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‘Belangrijk 
dat 

woningen nul 
op de meter 
werden’

- Erik van der 
Linden

BREECAMP NOORD IN ZWOLLE:
TIEN WEKEN, 
VEERTIG WONINGEN, 
NUL OP DE METER
Maak kennis met Stadshagen, een grote 
uitbreidingswijk in Zwolle. Een kernge-
bied met daaromheen een schil van ge-
varieerde woonwijken. Breecamp Noord 
is daarin de jongste loot aan de boom. 
Een wijk waarin tot in de achtertuin over 
duurzaamheid is nagedacht.

‘Het plan voor Breecamp Noord lag al een tijdje op de plank’, 
vertelt Erik van der Linden van woningcorporatie Openbaar 
Belang. ‘De gemeente gaf andere projecten voorrang en er was 
natuurlijk de dip in de woningbouw, zeker wat betreft sociale 
huurwoningen. Eind 2017 is voorbereiding gestart, een jaar later 
ging de bouw van start en inmiddels zijn de eerste woningen 
opgeleverd.’

Snelheid met bouwen
De opgave was vrij eenvoudig: vier rijtjes van tien 
woningen. Bij vier woningen moesten WMO-voorzieningen 
worden aangebracht. Openbaar Belang zocht als 
opdrachtgever vooral naar een partij die snelheid kon 
maken met bouwen. Van der Linden: ‘Natuurlijk is prijs 
altijd belangrijk, maar het ging ons primair om de planning. 
Tevens vonden we het belangrijk dat een bouwer de 
woningen nul op de meter kon neerzetten. Schutte bouw 
& ontwikkeling had hierin verreweg de beste papieren én 
kon ons de garantie geven om aan die eisen te voldoen. 
Ze bleken een conceptwoning te hebben die paste binnen 
het plaatje’.
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‘Woning binnen 
paar dagen 

wind- en waterdicht’

- Paul Kleine Schaars

Prefab concept
Paul Kleine Schaars commercieel manager van Schutte bouw & ontwikkeling: 
‘Onze meerwaarde is dat we snel en efficiënt kunnen bouwen met ons 
“Woon4D 2.0 concept”. Het casco van deze woningen is geheel prefab 
neergezet, inclusief de betonnen vloeren waarin de installaties al zijn 
opgenomen. Ook het dak en de scheidingswanden zijn casco geleverd. 
Daarmee heb je de woning tijdens de bouw binnen een paar dagen al 
wind- en waterdicht en is afwerking vrijwel niet meer nodig. Het metselwerk 
was daardoor niet afhankelijk van het binnenwerk, dat ging gelijk op. Alleen 
de badkamers zijn op de traditionele manier uitgevoerd. Maar ook voor 
het gevelwerk en de badkamers verwacht ik binnen afzienbare tijd prefab 
oplossingen te kunnen implementeren.’

Wachten op de stoep
In tien weken tijd werden de woningen bijna letterlijk uit de grond gestampt. 
Van der Linden: ‘De bouw is zo snel gegaan dat de naweeën niet in bouw 
zelf zaten, maar in de directe aansluiting daarop. Denk hierbij aan het 
gebied rondom de woningen, zoals de aanleg van stoepen en parkeerplaatsen. 
Ondertussen stond men wel te popelen om er te gaan wonen. Breecamp 
Noord ligt te midden van kinderrijke buurten en is dus aantrekkelijk voor 
jonge gezinnen. Deze doelgroep wacht in Zwolle gemiddeld vijf jaar op 
een huis met een tuin, dus de animo was groot.’
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‘De duurzaamheid 
van de woning is tot 

in de tuin doorgetrokken’

- Arthur van Iterson

Met bewondering aanschouwd
Dat de bouw zo snel heeft kunnen plaatsvinden, is mede te danken aan 
een uitgebreid voorbereidingstraject waarin het plan architectonisch en 
energetisch is uitgewerkt door een ontwikkelteam. Voor de realisatie van 
Breecamp Noord schakelde Openbaar Belang een externe projectleider, 
Arthur van Iterson van Smart2Result in. Van Iterson: ‘Met het bouwteam 
hebben we gedurende de korte bouwperiode een aantal keren de tussenstand 
opgemaakt. Dat verliep goed, juist omdat het concept en het proces zo 
strak georganiseerd waren. Daar hebben we met bewondering naar gekeken, 
want je vraagt nogal wat van de bouwer, maar ook van de onderaannemers. 
Ook de nutsbedrijven bijvoorbeeld, moeten alles maar op tijd aangesloten 
zien te krijgen.’

Energievraag terugverdiend
Waar de vraag naar snelheid van bouw snel was beantwoord, bleek de vraag 
naar nul op de meter nog wel een lastige. Van der Linden: ‘Als je naar nul 
op de meter woningen toe wilt, dus geen elektriciteitsvraag voor zowel de 
woning op zich als gebruik van de woning, dan heb je zonnepanelen op 
het dak nodig. Het beeld- kwaliteitsplan schreef ons echter een dwarskap 
of een inspringing in de gevel voor, wat schaduw oplevert in het dak en 
dus niet optimaal is voor zonnepanelen. Dus de vraag naar nul op de meter 
en het beeldkwaliteitsplan waren met elkaar een lastige opgave. De 
oplossingen vonden we, na langdurige berekeningen, in het aanbrengen 
van meer panelen en panelen met een hogere capaciteit. De opgewekte 
energie door middel van zonnepanelen is zodanig hoog dat zowel de 
gebouwgebonden energievraag als de energievraag van de bewoners in zijn 
geheel worden terugverdiend.’
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 40 EENGEZINSWONINGEN 
 (STADSHAGEN), ZWOLLE

BOUWTEAMLEDEN
Architect : I_KB architecten
Constructeur : IBT Veenendaal
Aannemer : Schutte bouw en ontwikkeling
Installateur E&W : Kroneman Installatietechniek

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Levering betoncasco : MBS Betontrappen
Uitbloeiingsarme metselmortel 
en uitbloeiingsarme voegmortel : Remix Droge Mortel

Rainwinners in de tuin
Er zijn meer duurzame vernuftigheden aan de woningen te ontdekken. 
Kleine Schaars: ‘De woningen hebben elektrische verwarming, een efficiënte 
oplossing voor warmtapwater en ventilatie met warmteterugwinning. 
Daarnaast hebben we gezorgd voor optimale isolatie van de daken, muren, 
vloeren en ramen. Een meerjarenonderhoudsplan geeft de garantie dat de 
woningen er de komende veertig, vijftig jaar goed voor staan.’ Van Iterson 
vult aan: ‘De duurzaamheid van de woning is tot in de tuin doorgetrokken. 
De wijk Stadshagen is gelegen in een voormalige polder, en ligt daardoor 
vrij laag. Wateroverlast ligt dan voor de hand. In samenwerking met het 
waterschap zijn daarom “Rainwinners” geplaatst, als erfafscheidingen tussen 
de woningen in de tuinen. Deze schuttingen zijn hol van binnen en vangen 
het regenwater op, dat deels wordt geïnfiltreerd en deels via een regenton 
bruikbaar is. Dat is duurzaamheid tot in de achtertuin!’
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