binnen hetzelfde 
gebouw toe te passen. Ook is het mogelijk om meerdere 
gebouwen, inclusief hoekoplossingen, met elkaar te 
combineren. We gaan hierover graag met u in gesprek.
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formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.200
CA_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

CA

begane grond verdieping

bouwlaag type
00 begane grond C01
00 begane grond C01
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

BVO
82 m²
82 m²
301 m²
86 m²

GO
70 m²
70 m²
178 m²
154 m²

bouwlaag type
01 eerste verdieping C01
01 eerste verdieping C01
01 eerste verdieping C01
01 eerste verdieping C01
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
82 m²
82 m²
82 m²
82 m²
79 m²
79 m²
67 m²

GO
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
54 m²

VVO
72 m²
72 m²
174 m²
123 m²

VVO
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
39 m²

Type BVO GO VVO

CO1 82 m² 70 m² 72 m²

Bergingen 301 m² 178 m² 174 m²

Verkeersruimte 86 m² 154 m² 123 m²

Type BVO GO VVO

CO1 82 m² 70 m² 72 m²

CO2 79 m² 70 m² 72 m²

Verkeersruimte 67 m² 54 m² 39 m²

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.200
CA_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

CA

begane grond verdieping

bouwlaag type
00 begane grond C01
00 begane grond C01
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

BVO
82 m²
82 m²
301 m²
86 m²

GO
70 m²
70 m²
178 m²
154 m²

bouwlaag type
01 eerste verdieping C01
01 eerste verdieping C01
01 eerste verdieping C01
01 eerste verdieping C01
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
82 m²
82 m²
82 m²
82 m²
79 m²
79 m²
67 m²

GO
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
54 m²

VVO
72 m²
72 m²
174 m²
123 m²

VVO
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
39 m²

25.550
10.4007.200

25.550
10.4007.200 7.200

7.
20

0

21
.5

50

3.
20

0
3.

20
0

Type C01 Type C02Type C01

Begane grond, bij zes lagen hoog Verdieping

Trebbe HoogWonen
Plattegronden centraal

Trebbe HoogWonen
Plattegronden centraal

Sluit aan op PMC  7 Sluit aan op PMC  7

7.
20

0

7.
20

0

21
.5

50

3.
20

0
3.

20
0

7.
20

0

7.200

Tot en met zeven lagen, 70 m2 Tot en met zeven lagen, 70 m2
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formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.201
CB_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

CB

verdiepingbegane grond

bouwlaag type
00 begane grond C04
00 begane grond C04
00 begane grond C04
00 begane grond C05
00 begane grond C06
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

bouwlaag type
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C05
01 eerste verdieping C05
01 eerste verdieping C06
01 eerste verdieping C06
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
59 m²
59 m²
59 m²
55 m²
57 m²
147 m²
96 m²

VVO
51 m²
51 m²
51 m²
49 m²
51 m²
115 m²
65 m²

BVO
59 m²
59 m²
59 m²
59 m²
55 m²
55 m²
57 m²
57 m²
72 m²

VVO
51 m²
51 m²
51 m²
51 m²
49 m²
49 m²
51 m²
51 m²
44 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
48 m²
49 m²
128 m²
83 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
48 m²
48 m²
49 m²
49 m²
59 m²

Type BVO GO VVO

CO4 59 m² 49 m² 51 m²

C05 55 m² 48 m² 49 m²

C06 57 m² 49 m² 51 m²

Bergingen 147 m² 128 m² 115 m²

Verkeersruimte 96 m² 83 m² 65 m²

Type BVO GO VVO

CO4 59 m² 49 m² 51 m²

C05 55 m² 48 m² 49 m²

C06 57 m² 49 m² 51 m²

Verkeersruimte 72 m² 59 m² 44 m²

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.201
CB_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

CB

verdiepingbegane grond

bouwlaag type
00 begane grond C04
00 begane grond C04
00 begane grond C04
00 begane grond C05
00 begane grond C06
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

bouwlaag type
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C05
01 eerste verdieping C05
01 eerste verdieping C06
01 eerste verdieping C06
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
59 m²
59 m²
59 m²
55 m²
57 m²
147 m²
96 m²

VVO
51 m²
51 m²
51 m²
49 m²
51 m²
115 m²
65 m²

BVO
59 m²
59 m²
59 m²
59 m²
55 m²
55 m²
57 m²
57 m²
72 m²

VVO
51 m²
51 m²
51 m²
51 m²
49 m²
49 m²
51 m²
51 m²
44 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
48 m²
49 m²
128 m²
83 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
48 m²
48 m²
49 m²
49 m²
59 m²

7.
20

0

21
.5

50

7.
20

0

8
.2

00

7.
20

0

21
.5

50

7.
20

0

8
.2

00

24.750
7.5008.250

Type C04
8.250

Type C06

Ty
pe

 C
05

24.750
7.5008.250 8.250

Type C04

Type C06

Ty
pe

 C
05

Begane grond, bij zes lagen hoog Verdieping

Trebbe HoogWonen
Plattegronden centraal

Trebbe HoogWonen
Plattegronden centraal

Sluit aan op PMC  6
Sluit aan op PMC  6

Tot en met zeven lagen, < 50 m2 Tot en met zeven lagen, < 50 m2
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formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.202
CC_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

CC

begane grond verdieping

bouwlaag type
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C03
01 eerste verdieping C03
01 eerste verdieping C03
01 eerste verdieping C03
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
82 m²
82 m²
82 m²
82 m²
286 m²
139 m²

BVO
79 m²
79 m²
79 m²
79 m²
82 m²
82 m²
82 m²
82 m²
110 m²

GO
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
93 m²

GO
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
154 m²
212 m²

VVO
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
93 m²

VVO
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
152 m²
163 m²

bouwlaag type
00 begane grond C03
00 begane grond C03
00 begane grond C03
00 begane grond C03
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

Type BVO GO VVO

C03 82 m² 70 m² 72 m²

Bergingen 286 m² 154 m² 152 m²

Verkeersruimte 139 m² 212 m² 163 m²

Type BVO GO VVO

C02 79 m² 70 m² 72 m²

C03 82 m² 70m² 72 m²

Bergingen 286 m² 154 m² 152 m²

Verkeersruimte 110 m² 93 m² 93 m²

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.202
CC_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

CC

begane grond verdieping

bouwlaag type
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C02
01 eerste verdieping C03
01 eerste verdieping C03
01 eerste verdieping C03
01 eerste verdieping C03
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
82 m²
82 m²
82 m²
82 m²
286 m²
139 m²

BVO
79 m²
79 m²
79 m²
79 m²
82 m²
82 m²
82 m²
82 m²
110 m²

GO
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
93 m²

GO
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
154 m²
212 m²

VVO
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
93 m²

VVO
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
152 m²
163 m²

bouwlaag type
00 begane grond C03
00 begane grond C03
00 begane grond C03
00 begane grond C03
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

