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PlusWonen

LAAT U INSPIREREN!
project
zijdevlinder te
culemborg

In de informatieve PlusWonen-brochure leest u alles over
de aanpak van dit innovatieve en tegelijkertijd zorgvuldig
doorontwikkelde concept voor woningbouw. Inmiddels
zijn er tientallen projecten mee gerealiseerd. Projecten die
laten zien hoe veelzijdig het concept is en die aantonen
dat ontwikkelen en bouwen volgens deze methodiek tot
buitengewoon aansprekende resultaten leidt.
De brochure die u nu voor u heeft, licht een paar van die
projecten toe. Op die manier ontdekt u de wereld van
mogelijkheden die PlusWonen biedt. Daarnaast krijgt
u nog meer informatie over bijvoorbeeld architectuur,
indelingen, opties, inrichting en styling. Genoeg – zo
hopen we – om uw gedachten in beweging te zetten en
u volop inspiratie te bieden. Want PlusWonen: dat is de
slimste optelsom voor woningbouw.
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Wooniversum

KOPERSBEGELEIDING

Het kopersbegeleidingscentrum Wooniversum in Nieuwegein is
dé plaats om wooninspiratie op te doen. Maar ook om concrete
beslissingen te nemen over indeling en inrichting of opties en
afwerking. De 3D Wooniversum Experience geeft aanstaande
bewoners de kans hun nieuwe woning ruimtelijk te beleven – van
kamer tot kamer. Fysiek gebouwde PlusWoningen laten zien hoe
het concept in werkelijkheid uitpakt. Bij de woningen aanwezige
materialen, installaties en accessoires maken het mogelijk ter plekke
concrete keuzes te maken. En de kopersbegeleiders staan klaar met
praktische adviezen. In het Wooniversum worden woondromen
werkelijkheid.
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Wooniversum

KOPERSBEGELEIDING
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.
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Inspiratie door design

PIET BOON
“ELKE
WONING
WORDT
UNIEK”
Hij is misschien wel onze beroemdste interieurontwerper,
nationaal en internationaal: Piet Boon. Ook toekomstige
bewoners van een PlusWoning helpt hij met inspirerende
ideeën om hun woning helemaal hun ‘eigen’ woning te
maken. Een stijlvolle expressie van hún smaak. Sfeervol.
Eigentijds. Onderscheidend.

10

PlusWonen

Bouwvernuft. Van VolkerWessels

11

helemaal thuis in eigen huis. de interieurontwerpen van piet boon weerspiegelen
de persoonlijkheid van de bewoners. geen design-om-het-design, maar praktische
ideeën die aan een unieke pluswoning nog meer eigenheid meegeven.
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Prachtige

PROJECTEN
Een inspirerende greep uit gerealiseerde
PlusWonen-projecten
In de loop der jaren zijn al heel wat PlusWonen-

voorwaarden die eraan gesteld zijn. Laat u verrassen

projecten met succes en naar volle tevredenheid van

door de diversiteit aan wijk- en gebouwenindelingen,

bewoners en opdrachtgevers gerealiseerd. En geen

de architectuur, de relatie met de omgeving én de ge-

project is hetzelfde! Een rondgang langs de wijken en

boden kwaliteit – stuk voor stuk resultaten van het tot

woningen laat zien wat er binnen het concept allemaal

in detail doorontwikkelde PlusWonen-stappenplan.

mogelijk is, en hoeveel ruimte u heeft om een project

Wij wensen u veel inspiratie toe!

