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Renovatie is een vak apart en elk project is anders. Dat weten  
wij als geen ander. Elk renovatieproject benaderen wij dan  
ook op een geëigende manier. Een manier die past bij de vraag,  
de opdrachtgever en om te beginnen bij de klant/gebruiker. 

De mensen die het doen
U kunt bij Trebbe beschikken over:
-  een speciaal concept- en ontwikkelteam dat voor renovatieprojecten 

verschillende scenario’s uitwerkt.
-  renovatiespecialisten die het werk en de communicatie met 

bewoners zorgvuldig voorbereiden.
-  vakmensen in de uitvoering die van renovatie hun specialisme 

hebben gemaakt. Mensen met een flinke dosis bouwkundige 
kennis, die houden van afwisseling en zich kunnen inleven in de 
eindgebruiker met wie ze vaak dagelijks te maken hebben. Want 
renoveren is communiceren.

-  de know how en ervaring van Bouwbedrijf Van den Hengel B.V. in 
Soest, een deelneming van Trebbe en een gerenommeerde naam 
wanneer het gaat om bijzondere renovatie- en restauratieprojecten.

Trebbe renoveert! 

U kent ons waarschijnlijk als 

nieuwbouw partner. Weet u dat we 

ook jarenlange ervaring hebben 

op het gebied van renovatie?  

Van grondgebonden woningen, 

appartementen, scholen,  

zorggebouwen tot ziekenhuizen. 

En van grootscheepse renovaties, 

energetische verbetering tot  

dagelijks onderhoud. Kortom,  

alles wat met bestaande bouw  

en haar bewoners/gebruikers  

te maken heeft.

Waarde toevoegen mét rendement
Onze renovatiemensen hebben een voorliefde voor bestaande 
bouw. Waarde toevoegen aan deze gebouwen op het gebied van 
energiebesparing, comfort, indeling en uitstraling is voor hen 
dagelijkse kost. Waarde die rendement oplevert, waardoor het 
gebouw nog jarenlang goed is voor woon-, werk- en leefplezier. 

Een kijkje achter de voordeur
In deze brochure geven we u een beeld van de diversiteit aan recente  
renovatieprojecten waarbij wij betrokken zijn en van onze manier  
van werken. Een kijkje achter de voordeur geeft u namelijk het  
beste beeld van Trebbe als renovatiepartner. En wilt u meer weten? 
Neem gerust contact met ons op voor een toelichting. 

“ Renoveren is waarde 
 toevoegen aan iets 
 wat al jarenlang 
 bestaat”

Vernieuwbouw Vredeskerk in Enschede 

“ Open 
heiligheid 
vertaald 
in een 
transparant 
gebouw” 

Enschede heeft zeven kerkgenootschappen. 
Vanwege de terugloop in het aantal 
kerkgangers besloten ze zich te centreren in 
één kerkgebouw. Dat werd de Vredeskerk, in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw gebouwd 
door Trebbe. 

Om de kerk geschikt te maken als 
centraal gebouw voor de gezamenlijke 
kerkgenootschappen, moest het één en 
ander worden aangepast. Trebbe maakt 
deel uit van het bouwteam en neemt de 
vernieuwbouw voor haar rekening. 
De vernieuwbouw kreeg als thema  
‘Open heiligheid’ mee. Achitectenbureau 
Wevers & Van Luipen vertaalde dit in het 
ontwerp dat de bouwcommissie van de 
Vredeskerk het meest aansprak. 

Keuze voor bouwteam en Trebbe
“Het architectenbureau kwam met het 
voorstel een bouwteam samen te stellen”, 
vertelt Fred van Dijk, voorzitter van de 
bouwcommissie. “Wij hebben gekozen voor 
Trebbe voor wat betreft het bouwkundige 

deel. Zij kwamen het beste uit de bus qua prijs, aanpak, ervaring en 
referenties van anderen.”

Transparante uitbreiding
In september 2014 is begonnen met de sloop binnenin het gebouw. 
De bedoeling is dat een jaar later het vernieuwde gebouw in gebruik 
wordt genomen. “Aan het uiterlijk van de bestaande kerk wordt 
weinig veranderd. Dat kan ook niet omdat het een gemeentelijk 
monument is. Wel komt er een flinke uitbreiding. Moderne 
nieuwbouw met veel glas die via drie doorbraken wordt verbonden 
met de grote kerkzaal. Hierdoor ontstaat ruimte voor 700 bezoekers.” 