Type C02

34.200
6.700 10.425

Type C03
10.425

34.200

6.700 10.425
Type C03

10.425 6.700

10
.4

00

20
.8

00

10
.4

00

Begane grond, bij twaalf lagen hoog Verdieping 

Trebbe HoogWonen
Plattegronden centraal

Trebbe HoogWonen
Plattegronden centraal

Sluit aan op PMC  7 Sluit aan op PMC  7

Vanaf zeven lagen, 70 m2 Vanaf zeven lagen, 70 m2
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Trebbe HoogWonen
Plattegronden centraal

Trebbe HoogWonen
Plattegronden centraal

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.204
CD_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

CD

begane grond verdieping

bouwlaag type
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C04
01 eerste verdieping C05
01 eerste verdieping C05
01 eerste verdieping C06
01 eerste verdieping C06
01 eerste verdieping C06
01 eerste verdieping C06
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
59 m²
59 m²
59 m²
59 m²
55 m²
55 m²
57 m²
57 m²
57 m²
57 m²
120 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
48 m²
48 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
98 m²

VVO
50 m²
50 m²
50 m²
50 m²
49 m²
49 m²
51 m²
51 m²
51 m²
51 m²
99 m²

VVO
50 m²
50 m²
49 m²
51 m²
51 m²
93 m²
203 m²

GO
49 m²
49 m²
48 m²
49 m²
49 m²
125 m²
226 m²

BVO
59 m²
59 m²
55 m²
57 m²
57 m²
144 m²
263 m²

bouwlaag type
00 begane grond C04
00 begane grond C04
00 begane grond C05
00 begane grond C06
00 begane grond C06
00 begane grond Verkeersruimte
00 begane grond Bergingen

Type BVO GO VVO

CO4 59 m² 49 m² 50 m²

C05 55 m² 48 m² 49 m²

C06 57 m² 49 m² 51 m²

Bergingen 263 m² 226 m² 203 m²

Verkeersruimte 144 m² 125 m² 93 m²

Type BVO GO VVO

CO4 59 m² 49 m² 50 m²

C05 55 m² 48 m² 49 m²

C06 57 m² 49 m² 51 m²

Verkeersruimte 120 m² 98 m² 99 m²

Type C06

6.350 7.500 7.5001.9006.350 7.500 7.500 6.3501.900 1.900
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Begane grond, bij twaalf lagen hoog Verdieping
Sluit aan op PMC 6

Sluit aan op PMC 6
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Vanaf zeven lagen, <50 m2 Vanaf zeven lagen, <50 m2

6.3501.900
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Trebbe HoogWonen
Plattegronden galerij

Type BVO GO VVO

Type G01 81 m² 69 m² 71 m²

Type G04 84 m² 69 m² 71 m²

Bergingen 395 m² 275 m² 260 m²

Verkeersruimte 48 m² 108 m² 106 m²

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.205
GA_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

GAbegane grond

verdieping

bouwlaag type
00 begane grond G01
00 begane grond G01-a
00 begane grond G04
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

BVO
81 m²
81 m²
84 m²
395 m²
48 m²

GO
69 m²
69 m²
69 m²
275 m²
108 m²

bouwlaag type
01 eerste verdieping G01
01 eerste verdieping G01-a
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G04
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
81 m²
81 m²
79 m²
79 m²
79 m²
79 m²
79 m²
84 m²
47 m²

GO
69 m²
69 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
69 m²
36 m²

VVO
71 m²
71 m²
71 m²
260 m²
106 m²

VVO
71 m²
71 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
71 m²
32 m²

Sluit aan op PMC  7

Trebbe HoogWonen
Plattegronden galerij

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.205
GA_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

GAbegane grond

verdieping

bouwlaag type
00 begane grond G01
00 begane grond G01-a
00 begane grond G04
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

BVO
81 m²
81 m²
84 m²
395 m²
48 m²

GO
69 m²
69 m²
69 m²
275 m²
108 m²

bouwlaag type
01 eerste verdieping G01
01 eerste verdieping G01-a
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G04
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
81 m²
81 m²
79 m²
79 m²
79 m²
79 m²
79 m²
84 m²
47 m²

GO
69 m²
69 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
69 m²
36 m²

VVO
71 m²
71 m²
71 m²
260 m²
106 m²

VVO
71 m²
71 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
71 m²
32 m²

Type BVO GO VVO

Type G01 81 m² 69 m² 71 m²

Type G03 79 m² 70 m² 72 m²

Type G04 84 m² 69 m² 71 m²

Verkeersruimte 47 m² 36 m² 32 m²

Sluit aan op PMC  7
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53.900
11.450 6.5003.600 6.500 6.500 6.500 6.500 5.600

53.900
11.450 6.5003.600 6.500 6.500 6.500 6.500 5.600

Tot en met zeven lagen, 70 m2 Tot en met zeven lagen, 70 m2

Begane grond, bij zes lagen hoog Verdieping
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Trebbe HoogWonen
Plattegronden galerij

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.206
GB_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

GBbegane grond

verdieping

bouwlaag type
00 begane grond G02
00 begane grond G02-a
00 begane grond G05
00 begane grond G05
00 begane grond G05
00 begane grond G06
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

bouwlaag type
01 eerste verdieping G02
01 eerste verdieping G02-a
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G06
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
60 m²
61 m²
57 m²
57 m²
57 m²
63 m²
112 m²
50 m²

BVO
60 m²
61 m²
57 m²
57 m²
57 m²
57 m²
57 m²
63 m²
47 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
95 m²
41 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
36 m²

VVO
52 m²
52 m²
51 m²
51 m²
51 m²
52 m²
97 m²
32 m²

VVO
52 m²
52 m²
51 m²
51 m²
51 m²
51 m²
51 m²
52 m²
32 m²

Type BVO GO VVO

Type G02 60 m² 49 m² 52 m²

Type G05 57 m² 49 m² 51 m²

Type G06 63 m² 49 m² 52 m²

Bergingen 112 m² 95 m² 97 m²

Verkeersruimte 50 m² 41 m² 32 m²

Sluit aan op PMC  6

Trebbe HoogWonen
Plattegronden galerij

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.205
GA_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

GAbegane grond

verdieping

bouwlaag type
00 begane grond G01
00 begane grond G01-a
00 begane grond G04
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

BVO
81 m²
81 m²
84 m²
395 m²
48 m²

GO
69 m²
69 m²
69 m²
275 m²
108 m²

bouwlaag type
01 eerste verdieping G01
01 eerste verdieping G01-a
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G03
01 eerste verdieping G04
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
81 m²
81 m²
79 m²
79 m²
79 m²
79 m²
79 m²
84 m²
47 m²

GO
69 m²
69 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
70 m²
69 m²
36 m²

VVO
71 m²
71 m²
71 m²
260 m²
106 m²

VVO
71 m²
71 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
72 m²
71 m²
32 m²

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

bouwdeel :

status:
1 : 200

01-2021

01.206
GB_plattegrond begane grond en
verdieping

Blokplattegronden

afd. BIM
A3

Trebbe HoogWonen

GBbegane grond

verdieping

bouwlaag type
00 begane grond G02
00 begane grond G02-a
00 begane grond G05
00 begane grond G05
00 begane grond G05
00 begane grond G06
00 begane grond Bergingen
00 begane grond Verkeersruimte

bouwlaag type
01 eerste verdieping G02
01 eerste verdieping G02-a
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G05
01 eerste verdieping G06
01 eerste verdieping Verkeersruimte