Zuidland

KREKEN VAN NIBBELAND
124 GRONDGEBONDEN WONINGEN

Kroon & De Koning heeft 124 woningen gebouwd in het PlusWonen-concept. De opdrachtgever heeft het project verworven
uit een door de gemeente Bernisse uitgeschreven prijsvraag. Door de keuze voor een volledig prefab betonnen casco met
prefab kappen en een dubbele bouwstroom wordt het totale project binnen een jaar gerealiseerd.

te ontwikkelen dat zich niet alleen onderscheidt door
een eigen signatuur, maar ook past binnen de rand-

Start ontwikkeling: 01-01-2008
Start bouw: 07-05-2009
Oplevering: 09-12-2009
Aantal vrijstaande woningen: 14
Aantal twee-onder-een-kapwoningen: 50
Aantal tussenwoningen: 44
Aantal eindwoningen: 16
Uitvoerende aannemer:
Kroon & De Koning
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Meerssen

PASTOOR DOMINICUS HEX
13 GRONDGEBONDEN WONINGEN EN 15 APPARTEMENTEN

Aan de rand van het centrum van het Zuid-Limburgse Meerssen is een kleinschalig
binnenstedelijk project in twee fasen gebouwd, dat bestaat uit 15 appartementen
en 13 eengezinswoningen.

kijk voor meer
projecten op
pluswonen.nl

Start ontwikkeling: 01-11-2012
Start bouw: 01-12-2014
Oplevering: 01-04-2015
Aantal tussenwoningen: 7
Aantal eindwoningen: 6
Aantal appartementen: 15
Uitvoerende aannemer:
Aannemersbedrijf Jongen
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Huis ter Heide

STERRENBERG
137 GRONDGEBONDEN WONINGEN EN 30 APPARTEMENTEN

Een voormalig ‘instellingsterrein’ van zorgaanbieder Abrona werd omgetoverd tot een volwaardige nieuwe woonwijk,
naadloos passend in de bossen van de Utrechtse heuvelrug. Soeters van Eldonk architecten ontwierp de wijk volgens
het PlusWonen-concept en tekende dus ook het woongebouw met ruimte voor 30 PlusWonen-appartementen.
Landschapsarchitect Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten stond borg voor de duurzame gebiedsontwikkeling,
bewaakte de natuurwaarden in dit bosrijke gebied en herstelde de ecologische hoofdstructuur. Opvallend is
bijvoorbeeld de keuze voor een infiltrerende bestrating voor een optimale waterhuishouding. Het project werd
uitgevoerd door VolkerWessels Vastgoed, dat voor eigen rekening en risico verantwoordelijk was voor ontwikkeling,
ontwerp en realisatie van het gehele gebied en hiermee bewees hoe het PlusWonen-concept zich succesvol toe laat
passen voor grootschalige ontwikkelingen als deze. In de periode tot 2019 wordt Sterrenberg daarom met nog circa 155
PlusWoningen en PlusAppartementen uitgebreid.

Start ontwikkeling: 01-01-2007
Start bouw: 01-02-2009
Oplevering: 01-01-2016
Aantal twee-onder-een-kapwoningen: 24
Aantal eindwoningen: 38
Aantal tussenwoningen: 75
Aantal appartementen: 30
Uitvoerende aannemers:
Boele & van Eesteren
Bébouw Midreth
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Groningen

PADDEPOEL
18 GRONDGEBONDEN WONINGEN

Een frisse, eigentijdse bijdrage aan de wijk: dat is de pure winst van de 18 huurwoningen die in opdracht van De Huismeesters te Groningen
gerealiseerd werden in de wijk Paddepoel. Op verzoek van de gemeente paste 4D-architecten de gevels aan en ontstond er creatieve ruimte
om te komen tot een woonblok met een bijzonder ontwerp, ook wel de ‘Batman-oren’ genoemd. Afgezien van de twee puntvormige hoeken
is het ook de kleurstelling die voor het nodige contrast zorgt: de gevelstenen, dakpannen en schoorstenen zijn uitgevoerd in oranje en steken
fraai af tegen de grijze kozijnen en goten – een pareltje in de wijk Paddepoel. De huurwoningen hebben ook een duurzaam karakter: zo zijn er
voorzieningen aangebracht voor een douche-warmteterugwinning en komt een deel van de energievoorziening van zonnecollectoren.

kijk voor meer
projecten op
pluswonen.nl

Start ontwikkeling: 01-06-2011
Start bouw: 01-01-2012
Oplevering: 15-10-2012
Aantal eindwoningen: 8
Aantal tussenwoningen: 10
Uitvoerende aannemer:
Rottinghuis Aannemingsbedrijf
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Maarssen