Busopstelling kwartslag gedraaid
Verder komt er een jeugdhonk op de zolder die tot nu toe altijd 
ongebruikt is geweest en worden er nieuwe toiletten, een stilteruimte 
en een grote keuken gerealiseerd. Bijzonder is ook de kerkopstelling. 
“De oorspronkelijke ‘busopstelling’ wordt een kwartslag gedraaid. 
En de banken maken plaats voor stoelen. Dat geeft een heel ander 
beeld, veel ruimtelijker en bovendien flexibeler.”

Fred van Dijk, 
voorzitter van de bouwcommissie, 

in ‘zijn’ kerk

Vredeskerk Enschede,
tekening architectenbureau 

Wevers & Van Luipen
uit Utrecht

“Moderne nieuwbouw met veel 
glas, via drie doorbraken

 verbonden met de grote kerkzaal”

Bestaand wonen en vernieuwbouw
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Het groot onderhoud en de energiemaat-
regelen nemen per woning 19 dagen in 
beslag. Hiervan wordt 10 dagen in de woning 
gewerkt. De overige werkzaamheden vinden 
buiten de woning plaats. “De meeste  
bewoners blijven in die periode in hun  
woning wonen. Dat willen ze graag.”

Goede voorbereiding
De vooropname werd uitgevoerd door 
deltaWonen zelf. “Het was toen vooral 
zaak de bewoners uitleg te geven over 
de renovatie en ze te overtuigen van de 
noodzaak ervan. Later hebben we nog 
een warme opname samen met Trebbe 
uitgevoerd, met als doel exact in beeld te 
krijgen wat er per woning moet gebeuren.” 

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn en 
om de bewoners te kunnen laten zien wat 
er staat te gebeuren, is er een modelwoning 
gerealiseerd. “Maar uiteraard kun je altijd 
voor verrassingen komen te staan. Dat is 
het risico van renovatie. Maar ik heb er alle 
vertrouwen in.” 

“Werken met Lean zorgt 
 voor een gezamenlijke 
 verantwoordelijkheid, 
  van alle bouwpartners  

en vakmensen”

Duidelijkheid 
voor bewoners

Duidelijkheid voor bewoners: dat is van groot 
belang bij renovatie projecten en zo ook bij 
de modernisering van de 21 woningen in 
Kampen. Bewoonster Bianca Koopman en 
voorman/uitvoerder Ralf Postma bespreken 
samen de voortgang van het project.

DeltaWonen en Trebbe zijn voor de start 
van het project bij alle bewoners thuis 
geweest om exact door te spreken wat de 
modernisering inhoudt. Dit deden ze met 
behulp van de Bouwtool. Deze tool is een 
iPad-programma, inzichtelijk voor alle 
projectleden, waarin exact wordt vastgelegd 
wat er per woning moet gebeuren. 

21 woningen in Kampen:  
groot onderhoud en energiemaatregelen 

“ We zijn te gast 
in de woning  
en gedragen 
ons ook zo” 

Theo Schuurman is projectleider bij  
deltaWonen en is met zijn eerste Lean-
project begonnen. Dat doet hij samen met 
Trebbe. Het gaat om groot onderhoud aan  
21 huurwoningen in Kampen. De verwach -
tingen van Theo zijn hooggespannen. “Wat 
me tijdens de Lean-sessie opviel, is dat 
iedereen ontzettend gemotiveerd is. De ver-
schillende partijen namen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, zonder dat de mensen 
zich daarbij achter anderen verscholen.” 

De woningen hebben nu energielabel D/E 
en krijgen label A. De houten kozijnen 
worden vervangen door kunststof kozijnen 
met HR++ isolatieglas. Verder worden de 
vloeren geïsoleerd, evenals de kap. De 
asbestbeplating op het dak wordt verwijderd 
en de woningen krijgen nieuwe dakpannen. 
Ook wordt de riolering vervangen en krijgt 
een groot deel van de woningen een nieuwe 
keuken, badkamer en toilet. De bestaande 
bergingen achter de woningen worden 
vervangen door prefab bergingen. 

