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P LU S 2 A P PA R T E M E N T E N

Plus 2 Appartmenten

Plus2Appartementen is ontwikkeld op basis van
de VolkerWessels concepten PlusWonen,
PlusAppartementen en MorgenWonen.

PlusWonen/PlusAppartementen is een totaalconcept voor moderne prefab woningbouw,
veelzijdig en flexibel. De oplossing om de levenskwaliteit in de gebouwde omgeving duurzaam te
garanderen. Duurzaamheid die verder gaat dan
energiebesparing, CO2-reductie en verantwoord
grondstoffengebruik. We realiseren woningen die
de gehele omgeving ten goede komen en creëren voor de bewoners een gezonde, veilige en
comfortabele leefomgeving. Per jaar worden ca.
2.000 woningen volgens het PlusWonen concept
gerealiseerd.

Vanuit haar visie om onder geconditioneerde omstandigheden gezonde en energieneutrale woningen te produceren heeft VolkerWessels veel
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de grensverleggende bouwstandaard MorgenWonen.
MorgenWonen is assembleren op een industrieel
platform, in een supersnelle bouwtijd.
De woning wordt geassembleerd met hoogwaardige plug-and-play bouwdelen. Het resultaat is een
duurzame woning van hoge kwaliteit. Vandaag
bouwen, morgen wonen.

Groeiende vraag
naar betaalbare
woningen

Een snellere, duurzame,
alternatieve manier van
bouwen

Plus2Appartementen
Één week,
één appartement!

De woningbouwmarkt kenmerkt zich
door een groot tekort aan betaalbare
woningen en appartementen in de sociale huur, vrije sector huur of koop. We
hebben een grote bouwopgave om te
voldoen aan de groeiende vraag naar
betaalbare woningen. Lange voorbereidingstijden, onverwachte kosten, lange
bouwtijden, klimaatproblemen, CO2 uitstoot, stikstof en PFas werken hier niet
aan mee.

VolkerWessels heeft met de concepten
PlusWonen, PlusAppartementen en
MorgenWonen alle tools voor het snel
realiseren van grondgebonden woningen en appartementen in huis:
zonder faalkosten bouwen we uitgebalanceerde, duurzame en comfortabele
prefab woningen.
Op basis van deze tot op detail uitontwikkelde concepten is Plus 2Appartementen ontwikkeld; een geïndustrialiseerde
manier van bouwen van appartementen.
De bouwelementen, installaties en sanitair worden prefab vanuit VolkerWessels
fabrieken geleverd en plug-and-play op
de bouwplaats gemonteerd. Zo realiseren we één appartement per week.

Snel, efficiënt en foutloos.
Met Plus 2 Appartementen ontwikkelen
en realiseren we op basis van beproefde
componenten, kwalitatief goede duurzame drie-, vier- of vijflaagse appartementengebouwen. En dat tegen lage
bouwkosten, met keuzevrijheid voor de
opdrachtgever in indeling, architectuur
en uitstraling. De appartementen zijn
levensloopbestendig en kunnen indien
nodig worden aangepast aan een zorgvraag.

In fabrieken wordt onder ideale condities
gewerkt en dat garandeert een goede
kwaliteit. Alle werkzaamheden worden
achter elkaar uitgevoerd en er zijn geen
invloeden van buitenaf die de productie
kunnen beïnvloeden of vertragen. Bovendien produceren we minder afval en
kunnen we alles efficiënter vervoeren en
monteren op locatie; winst op alle gebieden.’
Minder faalkosten, minder bouwbewegingen, betere kwaliteit, snellere bouwtijd, minder CO2 uitstoot en herbruikbare
materialen.
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Corporaties, beleggers, ontwikkelaars en
zorginstellingen willen een ontzorgd proces. In één middag bepaalt u het woonprogramma, de woonopties, indeling en
uitstraling. Binnen één week ontvangt u
onze prijsopgave. Wij garanderen lagere
kosten voor een prefab appartementengebouw met de uitstraling van traditionele bouw, van een betere kwaliteit.
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ONT WERP

De Appartementen
ONT WERP

DE APPARTEMENTEN

Appartementen in huur of koop voor starters, kleine huishoudens, senioren, met mogelijkheden tot aanpassing in levensloopbestendig
wonen en zorg.