BVO
60 m²
61 m²
57 m²
57 m²
57 m²
63 m²
112 m²
50 m²

BVO
60 m²
61 m²
57 m²
57 m²
57 m²
57 m²
57 m²
63 m²
47 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
95 m²
41 m²

GO
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
49 m²
36 m²

VVO
52 m²
52 m²
51 m²
51 m²
51 m²
52 m²
97 m²
32 m²

VVO
52 m²
52 m²
51 m²
51 m²
51 m²
51 m²
51 m²
52 m²
32 m²

Type BVO GO VVO

Type G02 60 m² 49 m² 52 m²

Type G05 57 m² 49 m² 51 m²

Type G06 63 m² 49 m² 52 m²

Verkeersruimte 47 m² 36 m² 32 m²

Sluit aan op PMC  6

40.450

8.500 4.1004.7004.7004.7004.7004.7003.600
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Tot en met zeven lagen, <50 m2 Tot en met zeven lagen, <50 m2

Begane grond, bij zes lagen hoog Verdieping
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Trebbe HoogWonen
afwerkingsniveau

De keuken heeft een recht keukenblok met twee 
bovenkastjes, kraan van Grohe en is voorbereid op 
toekomstige apparatuur. Er is één loze leiding opgenomen 
voor bijvoorbeeld een vaatwasser, combimagnetron of 
een oven. Daar waar het kookgedeelte komt en boven het 
aanrecht is de muur betegeld met tegels van Mosa.

De appartementen met een vloeroppervlak van 70 m2 
hebben een separaat duobloc toilet, met tegelwerk tot 
120 cm boven de vloer. Bij de appartementen met een 
vloeroppervlak van < 50 m2 is het toilet opgenomen in de  
badkamer. 

De badkamer is voor zowel het appartement met een 
vloeroppervlak van < 50 m2 als die van 70 m2 voorzien van 
kranen van het merk Grohe, sanitair van Geberit en een 
spiegel met planchet en één wandcontactdoos naast de 
spiegel. De badkamer wordt voorzien van tegelwerk tot 210 
cm boven de vloer. Rondom de douchehoek hebben wij een 
kunststeen dorpel opgenomen.

Ook aan praktische oplossingen zoals een complete 
aansluiting voor de wasmachine en voorbereiding voor een 
wasdroger is gedacht en een dubbele wandcontactdoos in 
de meterkast ten behoeve van de wifi-router. 

De appartementen met een vloeroppervlak van < 50 m2 
krijgen een gemeenschappelijke inpandige berging en een 
gemeenschappelijk terras. De appartementen met een 
vloeroppervlak van 70 m2 worden voorzien van een eigen 
terras of balkon en een eigen inpandige berging.

De algemene ruimten worden hoogwaardig afgewerkt 
met onder andere vloertegels, een schoonloopmat en 
stucspuitwerk of scan in de entreehal. Op de verdiepingen 
wordt linoleum op vloeren aangebracht, de wanden worden 
voorzien van stucspuitwerk of scan. Vanzelfsprekend is er 
gedacht aan verlichting, postkasten en videofoons voor de 
toegang tot de appartementen.

HoogWonen is in de basis al compleet afgewerkt. Het gerekende afwerkingsniveau is aan de hand van 
verschillende pve’s van corporaties samengesteld. Alle keuzes zijn gemaakt met bijzondere aandacht 
voor wooncomfort, meerjaren onderhoud en kwaliteit.

Trebbe HoogWonen
Afwerkingsniveau
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HoogWonen en duurzaamheid
Trebbe HoogWonen voor corporaties is niet alleen energetisch 
duurzaam, maar wordt ook duurzaam gebouwd. Denk aan 
afvalscheiding, slimme logistieke routing en detaillering 
die leidt tot minder afval op onze bouwplaatsen. Lage 
onderhoudslasten en woonlasten maken HoogWonen 
betaalbaar voor de woningcorporatie en de bewoner. Door 
de aandacht voor het binnenklimaat zijn de appartementen 
behaaglijk en beschikken ze altijd over gezonde binnenlucht. 

Energiescenario’s;  
all-electric en keuze in energiezuinigheid
Op energetisch vlak is veel mogelijk met Trebbe HoogWonen. 
Van BENG tot en met energieneutraal hebben we vertaald naar 
energiescenario’s. Een all-electric appartementencomplex 
BENG en TOjuli met een buitenwarmtepomp, dat is onze 
duurzame basis. Welk energiescenario u ook kiest, 
onze uitgangspunten zijn altijd de Trias Energetica 
en een duurzaam, gezond en gebruiksvriendelijk 
appartement met lage onderhoudslasten. HIerna treft u 
de mogelijke energiescenario’s waarbij wij de voordelen en 
aandachtspunten met u doornemen.

Vanzelfsprekend is all-electric onze basis. Wilt u aansluiten 
op stadsverwarming dan werken wij dat graag locatiespecifiek 
voor u uit. Samen met co-makers hebben we een collectieve 
verwarmings- en koelingsinstallatie ontwikkeld, deze is bij 
uitstek geschikt voor grotere complexen. Hierover gaan we 
graag met u in gesprek. 

Warmtepomp buitenlucht
Dit is een installatie die kan verwarmen en kan koelen op 
basis van een combilucht/waterwarmtepomp. Het buitendeel 
van deze warmtepomp staat op het dak. Deze warmtepomp 
verwarmt ook het tapwater dat wordt opgeslagen in een boiler. 
Voor grote en hoge gebouwen hebben we ook een collectieve 
variant uitgewerkt. De woning wordt verwarmd door middel 
van vloerverwarming. De ventilatieafvoer is sensorgestuurd 
voor zowel CO2 als vocht en de toevoer van verse lucht gaat 
door middel van roosters in de beglazing. De belangrijkste 
voordelen van dit systeem zijn:
1. het systeem kan de woning verwarmen en koelen, 

waardoor een prettig binnenklimaat altijd is geborgd én 
er is geen zonwering nodig om te voldoen aan de TOjuli -eis.

2. de woning wordt verwarmd door middel van 
warmtepomptechniek, deze techniek is minder gevoelig 
voor gebruikersinvloeden.

Aandachtspunten bij dit systeem zijn:
1. vloerverwarming werkt anders dan traditionele 

verwarmingssystemen en vraagt om een duidelijke uitleg 
aan bewoners;

2. kans op koudeval doordat er geen verwarmingselement 
onder het raamkozijn is opgenomen;

3. koeling vraagt stroom en dat kan terug gezien worden in 
de maandelijkse lasten voor de bewoner;

4. dit systeem heeft een hogere onderhoudsvraag.