Te gast in de woning
Een flinke klus dus, waarbij de gehele woning 
onder handen wordt genomen. “Vroeger 
vloog een aannemer de woning in en moest 
de huurder zich maar aanpassen. Maar dat 
is verleden tijd. We passen Lean toe om zo 
efficiënt en gestroomlijnd mogelijk te werk 
te gaan met een kwalitatief hoogwaardig 
resultaat en zo min mogelijk overlast voor de 
bewoners. We zijn te gast in de woning van de 
klant en gedragen ons ook zo.”   

Dagplanning voor elke bewoner
Voor de renovatie daadwerkelijk startte, kregen de bewoners een 
boekje van Trebbe waarin van dag tot dag staat aangegeven welke 
werkzaamheden aan de woning worden verricht. Zo ook Bianca en 
haar gezin:“In het boekje staat precies wat wij als bewoners kunnen 
verwachten en wat wij moeten doen. Bijvoorbeeld op dag 1 de berging 
leeghalen. We weten dankzij het boekje exact waar we aan toe zijn en 
dat is prettig want zo’n renovatie van je huis is best spannend.” 

Inmiddels zijn bij de eerste woningen de werkzaamheden gestart. 
“Opvallend is dat ik er heel weinig van merk. De geluidsoverlast is 
beperkt. Het enige dat ik merk, is dat er bouw vakkers voor mijn raam 
langslopen. Mijn zoontje geniet enorm van de kraan en het andere 
materieel op straat.” 

Dagelijkse aanwezigheid Trebbe en deltaWonen
Ralf Postma is dagelijks aanwezig en onderhoudt persoonlijk contact 
met elke bewoner. “Erg fijn”, vindt Bianca. “Ook Theo Schuurman van 
deltaWonen is hier vrijwel dagelijks te vinden. Als er iets is, kun je 
direct bij ze terecht en wordt er ook écht naar je geluisterd. Dat vind 
ik ontzettend belangrijk.” 

Theo Schuurman (l),
projectleider bij deltaWonen,

tijdens Lean-sessie

Bewoonster Bianca Koopman
en haar dochter

met voorman/uitvoerder
Ralf Postma 
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Groot onderhoud negen portiekflats in Hilversum

“ Renoveren vergt sociale 
eigenschappen ”

Marcel van Baarsen is projectleider bij Trebbe. Samen met René 
Ruttenberg, uitvoerder bij Van den Hengel (deelneming Trebbe) leidt 
hij het project in Hilversum. In opdracht van Dudok Wonen worden 
negen flats die in totaal bestaan uit 210 woningen in een tijdsbestek van 
slechts zes maanden opgeknapt. Er worden watermeters en intercoms 
geplaatst en de badkamers krijgen nieuwe ventilatie. Daarnaast worden 
de trappenhuizen aangepakt en de bergingen voorzien van nieuwe 
geïsoleerde plafonds. Ook de buitenkant wordt opgeknapt. Isolatie van 
de gevels, herstel van voegwerk en plaatsing van nieuwe entreedeuren 
behoren allemaal tot de werkzaamheden.

Strakke planning 
Door de strakke tijdsplanning moest er goed worden gekeken welke 
werkzaamheden tegelijk konden worden uitgevoerd. “Door in alle negen 
flats tegelijk te beginnen met de werkzaamheden en deze goed op 
elkaar af te stemmen vordert de klus in rap tempo. Dat lijkt mooi, maar 
teveel vooruit lopen op de planning bij een project waar je te maken 
hebt met bewoners kan niet”, vertelt Marcel. “Bewoners worden vooraf 
geïnformeerd over de werkzaamheden en over wanneer zij bepaalde 
ruimtes leeg moeten hebben zodat wij aan de slag kunnen. Een week 
eerder voor de deur staan is dan geen optie.”

Goede communicatie is essentieel
De buurt in Hilversum waar de flats staan vormt bij deze klus een extra 
uitdaging. René kent de meeste bewoners inmiddels. “Veel bewoners 
zijn overdag thuis. Sommigen willen niet meewerken met bijvoorbeeld 
het leeghalen van de berging. De kunst is dan om rustig te blijven en 
door persoonlijk contact de bewoner toch mee te krijgen. Eigenlijk ben 
ik voor 80% een sociaal werker!”

Wat aan de binnenkant van de drie grote gebouwen opvalt is het vele 
licht dat naar binnen komt. “Voorheen was er één donkere gang die 
leidde naar verschillende kantoorruimtes. Door minder muren te plaat-
sen en heel veel glas is er natuurlijk licht in elke ruimte.” 