OP BUUREN

300 EENGEZINSWONINGEN, HERENHUIZEN EN APPARTEMENTEN
Een hele nieuwe wijk die oogt als een oud-Hollands dorp en die sfeer ook in zich draagt: zie daar Op Buuren, een eigentijds
Vechtdorp ten zuiden van Maarssen. Ontwikkelaars Vesteda, BPD en Kondor Wessels Projecten legden samen met acht
architecten de fundamenten voor dit heerlijke woongebied dat bestaat uit Op Buuren Dorp, Op Buuren Buiten en Op Buuren
Park. Modern wooncomfort gaat hier hand in hand met het woonplezier van vroeger – en dat alles op de plek van een
voormalige fabriek van DSM. Samen omvatten de drie plandelen ca. 650 woningen, watergangen, een brug over de Vecht
en insteekhavens. 300 van de in totaal 650 eengezinswoningen, statige herenhuizen en appartementen is gebaseerd op het
state-of-the-art PlusWonen-concept. Het beste bewijs dat PlusWonen zich moeiteloos voegt naar stedenbouwkundige en
architectonische eisen en nergens hoeft te leiden tot eenvormigheid.

Start ontwikkeling: 01-01-2003
Start bouw: 01-01-2007
Oplevering: 01-05-2016
Uitvoerende aannemers:
Bébouw Midreth
Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn
Wessels Zeist
IBB Kondor
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Kapelle

DE VEILINGMEESTER
53 GRONDGEBONDEN WONINGEN

Midden in het Zeeuwse Kapelle lag tot voor kort het voormalige veilingterrein. Inmiddels heeft deze locatie een woonbestemming gekregen
met een zeer toepasselijke naam: de Veilingmeester. Een ideale plek om te wonen, met alle voorzieningen die Kapelle te bieden heeft binnen
handbereik. Bij de ontwikkeling werd voorzien in diverse woningsoorten, uiteenlopend van geschakelde eengezinswoningen tot royale tweeonder-een-kapwoningen, luxe vrijstaande woningen en zelfs patiobungalows. Een gevarieerde wijk voor een brede doelgroep, beginnend bij de
starter met een kleine portemonnee, doorlopend tot de gesettelde luxezoeker – en iedereen daartussen.

kijk voor meer
projecten op
pluswonen.nl

Start ontwikkeling: 01-01-2005
Start bouw: 01-04-2012
Oplevering: 01-02-2013
Aantal vrijstaande woningen: 6
Aantal twee-onder-een-kapwoningen: 20
Aantal eindwoningen: 10
Aantal tussenwoningen: 17
Uitvoerende aannemer:
Aannemersbedrijf Van der Poel
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Etten-Leur

DON BOSCO

23 GRONDGEBONDEN WONINGEN EN 27 APPARTEMENTEN
Er lag een schetsontwerp voor 23 grondgebonden woningen en 27 appartementen, te realiseren op de plek waar
vroeger de Don Bosco School stond. Een prijsvraag onder aanbieders van conceptuele bouwsystemen moest
Woningstichting Etten-Leur (WEL) helpen de juiste bouwer en het best passende concept te selecteren. Niet
verrassend kwam PlusWonen als meest flexibele concept en dus als winnaar uit de bus. Zonder noemenswaardige
aanpassingen kon voldaan worden aan de eisen. Negen maanden later al vond de oplevering plaats van de geschetste
eengezinswoningen, patiowoningen en appartementen, met als bestemming zowel huur als koop.