EEN T WEE- OF DRIEKAMER APPARTEMENT OF EEN STUDIO?

ONT WERP

UITSTRALING/ARCHITECTUUR

Plus2Appartementen is in de basis uitgewerkt als een vijflaags
appartementengebouw rond een corridor met centrale ontsluiting.
Een drie- of vierlaags appartementengebouw is ook mogelijk.
Plus 2Appartementen is gebaseerd op een vaste prijs (afhankelijk van
projectomvang) en korte bouwtijd door standaardisering. Binnen de
kaders van het concept kunnen de appartementen worden aangepast
aan uw doelgroep. Ook de afwerking van de appartementen en de
algemene ruimten kunnen op uw wensen worden afgestemd.

Plus2Appartementen biedt u de vrijheid om het gebouw binnen
kaders aan te passen aan de door u gewenste architectuur/uitstraling
en het op de locatie geldende beeldkwaliteitsplan.
Elk Plus2Appartementen gebouw krijgt een unieke identiteit.

Voor het concept Plus 2 Appartementen hebben we een aantal efficiënte basisplattegronden uitgewerkt voor twee- en driekamer
appartementen van circa 60 tot 77 m² gbo en studio’s van 46 m².
Per appartementengebouw kunnen we 16 tot ca. 32 appartementen realiseren. De grootte van de appartementen is aanpasbaar, het
aantal appartementen en het woonoppervlak per trappenhuis is
gemaximeerd. We vertellen u graag welke mogelijkheden er zijn.

De appartementen zijn ontworpen op basis van de woonmatjes
waar woningcorporaties mee werken. De eisen van toegankelijkheid, levensloopbestendigheid en zorg kunnen daardoor goed
worden ingepast in de woningplattegronden. Op basis van uw
programma van eisen bekijken wij met u welke mogelijkheden het
Plus 2Appartementen concept u biedt. Gezamenlijk komen we tot
een product dat optimaal aansluit op uw wensen.

Plus2Appartementen - typen
BVO's
per
verdieping

Type

Beuk
in mm

Aantal
appartementen
per verdieping

Appartementen/afmetingen (GO) per etage

Portiek

7200

6 appartementen

3 app.

66,3 m²

1 app.

69,6 m²

2 app.

76,5 m²

3 t/m 5

535 m²

Portiek klein

6900

6 appartementen

3 app.

61,4 m²

1 app.

64,7 m²

2 app.

73,1 m²

3 t/m 5

507 m²

Portiek combi

7200

8 appartementen

4 app.

66,3 m²

4 studio's

46,0 m²

3 t/m 5

596 m²

Portiek slank

6900

4 appartementen

4 app.

65,8 m²

3 t/m 7

364 m²

6 appartementen

6 app.

60,2 m²

3 t/m 5

511 m²

Aantal
verdiepingen

(of 7200)
Corridor

9450

(Aangegeven maten zijn circa maten)
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APPARTEMENTEN, 3-LAAGS EN 5-LAAGS
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ONT WERP

Plattegronden

PORTIEK

PORTIEK

APPARTEMENT

6 APPARTEMENTEN

69,5 m2

76,9 m2

77,3 m2
20,3 m

76,2 m2

66,3 m2

APPARTEMENT
APPARTEMENT66,3
66,3m2
m2

S103

PORTIEK - VERDIEPING - BEUK 7200

26,3 m
8

APPARTEMENT 76,9 m2
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ONT WERP

11

PORTIEK
4 APPARTEMENTEN

69,5 m2

76,9 m2

20,3 m
Berging
6 m2

66,3 m2

PORTIEK BEGANE GROND + BERGRUIMTEN EN ALGEMENE RUIMTEN - BEUK 7200

26,3 m
10

S002

P L AT T E G R O N D E N
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PORTIEK KLEIN
6 APPARTEMENTEN

64,7 m2

73,1 m2

19,7 m
61,4 m2

APPARTEMENTEN, 5-LAAGS
PORTIEK KLEIN - VERDIEPING - BEUK 6900

25,7 m
12

S

P L AT T E G R O N D E N

PORTIEK COMBI

PORTIEK COMBI

4 APPARTEMENTEN - 4 STUDIO'S

APPARTEMENT - STUDIO

46,0 m2

20,3 m
66,3 m2

APPARTEMENT 66,3 m2

S106

PORTIEK COMBI - VERDIEPING - BEUK 7200

29,3 m
14

STUDIO 46,0 m2
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P L AT T E G R O N D E N