Warmtepomp binnenlucht ‘StralendWARM’
Dit is een verwarmingsinstallatie op basis van een compacte 
ventilatieretourwarmtepomp. De woning wordt verwarmd door 
ecoradiatoren. Deze warmtepomp verwarmt ook het tapwater 
dat wordt opgeslagen in een boiler. De ventilatieafvoer 
wordt geregeld door de warmtepomp en is sensorgestuurd 
voor CO2. De toevoer van verse lucht gaat door middel van 
de onderdorpels van de kozijnen. De verse lucht wordt 
voorverwarmd door de ecoradiatoren. De belangrijkste 
voordelen van dit systeem zijn:
1. de radiatoren ‘werken’ zoals bewoners dat gewend zijn;
2. geen koudeval doordat de lucht wordt voorverwarmd door 

de ecoradiatoren onder de onderdorpels van kozijnen;
3. compact systeem, geen buitendeel of bodembron nodig.
Aandachtspunten bij dit systeem zijn:
1. geen koelmogelijkheden, dat betekent dat zonwering vaak 

noodzakelijk is;
2. geen mogelijkheden om een wasemkap aan te sluiten.

Warmtepomp bodem
Dit is een installatie die kan verwarmen en koelen op basis 
van een combiwater/waterwarmtepomp, met een gesloten 
collectieve bodembron. De woning wordt verwarmd en 
gekoeld door middel van het vloerverwarmingssysteem. De 
ventilatieafvoer is sensorgestuurd voor zowel CO2 als vocht en 
de toevoer van verse lucht gaat door middel van roosters in de 
beglazing. 
De belangrijkste voordelen van dit systeem zijn:
1. dit systeem heeft passieve koeling. Dat is beter voor de 

bron en vraagt nauwelijks energie;
2. de woning wordt verwarmd door middel van 

warmtepomptechniek, deze techniek is minder gevoelig 
voor gebruikersinvloeden.

Aandachtspunten bij dit systeem zijn:
1. vloerverwarming werkt anders dan traditionele 

verwarmingssystemen en vraagt om een duidelijke uitleg 
aan bewoners;

2. kans op koudeval doordat er geen verwarmingselement 
onder het raamkozijn is opgenomen;

3. dit systeem kent een hogere initiele investering en een 
hogere onderhoudsvraag.

All-electric eenvoudig
Dit is een eenvoudige maar robuuste installatie  met een 
lage onderhoudsvraag. Elektrische radiatoren met stralings- 
en convectiewarmte zorgen voor de ruimteverwarming 
in combinatie met triple glas. De toe- en afvoer geschiedt 
door middel van balansventilatie, de ventilatieafvoer is 
sensorgestuurd voor zowel CO2 als vocht.
De belangrijkste voordelen van dit systeem zijn:
1. betaalbaar in aanschaf en onderhoud
2. de radiatoren ‘werken’ zoals bewoners dat gewend zijn;
3. de radiatoren zijn per ruimte in te stellen en uitgerust met 

bewegingssensoren en open raam detectie, zo voorkomen 
we onnodig energieverbruik;

4. de radiatoren zijn gemakkelijk te demonteren en daarmee 
circulair.

Aandachtspunten bij dit systeem zijn:
1. ruimteverwarming heeft een rendement van één en is 

afhankelijk van de gebruiker;
2. duidelijke uitleg over het verbruik in de winterperiode en 

de compenserende opbrengst van de pv-panelen in de 
zomer;

3. kans op comfort-/koudevalklachten als de radiator is 
uitgeschakeld;

4. geen koelmogelijkheden, dat betekent dat zonwering vaak 
noodzakelijk is.

5. kan alleen op lagere gebouwen, dit in verband met het 
hoge aantal benodigde pv-panelen.

Trebbe HoogWonen
Energiescenario

Trebbe HoogWonen
Energiescenario
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Trebbe HoogWonen Centrale Ontsluiting Energiescenario's max ±5 laag max ±3 laag
O.b.v. 6 laags gebouw (32  appartementen à 70m²) 1 2 3 4 5

Basis Eenvoudig Energieneutraal
BENG + TOjuli BENG + TOjuli BENG + TOjuli BENG + TOjuli BENG + TOjuli

warmtepomp warmtepomp warmtepomp warmtepomp warmtepomp 
buitenlucht binnenlucht bodem buitenlucht buitenlucht

StralendWARM' tapwater
BENG 1 (energiebehoefte - schil) <65 kWh/m² 47,0 48,3 46,2 44,7 42,5
BENG 2 (primair energiegebruik) <50 kWh/m² 39,9 34,5 34,7 38,0 -0,1
BENG 3 (hernieuwbare energie) >40 % 45,9 49,5 55,1 40,1 100,0
TOjuli (temperatuursoverschreiding) <1,2 0,0 0,0 0,0
Gemiddelde CO2 uitstoot per jaar (kg gebouwgebonden) 819 708 712 781 -1
Bouwkundig:
Rc begane grondvloer 3,7 m² K/W x x x x x
Rc gevel 5,4 m² K/W x x x x x
Rc dak 6,3 m² K/W x x x x x
U-raam (HR++ glas) 1,40 W/m²K x x x
U-raam (triple glas) 1,00 W/m²K x x
Zonwerende beglazing ZTA<0,4 / LTA>0,6 x x
Zonwerende beglazing ZTA<0,3 / LTA>0,6 x x
Buitenzonwering gevelkozijnen donkere screens op W,Z,O x x
Kierdichting 0,3 dm³/s.m² x x x x x
Verwarmingsbron:
Warmtepomp op buitenlucht t.b.v. tapwater x
Combiwarmtepomp op buitenlucht met actieve koeling x x
Combiwarmtepomp op binnenlucht (ventilatieretour) x
Combiwarmtepomp op gesloten collectieve bodembron met koeling x
Douchegoot-WTW x
Afgifte verwarming:
Elektrische convectoren x
Eco-radiatoren (middentemperatuur) x
Vloerverwarming (laagtemperatuur) x x x
Vloerkoeling x x x
Ventilatiesysteem:

x x x

x

x

Photovoltaïsche zonne-energie:

0 stuks 0 stuks 0 stuks 140 316
4,5 10

Consequentie bouwkosten: (excl. btw)

Energielasten per jaar per woning: (incl. btw) 

aantal PV panelen (op het dak per gebouw)   
(aantal panelen per appartement bij meer/minder)

O.b.v. 6 laags gebouw (32 appartementen) (excl. btw)

Gemiddelde jaarlasten energie 

onderconstructie direct op dak

Maatregelen

Mechanische ventilatie vraaggestuurd (vochtsensor/ CO2-sensor 
woonkamer en slaapkamer 1)
Warmtepomp op binnenlucht (ventilatieretour: CO2-sensor in woonkamer en 
slaapkamer 1)

Balansventilatie vraaggestuurd (vochtsensor/ CO2-sensor in woonkamer en 
slaapkamer 1) met warmteterugwinning

PV panelen 1,6m² 320 Wp O-W 15°

Toelichting en randvoorwaarden
• BENG- en TOjuli-eisen (NTA 8800) zijn berekend met 

behulp van Uniec 3.0. Bouwkundige maatregelen 
zijn forfaitair gerekend en het rendement van de 
warmtepompen zijn deels ingeschat op basis van EPC.