Verrassingen bij renovatie
Dat renovatiewerk gepaard gaat met verrassingen kan Martin volledig 
beamen. “De drie grote gebouwen zijn identiek, althans dat lijkt zo. 
Tijdens de werkzaamheden bleek dat één van de panden tijdens de 
vorige renovatie als pilot is gebruikt. De dingen die goed gingen, zijn 
in de andere twee gebouwen gekopieerd. Maar er zijn ook verschil-
len. Zo zijn bij het eerste gebouw breedplaatvloeren gebruikt van 120 
centimeter breed. De andere gebouwen hebben in het werk gestorte 
vloeren. De breedplaatvloeren bleken namelijk lastig plaatsbaar in het 
bestaande gebouw omdat de kap moest worden gehandhaafd.” 

Leerlingen op de bouwplaats
Bij de Willem III Kazerne is het net als bij elk renovatiewerk elke dag 
weer meten, nadenken en soms improviseren. Routinematig werken  
is er niet bij. Dat maakt het project ook zo geschikt voor leerlingen.  
Vincent Raven is één van de leerlingen die bij de kazerne aan het werk is. 
Hij hoopt zich over twee jaar allround timmerman te mogen noemen. 

“Ik werk drie dagen per week op het project en twee dagen per 
week ga ik naar school. Het is ontzettend leerzaam om in de praktijk 
ervaring op te doen. En helemaal bij een renovatieproject als dit. Wat 
me is opgevallen, is dat er niets vanzelfsprekend is. En dat je van alle 
markten thuis moet zijn. Zo heb ik niet alleen getimmerd, maar ook 
dakgoten vervangen en betonwerk gedaan. Danny Ellen, timmerman 
en leermeester bij Trebbe, begeleidt me erg goed. Ik heb het dus 
zeker naar mijn zin!” 

“ Elke dag weer meten, nadenken en
 soms improviseren. Routinematig 
 werken is er niet bij”

Leerling Vincent Raven en
hoofduitvoerder Martin Damhuis

Willem III Kazerne in Apeldoorn

“ Een bijzonder 
project in alle  
opzichten!”

Vier monumentale kazernegebouwen renove-
ren en installatietechnisch aanpassen op de 
Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn. Met 
dit project ging hoofduitvoerder Martin Dam-
huis in januari 2014 aan de slag. Een hele 
klus, maar in december 2014 is het zover: 
dan wordt het renovatieproject opgeleverd. 

De gebouwen stammen uit 1938 en zijn in 
de jaren zeventig gerenoveerd. De drie grote 
gebouwen worden door het team van Martin 
Damhuis voorzien van kantoorruimtes en 
één van deze gebouwen krijgt ook een aantal 
medische voorzieningen. Het kleine gebouw 
wordt ingericht als museum.

Gebouwen volledig gestript
Terwijl we een rondgang maken over het werk, 
licht Martin de omvang van de renovatie toe. 
“De gebouwen zijn volledig gestript, alleen 
de dragende muren zijn blijven staan. Alle 
dakpannen zijn van de daken afgehaald, zodat 
isolatieplaten konden worden aangebracht. 
Vervolgens hebben we de bestaande pannen 
weer teruggeplaatst om het monumentale 
karakter van de gebouwen niet te verliezen. 
Verder hebben we alle aluminium kozijnen 
met brede profielen vervangen door geïso-
leerde stalen kozijnen die in profielafmeting 
overeenkomen met de oorspronkelijke stalen 
kozijnen.” 

Bestaand wonen en vernieuwbouw

“We besteden veel tijd 
 en energie aan het contact 
 met de bewoners”

Projectleider 
Marcel van Baarsen
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Mutatieonderhoud voor woningbouwcorporatie Ons Huis

“ Van nieuwe keukens 
tot het ver vangen van 
een klemmende deur” 

“Onderhoud gaat gepaard 
met pieken en dalen. 

Die kunnen wij opvangen” 

Carla Bokdam, 
hoofd Trebbe Kleinbouw

Woningbouwcorporatie Ons Huis in Enschede 
besteedt al decennialang haar mutatie-
onderhoud uit. Ze verdeelden hun werkgebied 
(Enschede, Boekelo en Hengelo) met in totaal 
5.000 woningen. Aan elk deel zijn vaste uitvoe-
rende partijen gekoppeld. Eén ervan is Trebbe 
voor wat betreft de bouwtechnische werkzaam-
heden.  