P L AT T E G R O N D E N

PORTIEK SLANK
4 APPARTEMENTEN

65,8 m2

17,6 m
65,8 m2

APPARTEMENTEN, 3-LAAGS

PORTIEK SLANK - VERDIEPING - BEUK 6900 (OF 7200)

21,0 m
16

S104
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P L AT T E G R O N D E N

CORRIDOR

CORRIDOR

6 APPARTEMENTEN

APPARTEMENT

16,7 m
60,2 m2

APPARTEMENT
60,2 m2
CORRIDOR - VERDIEPING - BEUK 9450

S107
28,9 m
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A F W E R K I N G S N I V E AU

Afwerkingsniveau
HOOGWAARDIGE, ONDERHOUDSARME MATERIALEN

Het afwerkingsniveau en de prijs van Plus2Appartementen zijn
gebaseerd op een algemeen programma van eisen voor sociale
huur, maar Plus2Appartementen kan geheel aangepast worden
aan uw specifieke wensen. Aan de hand van uw programma van
eisen adviseren wij u over het afwerkingsniveau van zowel de
appartementen als de algemene ruimten.
In Plus 2Appartementen wordt gewerkt met hoogwaardige, onderhoudsarme materialen zoals kunststof kozijnen. De appartementen zijn standaard voorzien van vloerverwarming en een
warmtepomp. De standaard Technische Omschrijving is te vinden op www.plus2appartementen.nl

We hebben gekozen voor het volgende basispakket:
Keukenblok in woonkeuken (een basis keuken,
waarvan de afwerking kan worden aangepast aan uw
programma van eisen.
myCuby® badkamer met afwasbare wanden en een
betegelde vloer, met Sphinx sanitair en afgewerkte
douche, exclusief douchescherm. De afwerking kan
worden aangepast aan uw programma van eisen.
Separaat toilet of toilet in badkamer mogelijk.

OPTIE: LUXE AFWERKING BADKAMERS
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CIRCULAIR

Duurzaamheid

Circulair bouwen

EPC 0, ENERGIENEUTRAAL, NUL-OP-DE-METER EN BENG 1/2/3

MATERIALENPASPOORT

Door toepassing van hoogwaardige materialen, PV-panelen en slimme
installatietechnieken is Plus2Appartementen klaar voor de toekomst.
Gebruiksgemak en wooncomfort voor de bewoners staan bij ons centraal. Deze factoren dragen aanzienlijk bij aan de levenskwaliteit en
een gezonde leefomgeving.

Met Plus 2Appartementen is het mogelijk om, afhankelijk van het aantal
appartementen en het (gelimiteerde) dakvlak, een aantal woningen
te laten voldoen aan de Nul-op-de-meter (NOM) voorwaarde om een
energieprestatievergoeding (EPV) te verkrijgen.

BENG
Met de warmte-terugwin-ventilatie, vloerverwarming, een luchtwarmtepomp en PV-panelen op het dak in combinatie met hoogwaardige
geïsoleerde schil realiseren wij energiezuinige en comfortabele woningen.
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De BENG eisen zijn in de basis in dit concept opgenomen. Het eventueel behalen van een hogere duurzaamheidsdoelstelling is van een
aantal factoren afhankelijk zoals het aantal appartementen in het gebouw. We adviseren u hierover graag.