• De oriëntatie en situering van de appartementen 
zijn van groot belang voor de benodigde 
maatregelen ter voorkoming van overmatige 
temperatuursoverschreiding.

• Om aan de temperatuursoverschrijdingseis te voldoen 
(met uitzondering van het energiescenario met 
bodemwarmte), krijgen alle kozijnen zonwerende 
beglazing en op meerdere plaatsen is actieve koeling 
nodig. Dit is altijd het geval bij de bovenste bouwlaag en 
ook vaak bij hoekappartementen. De actieve koeling is in 
de berekening voor het gehele gebouwd aangehouden. 
Buitenzonwering is in enkele gevallen ook een goede 
oplossing, maar hebben wij met het oog op onderhoud 
niet opgenomen als optie.

• Vanwege het grote aantal benodigde PV-panelen is all-
electric eenvoudig niet mogelijk bij gebouwen met meer 
dan vijf bouwlagen.

• Het uitgangspunt voor energieneutraal is BENG2=0. 
Door het hoge aantal benodigde pv-panelen kan dit 
alleen bij gebouwen tot ongeveer drie bouwlagen hoog.

• De energielasten per jaar zijn indicatief en inclusief 
huishoudelijk gebruik volgens Uniec/EPV en op basis 
van gegevens van Milieucentraal.nl. Er is gerekend met 
gemiddelde prijzen van energiebedrijven.

• De eventuele PV-panelen zijn standaard aangesloten 
op de centrale voorzieningen. De opgewekte stroom is 
wel meegenomen in de gemiddelde energielasten per 
appartementen.

Trebbe HoogWonen
Energiescenario

Trebbe HoogWonen
Energiescenario
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Trebbe HoogWonen
spectaculair circulair

Energiescenario

Trebbe HoogWonen
Meer dan alleen 
energetisch duurzaam

Duurzaam, circulair en gezond
De roep om gezonde en circulaire woningen en appartementen 
wordt steeds groter. Je hoeft tegenwoordig maar een 
woningbouwproject erbij te pakken, in de omschrijvende 
teksten worden de woningen altijd als gezond bestempeld. 
Maar zijn die woningen nu ook echt gezond? Hoe definieer 
je een breed begrip als gezond? En hoe kun je dit toetsen, 
bevestigen en misschien zelfs wel vastleggen?

In Duitsland zijn dit vraagstukken waar al langer een antwoord 
voor is. Bouwbiologen ontwikkelden daar een keurmerk 
vanuit de bouwbiologie, specifiek voor de waardering op 
gezondheidsaspecten van woningen. Sinds 2019 beschikt 
Duitsland over het gebouwencertificeringssysteem en is deze 
ontwikkeling naar Nederland overgewaaid; Gezonde Woning 
Keur ™.

Trebbe ontwikkelt woningen waarbij ook met de conceptuele 
bouwwijze veel aandacht is voor duurzaamheid, gezondheid en 
circulariteit. Om te kijken waar de appartementencomplexen 
van Trebbe staan als ‘gezonde’ woningen startten we het 
onderzoek naar de certificering. ‘Gezonde Woning Keur ™’ 
betekent dat de woningen worden getoetst op een aantal 
punten, zoals:
• Formaldehydes;
• TVOC’s;
• Weekmakers;
• Biociden;
• Vlamvertragers;
• Richtwaarden UBA;
• Conserveringsmiddelen;
• Luchtverversingsvoud;
• Elektrische en magnetische wisselvelden;
• Schimmels.

De waarden behorend bij bovengenoemde punten worden 
vastgesteld aan de hand van verschillende metingen en 
krijgen punten toegekend. Het totaal van de punten levert een 
certificering op van:
• Gezonde woning zilver, emissie gereduceerd,  

> 100 tot 180 <punten;
•  Gezonde woning goud, emissie gereduceerd,  

> 180 tot 220< punten;
•  Gezonde woning platina, emissie bijzonder laag,  

> 220 punten.

Een eerste toets doorstond ons concept HoogWonen met 
glans. Standaard voldoen onze appartementencomplexen aan 
de classificatie ‘goud’. Wilt u dit keurmerk toepassen op uw 
appartementen, dan kunnen wij dit optioneel voor u verzorgen.

Circulair kozijn
Trebbe heeft ook een eigen circulair kozijn. Deze is in 
samenwerking met TNO en bouwpartner Westerveld & 
Nederlof ontwikkeld. Circulariteit gaat bij woningbouw uit van 
levensduurverlenging en het kunnen demonteren en recyclen 
van materialen, wij voegen daar materiaalbeperking en 
duurzame materiaalkeuzes aan toe. 

Om tot het circulaire kozijn te komen zijn in het kort de 
volgende stappen gezet:
• levensduurverlenging door lichtere kleuren, een 

verfsysteem dat slechts één keer per twaalf jaar om 
onderhoud vraagt en een diepere negge;

• volledig demontabele kozijnen;
• beperken van het materiaal. Door te kiezen voor kleinere 

afmetingen hout, hebben we ±20% minder hout nodig;
• duurzamere materiaalkeuzes zoals hout van een andere 

herkomst, bijvoorbeeld plantage hardhout, Europees 
naaldhout of sloophout.

Uit de levenscyclusanalyses zien we de effecten van de 
verschillende stappen en dat de CO2-emissie gehalveerd 
wordt. Optioneel kunnen wij dit ook eenvoudig in uw 
appartementencomplex toepassen.

Naast dit circulaire kozijn, hebben wij ook een variant 
ontwikkeld voor houten binnenkozijnen voor bijvoorbeeld 
bergingen en voordeuren. Deze variant is gemaakt van 
sloophout. Informeer bij uw Trebbe-contactpersoon naar de 
mogelijkheden.

Twee C’s - circulair en conceptueel - optimaal gecombineerd
In Zwolle ontwikkelden en realiseerden wij vanuit ons concept HoogWonen 
het appartementencomplex Valerius voor woningcorporatie SWZ. Dit gebouw 
biedt plaats aan 27 appartementen en er zijn tal van circulaire materialen en 
elementen verwerkt. Meer weten? Bekijk het project op onze website. 
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Flexibel bouwen, betaalbaar wonen, wat een gepuzzel
Samen met onze opdrachtgevers puzzelen we de beste 
gebouwen in elkaar. Gebouwen die betaalbaar zijn, voldoen 
aan de wensen van onze opdrachtgevers en de bewoners en 
die goed passen op iedere locatie. Dat doen we met inzet van 
Trebbe HoogWonen. 

Met Trebbe HoogWonen valt er nog genoeg te kiezen. Twee 
type complexen, twee oppervlaktematen, verschillende 
energiescenario’s en ook de hoogte van de gebouwen 
is vrij te bepalen van drie tot vierentwintig lagen. Dat 
zijn voldoende puzzelstukjes om een ware legpuzzel te 
ontwikkelen. En dat deden we ook; de HoogWonen-puzzel. 
Samen puzzelen we de beste gebouwen in elkaar!