Start ontwikkeling: 01-07-2012
Start bouw: 01-02-2013
Oplevering: 01-11-2013
Aantal eindwoningen: 4
Aantal tussenwoningen: 13
Aantal patiowoningen: 6
Aantal appartementen: 27
Uitvoerende aannemer:
Aannemersbedrijf Van Agtmaal
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Spaarndam

SPAARNEBUITEN
171 GRONDGEBONDEN WONINGEN

Aan de oevers van het Spaarne, tussen Haarlem en Amsterdam, ontwikkelden en bouwden VolkerWessels Vastgoed
en Kondor Wessels Vastgoed het uitzonderlijke woongebied SpaarneBuiten. Geen doorsnee project, want beide
partijen waren voor eigen risico en rekening verantwoordelijk voor de transformatie van de oude materieelwerf die
zich hier bevond naar een hoogstaande woonomgeving. SpaarneBuiten, maar liefst 14 hectare groot, kenmerkt zich
door een kleinschalig en dorps karakter, waarin grote zorg is besteed aan water en groen. De ‘oude’ haven, die ooit
gebruikt werd voor reparatie van werkschepen, is nu bijvoorbeeld een jachthaven. Het gebied laat een welhaast
bonte verzameling zien van prachtige rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en vrijstaande
woningen. Niet alleen in type, maar ook in architectuur, materialisering én prijsklasse varieert het aanbod sterk. In
SpaarneBuiten is er voor elk wat wils.

Start ontwikkeling: 01-01-2006
Start bouw: 01-01-2010
Oplevering: 01-01-2014
Aantal vrijstaande woningen: 2
Aantal twee-onder-een-kapwoningen: 46
Aantal eindwoningen: 36
Aantal tussenwoningen: 87
Uitvoerende aannemer:
Kondor Wessels Amsterdam
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Vleuten

DE TUINEN VAN VLEUTEN
165 GRONDGEBONDEN WONINGEN

De Tuinen van Vleuten is onderdeel van de geliefde wijk Vleuterweide. Het is weliswaar een nieuwbouwwijk, maar het plezierige is, dat het daar niet op lijkt. Het is eerder een dorp met moderne huizen en eigentijds comfort. Dat was precies de bedoeling van opdrachtgever Bouwfonds Vastgoedontwikkeling en projectarchitect Van Wilsum van Loon Architectuur en Stedenbouw. De woningen hebben allemaal een andere gevel, kap of kleur metselwerk. De straten zijn kort, met niet meer dan 10 of
20 huizen die door subtiele details van elkaar verschillen. Juist hierin onderscheidt het PlusWonen-concept zich: de kracht om
nieuwbouwwoningen eigenheid mee te geven, zodat de bewoners zich er werkelijk in thuis voelen.

Start ontwikkeling: 01-03-2009
Start bouw: 01-11-2010
Oplevering: 01-05-2012
Aantal vrijstaande woningen: 32
Aantal twee-onder-een-kapwoningen: 22
Aantal herenwoningen: 25
Aantal eindwoningen: 24
Aantal tussenwoningen: 62
Uitvoerende aannemer:
Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn
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Lienden

DRIE M NIEUW MEERTEN
42 GRONDGEBONDEN WONINGEN

In het gezellige Betuwse dorp Lienden ligt de nieuwbouwwijk Nieuw Meerten. Een fraai nieuwbouwproject, direct aan de groene rand van
Lienden, met in totaal ruim 100 nieuwe woningen. In de laatste fase (met de naam DrieM) werden er in opdracht van Stichting Woningbeheer
Betuwe 42 woningen gerealiseerd volgens het PlusWonen-concept. DrieM bestaat uit 14 twee-onder-een-kapwoningen, 22 rijwoningen en
6 eindwoningen. De architectuur is eigentijds maar passend binnen de omgeving, en heeft veel aandacht voor voldoende leefruimte en woongemak. Alle woningen zijn gesitueerd op ruime kavels en beschikken over een riante aanpandige garage of royale berging in de tuin.

kijk voor meer
projecten op
pluswonen.nl

Start ontwikkeling: 01-02-2010
Start bouw: 01-01-2012
Oplevering: 01-08-2012
Aantal twee-onder-een-kapwoningen: 14
Aantal eindwoningen: 6
Aantal tussenwoningen: 22
Uitvoerende aannemer:
Van Bergen bouw en ontwikkeling
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Gemert

OEVERLANDEN
78 GRONDGEBONDEN WONINGEN

Aan de rand van Gemert is woonpark de Oeverlanden gerealiseerd. Een aantrekkelijk woningbouwproject bestaande uit
78 woningen in het PlusWonen-concept, in een grote variëteit aan typen en prijsklassen.