Plus 2Appartementen zien wij als grondstoffenbank van de toekomst. Greencalc+ berekeningen op basis van een levenscyclusanalyse helpen
ons hierbij. Wij maken optimaal gebruik van ‘BioBased’ materialen met een lage milieubelasting, zoals FSC/PEFC hout en spaanplaat met
minder formaldehyde uitstoot en van emissiearme materialen. Verbindingen worden, daar waar mogelijk, droog en mechanisch uitgevoerd
en zijn demontabel en remontabel. We minimaliseren het gebruik van kit, lijm en foam. We voorkomen afval en maximaliseren de restwaarde van het gebouw.

MATERIALENPASPOORT
We leggen de details van de gebruikte materialen vast in een materialenpaspoort. Het materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen zijn gebruikt, hoe ze zijn verwerkt (levenscyclusanalyse) en of materialen/componenten hergebruikt kunnen worden. Voor het opstellen
van het paspoort wordt de methodiek van de onafhankelijke ‘Madaster Foundation’ gebruikt.
Madaster is het kadaster voor materialen. Grondstoffen zijn schaars en gelimiteerd. Door goede documentatie kunnen zij ongelimiteerd
beschikbaar blijven.
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BOUWSYSTEEM

BIM

Bouwsysteem

PRODUCTIE EN ASSEMBLAGE VANUIT BIM MODEL

BEWEZEN TECHNIEK OP INNOVATIEVE MANIER TOEGEPAST

Plus2Appartementen is standaard uitgewerkt in BIM. Alle relevante product- en procesgerelateerde informatie is eenduidig opgeslagen en beschikbaar voor alle disciplines in het ontwerp- en
bouwproces en indien gewenst voor het gebouwbeheer.
Aansturing van de productie en assemblage van prefab onderdelen gebeurt vanuit het BIM model.
Dankzij onze standaardbibliotheek kunnen wij binnen zeer korte tijd een ontwerpmodel presenteren. Dit is bruikbaar voor de
benodigde onderzoeken en de omgevingsvergunningaanvraag.
Bovendien maken wij met het ontwerpmodel snel een duidelijke
visualisatie voor u.
Na uw goedkeuring van het ontwerpmodel gaan wij verder met
het uitwerken en vaststellen van het engineeringsmodel.

Plus2Appartementen kenmerkt zich door een droog stapel bouwsysteem. Vanuit het MorgenWonen concept voor eengezinswoningen ontwikkelden wij prefab elementen / bouwstenen voor appartementen. De hoogwaardige all-in, kant-en-klare
bouwdelen (fundering, vloeren, gevels, dak en wanden) en units (badkamer, toilet, meterkast en installaties) worden plugand-play gemonteerd op de bouwplaats. Hiermee kunnen wij duurzame appartementen in een korte bouwtijd realiseren.
Eén week, één appartement!

TECHNISCHE UNIT

MYCUBY®

Voor de technische unit is een compacte, technische kast ontwikkeld.
Deze kast bevat een installatie die snel kan worden aangesloten op de
gebouwgebonden infrastructuur in de schacht.

myCuby® staat voor een nieuwe, duurzame
manier van bouwen. De badkamer wordt als
prefab unit in de appartementen geïnstalleerd. Deze innovatieve en modulaire eenheden van myCuby® bieden veel voordelen
ten opzichte van traditionele ruimtes: een
kortere bouwtijd, meer grip op de planning, een snelle levering, een constante en
voorspelbare eindkwaliteit en een moderne
uitstraling. myCuby® is bijzonder flexibel! U
kiest zelf de afwerking van de wanden, de
vloer, het sanitair en de verlichting. Voor de
meest uitdagende wensen biedt myCuby®
een passende oplossing. Bovendien is het
onderhoud eenvoudig en voordelig. Aansluitingen voor de keuken zijn al opgenomen in de wand van het badkamerelement
(keukenzijde). De keuken wordt tegen de
badkamerwand geplaatst, zodat er korte
leidinglengtes nodig zijn. Op deze manier
zijn alle keukenaansluitingen al fabrieksmatig voorzien. De keuken kan snel worden
geplaatst en aangesloten.

Door ons BIM proces, onze LEAN technieken en het fabriekmatig
produceren van gebouwdelen kunnen wij snel bouwen en het
appartementengebouw op het gewenste moment opleveren.