Wilt u samen met ons puzzelen? Dat kan. Neem contact 
op met uw Trebbe-contactpersoon en plan een afspraak 
in. Liever eerst zelf aan de slag? Dat kan ook. Download op 
onze website de puzzels. 

Trebbe HoogWonen
Samen puzzelen aan  
betaalbare gebouwen
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NieuwePortiek

Op zoek naar appartementen, maar compacter dan een volledig 
complex? Bekijk dan eens Trebbe BasisWonen NieuwePortiek. De 
populaire portiekflat van weleer in een moderne, duurzame en 
conceptuele jas.

De zes voordelen op een rij:
1. Geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens;
2. Stedenbouwkundige variatie in massa-opbouw en variatie in 

bewonersdoelgroepen;
3. Kostenefficiënte invulling van kostbare (bouw)grond; Zes compacte 

woningen op de plek waar anders twee eengezinswoningen staan;
4. Moeiteloos te combineren met grondgebonden woningen;
5. Door lage investerings- en exploitatielasten rendabel verhuren binnen 

passend toewijzen;
6. Inpasbaar binnen uw strategisch voorraadbeleid.

Betaalbaar en passend
Betaalbaar: het sleutelwoord. Wij bieden u de mogelijkheid tot rendabel 
verhuren. U ontwikkelt huisvesting die bij uw doelgroep en wensportefeuille 
past. NieuwePortiek is compleet, inclusief keuken, badkamer en 
terreinrichting. De betaalbaarheid vindt u in de uitrusting en afmeting 
van de compacte woningen. Doordat deze niet groter zijn dan 50 m2, zijn 
een individuele buitenruimte, individuele berging en een lift niet wettelijk 
voorgeschreven. Wilt u dit toch aan uw huurders bieden? Dat kan, wij hebben 
hiervoor verschillende opties uitgewerkt. NieuwePortiek is goed in te passen 
binnen de omliggende omgeving. Binnen de kaders van NieuwePortiek biedt 
Trebbe de architect voldoende vrijheid om een eigen uitstraling aan de 
woningen mee te geven.

Duurzaam en gebruiksvriendelijk
Vanzelfsprekend voldoet Trebbe NieuwePortiek aan BENG en TOjuli en is 
daarmee toekomstbestendig. Het gekozen installatieconcept is doordacht, 
robuust, eenvoudig in gebruik en ligt dicht bij de huidige gebruikerservaring 
van bewoners. Heeft u een andere duurzaamheidsambitie? Dan gaan we 
daarover graag met u in gesprek.  

Meer weten? 
Meer weten over BasisWonen voor corporaties - NieuwePortiek? Vraag uw 
Trebbe contactpersoon naar de brochure BasisWonen voor corporaties of 
download deze op onze website.

“Samen met Trebbe realiseren we 
passende en betaalbare huisvesting. 
Het concept NieuwePortiek 
beantwoordt aan onze vraag 
naar nieuwe woonvormen voor 
bijzondere doelgroepen en één- en 
tweepersoonshuishoudens.“ 

Michel Pott, projectmanager Talis 
Opdrachtgever Trebbe NieuwePortiek



NieuwePortiek is moeiteloos te combineren met grondgebonden 
woningen, maar kan ook als zelfstandige woonoplossing 
in te zetten. NieuwePortiek is passend te maken binnen uw  
strategisch voorraadbeleid, past binnen de kaders van meest 
voorkomende bestemmingsplannen voor grondgebonden 
woningen en is geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens 
of bijzondere doelgroepen.

Begane grond

formaat :

schaal :

getekend :

datum:

Project

status:
1 : 100

01.1.07
Portiek 4800-4100

Afd. BIM
A3

07-07-2021

De Nieuwe Portiek 4800-4100

Concept

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

Woningtype Verdieping VG
Portiek 4800-4100 00 begane grond 62.5 m²
Portiek 4800-4100 01 eerste verdieping 70.8 m²
Portiek 4800-4100 02 tweede verdieping 70.8 m²

204.2 m²

BVO
137.4 m²
137.4 m²
137.4 m²
412.1 m²

Appartement Level GO
type A1 00 begane grond 41.4 m²
type B 00 begane grond 49.2 m²
type A2 01 eerste verdieping 49.8 m²
type B 01 eerste verdieping 49.2 m²
type A2 02 tweede verdieping 49.8 m²
type B 02 tweede verdieping 49.2 m²

288.5 m²
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Eerste en tweede verdieping

De NieuwePortiek realiseerden wij ecologisch 
én duurzaam in het Ecodorp in Nijmegen voor 
woningcorporatie Talis. Meer weten? Check dan onze 
website.
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Drie keer dezelfde opdrachtgever, drie keer hetzelfde 
concept, drie keer een ander gebouw 
Al sinds jaar en dag ontwikkelt en realiseert Trebbe 
huisvesting voor en met  woningcorporatie de Alliantie en de 
Alliantie Ontwikkeling. Een samenwerking die gestoeld is op 
basis van vertrouwen, transparantie en een goede klik. Het 
eerste project realiseerden we twintig jaar geleden. In de twee 
decennia die volgden, voegden we al bijna 900 woningen en 
appartementen aan Nederland toe. De afgelopen twee jaar 
werkten we samen in Amersfoort, Almere en Hilversum. Hier 
zijn we samen goed voor 342 woningen. Hoog tijd voor een 
korte terugblik op drie projecten, die vanuit hetzelfde concept 
zijn ontwikkeld en gerealiseerd en toch heel verschillend zijn.

De Molenwiek Almere: Sneller en hoger met prefab casco
In Almere ontwikkelden en realiseerden we gezamenlijk De 
Molenwiek; een elf lagen tellend gebouw dat plaats biedt aan 
76 appartementen. Onder De Molenwiek, staat het signatuur 
van Klunder Architecten uit Rotterdam.

Goed ingepast in de omgeving
Het complex doet dienst als de poort van Centrum Almere-
Buiten, mede door de maat en schaal van het gebouw. De 
hoekaccenten van het gebouw zorgen voor aansluiting op 
de omliggende bebouwing en is gepositioneerd in een fraaie 
groene omgeving. De paden in dit landschap leiden naar de 
hoge entreehal die doorzicht biedt door het gebouw.

Betaalbaar passend bij de doelgroep ontwikkelen
Trebbe realiseerde het complex op basis van het concept 
HoogWonen. Met dit concept kunnen gemakkelijk goede 
en betaalbare appartementencomplexen passend bij de 
doelgroep ontwikkeld en gerealiseerd worden, vanuit 
verschillende ontsluitingsvormen en types. De ontwikkeling 
nam vanaf het schetsontwerp slechts zes maanden in beslag. 
Het resultaat: een achtspanner met centrale ontsluiting 
en elf bouwlagen. De appartementen zijn onderverdeeld 
in 73 driekamer-, twee tweekamerappartementen en één 
éénkamerappartement. De driekamerappartementen 
hebben een vloeroppervlak van ongeveer 65 m2 en de 
tweekamerappartementen 52 m2. De helft van de woningen is 
verhuurd aan senioren, een kwart van de woningen is bestemd 
voor zorgpartij DBA en het resterende kwart is verhuurd aan 
doorstromers en starters. 