Trebbe is al jarenlang partner van Ons Huis. 
Het onderhoud varieert van de renovatie van 
gehele badkamers en keukens tot de reparatie 
van een klemmende deur. “Behalve E & W 
installaties doen wij alles zelf”, legt Carla  
Bokdam, hoofd Trebbe Kleinbouw, uit. 

Voordeel van uitbesteden onderhoud
Het voordeel van onderhoud uitbesteden aan 
een partij als Trebbe? Carla: “Onderhoud gaat 
gepaard met pieken en dalen. Gemiddeld is 
er bij ons voortdurend één persoon bezig met 
werkzaamheden voor Ons Huis. Wij kunnen 
dalen opvullen met andere klussen en bij 
pieken extra mensen inzetten. Maar voor een 
onderhoudsafdeling binnen een woningbouw-
corporatie is dat een stuk lastiger.” 

Snelle afhandeling onderhoudsaanvragen
Onderhoudsaanvragen komen per stuk via de 
mail binnen bij Rob Wolbers, uitvoerder bij 
Trebbe Kleinbouw. “Tijdens werkdagen neemt 
hij binnen 24 uur contact op met de betreffen-
de bewoners. De aanvraag wordt afhankelijk 
van de werkzaamheden bij timmerman Rocco 
Noordman of één van de metselaars neerge-
legd. Zij werken de aanvragen, eventueel met 
hulp van collega’s en/of onderaannemers, af. 
Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd, 
krijgt Ons Huis via Rob Wolbers bericht.” 

Prefab renovatieconcept Renolution 

Woningen energieneutraal maken terwijl bewoners 
blijven wonen

Renolution is een prefab renovatieconcept voor energieneutraliteit en minimale 

overlast voor bewoners. Trebbe is één van de co-makers van Renolution. Het is 

een methode waarmee oudere (portiek)woningen eenvoudig en kostenefficiënt 

bouwkundig klaar zijn voor Nul op de Meter. De bewoners blijven tijdens de reno-

vatie in hun woning.

Renolution maakt gebruik van speciale goed geïsoleerde dak- en gevelelementen 

in elke door de klant gewenste afwerking; inclusief passende kozijnen, beglazing, 

in de gevel geïntegreerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning en zon-

nepanelen. Compleet voorgefabriceerd! Door een sterk, maar relatief licht stalen 

frame worden deze op en aan de woning bevestigd. 

Voordelen

Antje de Groot-Schuttert, directeur Trebbe Oost en Noord, vertelt: “Voordelen van 

dit renovatieconcept zijn dat verbreding en verzwaring van de fundering niet nodig 

zijn, sloopwerkzaamheden aan de gevels en daken achterwege kunnen blijven en 

dat de bewoners hun huis niet uit hoeven”.

Voor de klant

Renolution is een samenwerkingsverband van gerenommeerde partijen (adviseurs, 

producenten en aannemers) die vanuit hun eigen expertise, ervaring en product-

kennis de klant een integrale methode bieden en hen ontzorgen. “Wij doen een 

grondige gebouw- en woninginventarisatie, maken een 3D-scan en zetten de gege-

vens in een BIM-model. Klaar voor de fabriek en om te verbeelden voor bewoners.” 

Vast aanspreekpunt

Met één vaste contactpersoon en een bewonersbegeleider verzorgt Renolution de 

gehele voorbereiding en realisatie: van het communicatie- en argumentatietraject 

met de bewoners in groeps- en keukentafelgesprekken tot en met de nazorg en 

bewaking van de beloofde prestaties. 

www.renolution.nl

Jan Klomp:  
‘ renovatieman’  
in hart en nieren

Jan Klomp is er één van de oude stempel, zoals hij het zelf noemt.  
Hij werkt al 24 jaar bij Trebbe, waarvan de laatste 15 jaar voornamelijk 
in de renovatie. Zijn functie is voorman/timmerman. Het timmervak 
is zijn lust en zijn leven, en dan vooral het echte maatwerk dat je bij 
renovatiewerkzaamheden tegenkomt. 

“Het mooie aan renovatiewerk? Dat is de uitdaging. Elke dag kom je 
weer iets nieuws tegen en moet je op zoek naar oplossingen. Je kunt 
niet klakkeloos kozijnen plaatsen. Je moet de bestaande situatie eerst 
goed bekijken en nadenken hoe je hiermee omgaat.”