BOUW PLUS 2 APPARTEMENTEN FUTENLAAN - VINKVEEN
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MYCUBY® BADKAMER GEPRODUCEERD IN FABRIEK
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TO E K O M S T

Toekomst

Veiligheid
WE WERKEN VEILIG OF WE WERKEN NIET

Veilig werken staat bij ons altijd voorop. Veiligheid op de werkvloer en de bouwplaats
is uitermate belangrijk. Niet alleen voor onze medewerkers, onderaannemers en
leveranciers maar ook voor omwonenden en bezoekers van onze bouwplaatsen.
Voor de bouwplaatsen voor Plus 2Appartementen projecten stellen we hoge eisen aan
veiligheid, ligging en toegankelijkheid van de locatie. Voor de start van elk project
voeren we een risicoanalyse uit waarbij we alle mogelijke risico’s in kaart brengen
en beheersmaatregelen opstellen. We toetsen de ondergrond in verband met het
plaatsen van de benodigde kraan, zorgen ervoor dat de prefab betonnen elementen
veilig gelost kunnen worden en stellen een BLVC plan voor de omgeving op.

BOUWSTENEN TE KIEZEN UIT CONFIGURATOR

KOZIJN(OPENINGEN)

Ontwikkelingen staan nooit stil. Dat geldt ook voor het Plus2Appartementen concept.
In de toekomst wordt het mogelijk om met de Plus 2Appartementen configurator uw woonwensen vorm te geven. Met een paar simpele handelingen stelt u het gebouw samen. Naast de keuze voor het aantal verdiepingen, gevelindelingen en uitstraling van het gebouw kunnen
diverse elementen worden gekozen, zoals entrees, balkon- of berging elementen en elementen in de appartementen:

BOUW PLUS 2 APPARTEMENTEN FUTENLAAN - VINKVEEN
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BADKAMER MET TOILET
IN BADKAMER

TECHNIEK MET KLEINE
BERGING (in combinatie
met separaat toilet)

TECHNIEK MET GROTE
BERGING (in combinatie met
toilet in de badkamer)

BADKAMER SEPARAAT
TOILET
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PA R T N E R S

Partners
PLUS 2 APPARTEMENTEN

Circulair bouwen

Optimaal proces door BIM / Lean

Prefab bouwsysteem

Duurzaam (all electric, EPC 0, NOM, BENG)

Keuze in architectuur

Diverse plattegronden/maatvoering
en afwerkingsniveau mogelijk

Snelle bouwtijd

Aveco de Bondt

PlusWonen

DE architekten

Stenenmarkt

Homij DEC

VolkerWessels

MorgenWonen

Westo Prefab Beton

Ketensamenwerking / vaste ketenpartners
CO2 reductie
Lage kosten voor mutatieonderhoud
Vaste lage bouwkosten
Voorspelbare kwaliteit
Snelle planontwikkelingstijd,
korte voorbereiding

Omgeving: Minder overlast door
snelle bouwtijd
Plug-and-Play
Bewezen technologie

Minimale onderhouds- en
beheerkosten
Foutloos
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myCuby®

Betrouwbare partners
VolkerWessels concept
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P LU S 2 A P PA R T E M E N T E N

Met Plus 2 appartementen
MAKEN WIJ KLEINSCHALIGE
APPARTEMENTENGEBOUWEN MOGELIJK
Met Plus2Appartementen
kunnen wij de ambities
van beleggers, corporaties,
ontwikkelaars en gemeenten
waarmaken. Met dit
innovatieve concept zijn
we in staat snel, efficiënt
en foutloos een duurzaam
appartementengebouw te
ontwikkelen en te realiseren
tegen lage bouwkosten en in
een korte bouwtijd.
Met Plus2Appartementen
kunnen wij uw
huisvestingswensen realiseren.
Wij verstrekken u graag de
actuele prijzen en
een projectaanbieding.

Bébouw Midreth
Groot Mijdrechtstraat 11
3641 RV Mijdrecht
T +31 (0)297 760100
info@bebouw.nl
www.bebouw.nl

www.plus2appartementen.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Plus 2 Appartementen is een concept van VolkerWessels.
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www.plus2appartementen.nl