Op naar de volgende, maar wel met een eigen uitstraling
Bijzonder is dat het appartementencomplex het eerste 
HoogWonen-project is, dat geheel is uitgevoerd met 
een prefab casco. Door de inzet van dit prefab casco kan 
Trebbe hoger bouwen, wordt de ruwbouwtijd met bijna 
50% ingekort en worden al veel werkzaamheden in fabriek, 
onder geconditioneerde omstandigheden, verricht.  De 
samenwerking en de inzet van HoogWonen beviel goed, 
want deze werd direct gecontinueerd met de ontwikkeling 
en realisatie van appartementencomplex Duinrijk in Almere. 
Een zusje van de Molenwiek, maar wel met een eigen 
uitstraling en identiteit, op basis van het energieconcept met 
luchtwaterwarmtepompen.

Jan van Barneveld, directeur de Alliantie Ontwikkeling : 
“Wij zijn blij dat we met Trebbe op basis van hun HoogWonen 
concept betaalbare woningen kunnen realiseren. Ook in deze 
tijd! Complimenten voor alle betrokkenen.”

Drie keer hetzelfde én 
toch anders
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Drie keer hetzelfde én 
toch anders

Drie keer hetzelfde én 
toch anders

Lieven de Keylaan, Hilversum: van school naar 34 x een thuis
In Hilversum Noord, aan de Lieven de Keylaan waar voorheen 
een school gevestigd was, verrezen 9 eengezinswoningen 
en 25 appartementen, vanuit een intensieve samenwerking 
tussen de Alliantie en Trebbe. Zij ontwikkelden en realiseerden 
deze nieuwe buurt  naar een ontwerp van Moke Architecten uit 
Amsterdam. 

Intensieve participatie met de buurtvereniging
Het ontwerp is vanuit een intensief participatietraject met 
buurtvereniging BIK tot stand gekomen. Vooraf is door de 
architect, de Alliantie en Trebbe intensief contact onderhouden 
met de buurt, zijn zij meegenomen in het ontwerp en konden 
zij suggesties in brengen. Vervolgens is dit vertaald naar 
het ontwerp. Door open en transparant te communiceren 
over de mogelijkheden en onmogelijkheden is een gedragen 
ontwerp ontstaan. De woningen en appartementen zijn goed 
ingepast in de omliggende omgeving door te kiezen voor een 
laag volume en kappenarchitectuur. De architectuur laat zich 
kenmerken door mooi metselwerk met zakelijke, functionele 
details. Doordat de gebouwen iets naar achter staan op 
de kavel ontstaat er ruimte voor een groen zone, zo wordt 
er zoveel mogelijk groen teruggegeven aan de buurt. Het 
parkeren wordt aan de achterzijde van het gebouw opgelost. 
Voor iedere woning is een parkeerplaats beschikbaar. Sabrina 
Kuhlman, projectmanager bij de Alliantie Ontwikkeling: 
“Wij zijn trots dat we na een lang, intensief traject met veel 
betrokken partijen, en in het bijzonder de omwonenden, 34 
woningen toevoegen aan de woningmarkt van Hilversum.”

Ontwikkelen en bouwen voor een brede doelgroep om 
doorstroming op gang te helpen
In de wijk Hilversum Noordoost zijn veel appartementen 
zonder lift, vroeg naoorlogse portiekwoningen. Om de 
doorstroming van senioren uit eengezinswoningen in 
Noordoost te stimuleren zijn toegankelijke en aantrekkelijke 
‘nultreden’ appartementen nodig. De appartementen zijn 
levensloopbestendig maar krijgen geen seniorenlabel. Grotere 
huishoudens hebben opvallend lange zoektijden in Hilversum. 
Veel eengezinswoningen in Noordoost zijn vooroorlogse kleine 
woningen geschikt voor kleinere huishoudens. De nieuwe 
eengezinswoningen zijn geschikt voor grotere huishoudens. 
Er zijn drie slaapkamers en een vaste trap naar de bergzolder. 
Aan de achterzijde een compacte tuin met een berging.

Sneller bouwen dankzij prefab
Mede dankzij een geprefabriceerde gevel realiseert Trebbe de 
9 woningen in het plan Lieven de Keylaan in een rap tempo. 
Het ‘Gevelklaar’ concept bestaat uit geïsoleerde prefab gevels 
met ingestorte, maar wel demontabele kozijnen en keramische 
steenstrips. Desondanks ontstaat er een authentieke gevel 
waardoor het vertrouwde straatbeeld van gemetselde wonin-
gen intact blijft. De voordelen van bouwen met  prefab gevels:
• Het inkorten van de bouwtijd met circa 15%.
• Minder overlast voor de omgeving door kortere 

bouwtijden en minder transportbewegingen.
• Minder CO2-uitstoot tijdens de bouw door reductie van de 

transportbewegingen op de bouwplaats én doordat er 
steenstrips worden gebruikt in plaats van hele stenen. 

• Beduidend minder afval op de bouwplaats.
• Het toenemende tekort aan goede vakmensen wordt 

ondervangen. 
• Goede basis voor verdere prefabricage van de afbouw

Benieuwd naar ons concept voor grondgebonden 
woningen Trebbe BasisWonen voor corporaties? Vraag uw 
contactpersoon naar de brochure of download deze op onze 
website.

Duinrijk Almere: Een kopie met een twist
Met de 78 appartementen Duinrijk ontwikkelden de Alliantie 
Ontwikkeling en Trebbe samen een project met goede en 
betaalbare huisvesting. Duinrijk omvat 78 appartementen, 
bestemd voor sociale verhuur in Kop Noord Almere Duin. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de groeiende vraag naar 
betaalbare en passende appartementen in Almere.

Twee gebouwen, 78 keer een fijn, betaalbaar appartement
De 78 appartementen zijn verdeeld over twee bouwdelen 
bestaande uit vijf en zeven lagen. De appartementen variëren 
in gebruiksoppervlak tussen 45 m2 en 73 m2 en zijn daarmee 
bereikbaar voor een brede doelgroep. De appartementen zijn 
aangesloten op stadsverwarming. Voor de opwekking van 
elektriciteit plaatsten we zonnepanelen op het dak.

Duinrijk; een gebouw met allure
Door de eerdere succesvolle ontwikkeling en realisatie van 
het project De Molenwiek zijn Trebbe en de Alliantie samen 
met Klunder Architecten verder gegaan in Duin met het 
project Duinrijk. De nieuwbouw is een kopie van De Molenwiek 
met een twist, er verrijst dus een gebouw met allure. De 
78 appartementen Duinrijk zijn net zo voorspoedig en snel 
ontwikkeld als De Molenwiek en zullen hopelijk ook net zo 
succesvol gebouwd en bewoond worden. Marcel Grootenboer, 
projectmanager bij de Alliantie Ontwikkeling: “Na de 
samenwerking bij het project De Molenwiek in Almere Buiten 
hebben we een zusje van dit plan ontwikkeld in het gebied Kop 
Noord in Almere Duin. Het is mooi om te zien dat de bouw zo 
voorspoedig verloopt. Ondanks alle beperkingen door deze 
gekke tijd en het extreme weer wat we gehad hebben. Daar 
bedanken wij Trebbe van harte voor. Op naar de oplevering, 
waar we straks weer 78 sleutels kunnen uitreiken aan blije 
huurders.”