Sociaal
Behalve vakkennis vergt renovatie ook communicatie. “Je hebt met  
bewoners of gebruikers te maken, dus je moet altijd klantvriendelijk 
zijn. Bij de renovatie van het dialysecentrum in Emmen bijvoorbeeld 
zaten we letterlijk tussen de patiënten. Daar moet je respectvol mee 
omgaan en bovendien moet je je afspraken nakomen. De planning is 
heilig. Je kunt niet zomaar een dag uitlopen, want dat heeft directe 
gevolgen voor de klant.” 

Secuur
Verder is het van belang secuur te werk te gaan. “Je werkplek netjes en 
schoon houden; dat is heel belangrijk. Je kunt bij renovatiewerkzaam-
heden in het Universitair Medisch Centrum Groningen bijvoorbeeld niet 
zomaar op een verpleegafdeling gaan zagen. Het timmerwerk zelf is 
eigenlijk maar een deel van ons feitelijke werk. Plannen, stofschotten 
plaatsen, overleg met de klant; het hoort er allemaal bij. En dat maakt 
elke dag weer bijzonder.”  

“Renovatiewerk is 
 elke dag weer bijzonder” 

Jan Klomp,
voorman/timmerman
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Renovatie 43 appartementen in Amsterdam

 Zorgvuldig en flexibel,  
met aandacht voor mensen 

Renovatie van een appartementengebouw in een 

echte volksbuurt; daar heb je een bepaald type 

aannemer voor nodig. Een bedrijf dat zorgvuldig 

te werk gaat, flexibel is en aandacht heeft voor 

mensen. Ymere koos voor Trebbe als contractpartij. 

Deelneming Van den Hengel nam de uitvoering  

voor haar rekening. Begin 2014 werden de  

43 appartementen en de bedrijfsruimte in  

Bos en Lommer (Amsterdam) opgeleverd.



Renovatie dagactiviteitencentrum De Marke in Oldenzaal  

“ Wij lopen niet voor 
problemen weg”  

In Oldenzaal renoveert Trebbe dagactiviteitencentrum De Marke in 
opdracht van Aveleijn. Het gaat om de herinrichting van het deel dat 
na sloop is overgebleven. 

Piet Geerlings werkt als werkvoorbereider bij de afdeling Trebbe 
Kleinbouw in Enschede. Bij projecten als De Marke is hij van 
het begin tot het eind betrokken. “Ik start met de calculatie, 
ga vervolgens aan de slag met de inkoop, werkvoorbereiding 
en uiteindelijk de bouwbegeleiding. Behalve dat dit de nodige 
afwisseling met zich meebrengt, is het ook erg nuttig om het 
hele traject op te pakken. Doordat je de calculatie hebt verzorgd, 
weet je al heel veel van het project. Die kennis kun je tijdens de 
vervolgstappen goed gebruiken.” 

Het gebouw van Aveleijn wordt voorzien van onder meer een 
groepsruimte, bakkerij, belevenisruimte, toiletten geschikt voor 
minder validen en douches die ook met brancards toegankelijk 
zijn. “Gebouwen voor mensen met een beperking vergen bepaalde 
aanpassingen. Voor ons is dat niet nieuw. Wij werken regelmatig 
voor Aveleijn en weten dus goed wat er wordt verwacht.” 

“De toegevoegde waarde van Trebbe in renovatietrajecten? 
Wij lopen niet voor problemen weg. Iedereen denkt mee: van 
werkvoorbereider, uitvoerder tot timmerman. Dat moet ook wel, 
want niets is standaard.” 

“Iedereen denkt mee: 
 van werkvoorbereider, 
 uitvoerder tot timmerman” Werkvoorbereider

Piet Geerlings

Architect/eigenaar A3 Architecten 
Wim van As

PRESENTATIE D.D. 2014.06.25 HELDEN  VAN  DE  VERBEELDINGSKRACHT

Rendement voor de opdrachtgever
De doelgroep, de beoogde levensduur 
en de opbouw van het casco; samen 
bepalen ze voor een belangrijk deel de 
totaalaanbieding. “Steeds vaker wordt 
voor een langere levensduur gekozen van 
bijvoorbeeld 15, 25 tot soms wel 40 jaar. 
De levensduur bepaalt gedeeltelijk welke 
duurzaamheidsmaatregelen interessant zijn. 
Het doel is uiteraard dat de investeringen 
in de loop der jaren weer worden 
terugverdiend. Investering en rendement 
nemen wij in elke opgave mee.”