Start ontwikkeling: 01-04-2004
Start bouw: 01-11-2007
Oplevering: 15-12-2008
Aantal vrijstaande woningen: 28
Aantal twee-onder-een-kapwoningen: 50
Uitvoerende aannemer:
Stam + De Koning Bouw
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Ridderkerk

SLIKKERVEER
193 GRONDGEBONDEN WONINGEN

Boele & van Eesteren heeft in samenwerking met Woonvisie Ridderkerk het binnenstedelijke
herstructurering project in Slikkerveer gerealiseerd. In totaal maken 350 woningen uit de vroeg jaren
vijftig plaats voor bijna 290 nieuwe moderne woningen. De eerste aanzet zijn de 193 woningen in het
PlusWonen-concept die door Boele & van Eesteren gebouwd zijn.

Start ontwikkeling: 01-01-2006
Start bouw: 01-01-2010
Oplevering: 01-01-2014
Aantal vrijstaande woningen: 1
Aantal twee-onder-een-kapwoningen: 26
Aantal eindwoningen: 66
Aantal tussenwoningen: 100
Uitvoerende aannemer:
Boele & van Eesteren
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Culemborg

ZIJDEVLINDER
40 APPARTEMENTEN

Namens opdrachtgever KleurrijkWonen heeft Bloeii Advies & Ontwikkeling het project
Zijdevlinder ontwikkeld. Dit doen zij in samenwerking met Boele & van Eesteren.
De 40 appartementen te Culemborg zijn op basis van het PlusWonen-concept ontwikkeld en zijn uitgewerkt in een Design & Build ontwerp door architectenbureau Inbo.

kijk voor meer
projecten op
pluswonen.nl

Start ontwikkeling: 01-01-2013
Start bouw: 17-3-2014
Oplevering: 12-11-2014
Aantal appartementen: 40
Uitvoerende aannemer:
Boele & van Eesteren
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Den Haag

WATERINGSE BINNENTUINEN
94 GRONDGEBONDEN WONINGEN

Samen met woningcorporatie Haagwonen uit Den Haag heeft VolkerWessels Vastgoed invulling gegeven aan een
gedeelte van de locatie Wateringse Veld. In het plangebied Wateringse Binnentuinen zijn door VolkerWessels
Vastgoed en Haagwonen in totaal 94 woningen ontwikkeld in het PlusWonen-concept: 48 koop- en 46 huurwoningen.

Start ontwikkeling: 01-01-2008
Start bouw: 01-04-2009
Oplevering: 01-05-2010
Aantal eindwoningen: 34
Aantal tussenwoningen: 60
Uitvoerende aannemer:
Kroon & De Koning
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Moordrecht

STEVENSSTRAAT
73 GRONDGEBONDEN WONINGEN EN 16 APPARTEMENTEN

Boele & van Eesteren heeft PlusAppartementen en PlusWoningen gerealiseerd voor de
herinrichting van de Stevensstraat te Moordrecht. Opdrachtgever Stichting Woonmaat
heeft voor het PlusWonen-concept gekozen vanwege het duurzame karakter. Naast
de opdrachtgever zijn ook de bewoners betrokken geweest bij het ontwerpproces.
In totaal zijn 73 grondgebonden woningen en 16 appartementen gebouwd.

kijk voor meer
projecten op
pluswonen.nl

Start ontwikkeling: 01-12-2008
Start bouw: 22-08-2011
Oplevering: 01-01-2013
Aantal eindwoningen: 14
Aantal tussenwoningen: 59
Aantal appartementen: 16
Uitvoerende aannemer:
Boele & van Eesteren
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1e druk, april 2016
#141112615
www.bloemendaalinvorm.nl

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