Een zusje met een eigen identiteit
Het appartementencomplex wordt gerealiseerd in een 
overgangsgebied in Almere Duin, tussen het duingebied 
waar meerdere hoge appartementencomplexen worden 
gerealiseerd en het bosgebied waar eengezinswoningen 
komen. Voor een zachte overgang krijgt het 
appartementencomplex een compact volume. Het gebouw is 
alzijdig ontworpen, dit betekent dat alle gevels aantrekkelijk 
zijn ontworpen en een eigen identiteit krijgen door de 
accenten in het metselwerk en de grote raampartijen. De twee 
bouwdelen worden op bijzondere wijze verbonden door een 
glazen hal die meerdere verdiepingen beslaat. Het gebouw 
gaat naadloos in het landschap op doordat de begane grond 
deels verzonken is in het landschap. De buitenruimte wordt 
ingevuld met veel duingras en groenblijvende bomen.
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Met hart voor de bewoners
Tevreden bewoners, een soepel proces en een tevreden 
opdrachtgever. Daar gaan we voor. Daarom trekken we  
samen met woningcorporaties op in de communicatie met 
de  bewoners. 

Integraal van begin tot eind
Bewonerscommunicatie is integraal onderdeel van 
onze processen en projecten. We gaan voor korte lijnen, 
eenduidigheid en zijn open en transparant. Gedurende 
het gehele project houden we bewoners voortdurend op 
de hoogte van de voortgang. Zo creëren we draagvlak en 
houden we hen aangesloten van begin tot eind van het 
project. 

Eén vast aanspreekpunt
We starten vroeg met de communicatie. Wij wijzen één 
aanspreekpunt aan; de woonconsulent. De woonconsulent 
is een vast gezicht in de wijk van begin tot eind, 
verantwoordelijk voor de bewonersbegeleiding, de volledige 
communicatie en fungeert als schakel tussen bewoners, 
woningcorporatie en het uitvoeringsteam van Trebbe. 

100 procent is het uitgangspunt
Draagvlak is cruciaal voor de doorgang van het project, 
maar minstens zo belangrijk voor een plezierig project. 
Daarom investeren we bij herstructureringen veel 
tijd in de bewoners. Van informatiebijeenkomsten 
en inspraakavonden tot en met wijkspreekuren, 
keukentafelgesprekken en  keuzeadviesgesprekken op 
individueel niveau. Naast informeren kunnen wij zo ook 
achter de voordeur inventariseren hoe het met de bewoners 
gaat. 

Samen en op tijd
Gedurende onze projecten werken wij graag samen met een 
klankbordgroep. We zetten een breed scala aan middelen 
en momenten in om bewoners goed  te informeren over 
het project en onze werkzaamheden. We beginnen vroeg in 
het proces met een informatiebijeenkomst zodat bewoners 
weten wat er staat te gebeuren in hun wijk en met hun 
woning. We zetten op vaste momenten nieuwsbrieven en 
eventueel een projectwebsite in. Daar vertellen we over de 
voortgang van het project. 

Beter een goede buur...
Wij zijn als bouwer tijdelijk te gast in de omgeving en 
gedragen ons als een goede buur. Daarom melden wij onze 
binnenstedelijke projecten aan bij Bewuste Bouwers. Een 
onafhankelijke stichting die  een gedragscode voorschrijft 
en auditeert op onder meer omgevingsmanagement, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en 
duurzaamheid.

Feestje!
Een nieuwbouw- of renovatieproject zit vol met mijlpalen, 
beloften en wensen voor de toekomst. Die vieren we 
samen. Samen met de woningcorporatie en samen met de 
bewoners. Zo dragen we bij aan de sociale cohesie in de 
buurt en zorgen we voor de best mogelijke start van het 
project en de buurt! En niet alleen feestjes vieren we. We 
organiseren activiteiten voor de buurt als daar behoefte aan 
is, van opruimdag tot nagellakmiddag. 

Uitleg hoort erbij
Tijdens de oplevering leggen we de bewoners alles uit over 
de woning. Na vier weken bellen we met de vraag of de 
woning naar wens is en duidelijk is. Om ervoor te zorgen dat 
bewoners de energiezuinige installaties optimaal benutten 
krijgen ze ondersteuning en we komen nog een keer terug 
om alle puntjes op de ‘i’ te zetten. Zo leggen we een stevige 
basis voor een tevreden bewoner die comfortabel en 
betaalbaar woont.

Na oplevering zijn we niet weg
Na oplevering zijn we niet zo maar weg. Onze afdeling 
service staat bij storingen, onvolkomenheden of 
onduidelijkheden voor u en uw huurders klaar.

Met hart voor de  
bewoners
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Slim samenwerken
Bij Trebbe zijn we samenwerkers in hart en nieren. We 
vinden het leuk en we zijn er goed in. We werken al sinds 
jaar en dag samen vanuit hechte ketensamenwerkingen. 
Met opdrachtgevers, adviseurs, bouwpartners en co-
makers geven we vorm aan een mooier Nederland. Voor 
ons concept HoogWonen werken we samen met maar 
liefst 15 vaste partners.

Samen werken we aan innovaties en optimaliseren 
wij het concept stap voor stap. We houden de wereld 
om ons heen samen goed in de gaten. Zien we een 
ontwikkeling die voor u of voor uw bewoner iets 
oplevert? Dan passen we het zonder twijfel toe. 
Ook voeren we de projecten samen uit. We kennen 
elkaar en weten wat we van elkaar mogen verwachten. 
Daardoor zijn we uitstekend op elkaar ingespeeld en dat 
leidt tot stabiele en efficiënte bouwprocessen.

Alleen samen 
kom je verder

Peutz

peutz.nl

Pieters 
Bouwtechniek

pietersbouwtechniek.nl

Buro Boot

buroboot.nl

Alferink 
Van Schieveen

a-vs.nll

Van der Sluis 
Technische Bedrijven

vd-sluis.nl

Certacon

certacon.nl

Vlassak

vlassak-bv.nl

Wouters  
Totaal Afbouw

wouters-afbouw.nl

Svedex
Binnendeuren

svedex.nl

Tuijps 
Tegelprojecten

tuijps.nl

Van den Pol
Elektrotechniek

vandenpol.com

H. ten Brinke & Zn

htbconstructie.nl

Kumij

rollecate.nl

IJB Groep

ijbgroep.nl

De Hoop Pekso

dehoop-pekso.nl
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Samen maken 
we Nederland 
mooier

Prijspeil HoogWonen is 1 januari 2022. 
Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 