“Wij denken mee in 
de kasstromen en 

kunnen de opdrachtgever 
hierin voor een deel 

ondersteunen”

Concept Portiekwoningen 

“ Wij doen een  
totaalaanbieding 
waarbij alle risico’s 
zijn geïnventariseerd”

Een concept maken voor bestaande woningbouw, dat is best lastig. 
Je hebt namelijk altijd te maken met een bestaande situatie, die nooit 
hetzelfde is. Elk project is anders, maar ook elke woning is anders 
door de wijzigingen die de bewoners hebben doorgevoerd. Toch is 
het Trebbe in samenwerking met A3 Architecten gelukt een concept 
te maken specifiek gericht op de renovatie van portiekwoningen. Van 
enkel het toilet, de badkamer en/of keuken tot de totale aanpak.

Het consortium Trebbe en A3 Architecten kan, afhankelijk van 
de opdracht, worden uitgebreid met bijvoorbeeld De Stijlgroep 
(landschapsarchitect), Viac (installatie-adviseur) of Vibes (totale 
gebouw engineering). “Samen beschikken we over ontzettend veel 
kennis over portiekwoningen en alles wat daarbij hoort. We kunnen 
een totaalaanbieding doen waarbij alle risico’s in kaart zijn gebracht. 
Dat durven we gerust uit te spreken”, aldus Wim van As, architect/
eigenaar A3 Architecten. 

Denktank
Het consortium beschouwt zichzelf als een soort denktank. 
“Renoveren is veel meer dan alleen een gebouw opknappen”,  
legt Gerrit van Wijgerden, directeur van Trebbe West, uit.  
“Wij geven advies in de breedste zin van het woord. Wij zijn een 
financieel daadkrachtige onderneming en zijn bereid ook mee  
te denken in de kasstromen en de opdrachtgever hierin voor  
een deel te ondersteunen.” 

Bestaand wonen en vernieuwbouw
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Een winkel waar je 
duurzaam wonen kunt 
kopen: Reimarkt in 
Enschede   
In een snel tempo 40.000 woningen in Enschede verduurzamen 
en dat op een vernieuwende, klantgerichte manier. Dat was de 
uitdaging in de Maatschappelijke Investerings Opgave (MIO) 
Duurzaamheid van de gemeente Enschede en woningcorporaties 
Domijn en De Woonplaats. Het antwoord van Trebbe en Nijhuis,  
Ten Hag (makelaarsgroep), Kuub (Centrum Particuliere Bouw)  
en KAW (architecten en adviseurs) hiervoor: Reimarkt Enschede.  
Een winkel waar huurders en particuliere eigenaren duurzaam 
wonen zo uit het schap kunnen kopen.

Reimarkt heeft de meeste woningtypes in Enschede in kaart 
gebracht, bouwkundig geanalyseerd en daar standaard 
oplossingen voor ontwikkeld waaruit de klant een keuze kan 
maken. Elke huurder/eigenaar kan rekenen op een individuele 
en klantgerichte aanpak. Reimarkt denkt namelijk vanuit de 
klantwaarde: Wat wil en kan de klant en hoe kunnen wij hem 
daarin maximaal bedienen. Op 9 juli 2014 werd de Reimarkt-
winkel in Enschede officieel geopend door minister Blok.

www.reimarkt-enschede.nl

Ontwerp en realisatie Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit

Bel of mail met 
Antje de Groot – Schuttert

088 259 03 03
degroot@trebbe.nl

Meer weten?

Vestigingen 

Trebbe Oost & Noord B.V.

Tubantiasingel 63

7514 AB Enschede

Trebbe Oost & Noord B.V.

Faradaystraat 7

8013 PH  Zwolle

Trebbe West B.V.

Marconibaan 65

3439 MR Nieuwegein

Van den Hengel B.V.

Veldweg 2b

3764 CP Soest

Telefoon

088 259 00 00 

 

Website 

trebbe.nl 

 

Social media 

Twitter: @Trebbe100 

facebook.com/Trebbe 

linkedin.com/company/Trebbe 


