
Realisatie

Type 01

Type 03

Woonoppervlakte 170 m2  |  Inhoud 671 m3

Woonoppervlakte 220 m2  |  Inhoud 878 m3

Woonoppervlakte 141 m2  |  Inhoud 584 m3

Woonoppervlakte 237 m2  |  Inhoud 911 m3

Kijk voor meer informatie en prijzen 
op onze website:
www.brummelhuis.nl/groenrijck

HAAKSBERGEN – GROENRIJCK
NATUURLIJK WONEN

Ontwerp je eigen droomwoning
In nieuwbouwwijk Groenrijck zijn 12 kavels 
te koop. Op elke kavel zijn verschillende  
woningtypes mogelijk. Je kiest dus eerst je 
favoriete kavel en daarna je favoriete woning. 

De indeling van de woning kan naar jouw 
wensen worden aangepast. Samen met de 
adviseur van Brummelhuis maak je van deze 
woning jouw droomwoning!

Type 02

Type 04

Inspiratiewoningen

Ontwikkeling



Engelbertsweg 7

7554 SN Hengelo/Beckum

bas@mulderbouwt.nl 

074 - 367 64 07

www.mulderbouwt.nl

Wonen in GROENRIJCK met 
Mulder Aannemersbedrijf

als partner

Neem contact met ons 
op voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek



HOUTSKELETBOUW 
MET EEN BETONNEN 
VERDIEPINGSVLOER 
het beste van beide werelden met de voordelen van prefab systeembouwen

WWW.TENHEGGELER.NL/CONSTRUQ



HET CONCEPT 

de mogelijkheden 
qua afwerking en 
indeling zijn flexibel

Houtskeletbouw met een betonnen verdiepingsvloer: het beste van beide werelden 
met de voordelen van prefab systeembouwen. De kwaliteit is goed, de mogelijkheden 
qua afwerking en indeling zijn flexibel. Het is snel, de bouw is minder afhankelijk van 
weersomstandigheden en van beschikbare arbeidskracht. En het is goedkoper doordat 
de modules in serie geproduceerd worden.

De gepatenteerde hybride combinatie van houtskeletwoningen met een betonnen 
vloer zorgt vele nieuwe mogelijkheden in de huidige- en toekomstige woningbouw.  
De combinatie biedt de beste eigenschappen van beide bouwmethodieken.  
De duurzaamheid, korte bouwtijd en hoge isolatiewaarde van houtskeletbouw en de 
grotere overspanning en geluidsisolatie van betonnen vloeren. 

Beide onderdelen, houtskelet en betonnen vloer, worden onder gecontroleerde 
omstandigheden in een schone, droge fabriek voorbereid volgens de tekeningen.  
Dat betekent dat een woning op de bouwplaats al in enkele dagen wind- en waterdicht 
is. Een groot voordeel van deze bouwvorm is snelheid. Een ander voordeel is dat de 
weersinvloeden veel minder effect hebben op de bouw. De woning is in zeer korte tijd 
wind- en waterdicht wat de kwaliteit ten goede komt. Daarbij is het efficiënt; terwijl de 
buiten gevelbekleding wordt geplaatst is het binnenwerk ook in volle gang. Het bouwwerk 
voldoet aan alle nieuwe normen en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, 
luchtdichtheid en isolatie.

ConstruQ woningen worden dus duurzaam, snel en energiezuinig gebouwd. Onze woningen 
voldoen onder andere aan de strengste eisen op het gebied van luchtdichtheid. Wij maken 
zelfs woningen met energieniveau 0 (vanaf 2020 verplicht). Want duurzaamheid heeft de 
toekomst. De korte bouwtijd scheelt in de kosten en er is een constante bouwkwaliteit 
gegarandeerd dankzij de geconditioneerde omgeving. Met de betonnen verdiepings- 
vloeren zijn de grotere overspanningen in combinatie met houtskelet geen probleem.

WAAROM CONSTRUQ:
• Lage stikstof uitstoot op de bouwlocatie.
• Vrij architect ontwerp mogelijk.
• Grote overspanningen mogelijk t.o.v. traditionele HSB.
•  Reduceert tijd en geld in het voortraject van ontwerp, 

engineering en werkvoorbereiding.
•  Reduceert bouwfouten, alle problemen worden vooraf in 3D  

getackeld, gecontroleerd en eventueel ook 3D gecommuniceerd.
•  Standaard kwaliteitsdetaillering doordacht vanuit eenvoud.
•  Project specifieke detaillering en oplossingen vanuit kennis en  

jaren lange ervaring.
• Productie in geconditioneerde omstandigheden.
•  Geheel casco wordt onder KOMO geproduceerd.
•  Korte bouwtijd, hogere gemiddelde omzet per dag en lagere 

bouwplaatskosten.
•  Minimaal gevoelig voor negatieve weersinvloeden. 
•   Vanaf de begane grondvloer is het mogelijk om de woning in 

3 dagen wind- en waterdicht te bouwen.
• Minder handen nodig op de bouw.
• Makkelijk luchtdicht bouwen.
• Perfect voor energieneutraal bouwen.
• Ideaal wooncomfort, geen koude straling van wanden.
•  Lage temperatuur; verwarming/koelen mogelijk door betonvloer.
•  Geen broeikaseffect door massa in de woning in de vorm van 

beton vloeren.



Luchtdichtbouwen  Een groot deel van de warmte in de woning ontsnapt via naden 
en kieren naar buiten. Daarom is luchtdichtheid belangrijk, naast ventilatie. De prefab 
elementen zijn gegarandeerd luchtdicht doordat de luchtdichting tussen het binnen- 
en buitenframe niet beschadigd kan worden, niet in de fabriek, maar ook niet op de 
bouw. Het industrieel proces is KOMO gecertificeerd. 
Snelheid  De ConstruQ woning wordt in de fabriek volgens tekening gefabriceerd en 
voorbereid, waardoor de woning in een paar dagen tijd water- en winddicht gebouwd 
kan worden. De korte bouwtijd komt de kwaliteit van de woning alleen maar ten goede.
Buitenschil  ConstruQ biedt de mogelijkheid voor elk type gevelafwerking, van de 
traditionele metselsteen tot een moderne stucgevel. ConstruQ past de buitenafwerking 
aan de wens van de opdrachtgever. Bij een afwerking met spijker/schroefverbinding, 
zoals Zweeds rabat, worden de voordelen van HSB optimaal benut.
Betonnen verdiepingsvloer  Het gebruik van betonnen vloeren zorgt voor vele 
mogelijkheden. Een overspanning van 10 meter is met gemak te realiseren. 
Bouwbesluit/passief  De standaard isolatiewaardes van ConstruQ zijn voor de 
wanden Rc=5.6 en voor het dak Rc=6, hiermee is passief bouwen mogelijk.
Kunststof ramen en deuren  Alle ConstruQ woningen worden standaard voorzien 
van kunststof ramen, deuren en kozijnen. Deze passen perfect bij het type woning en 
voldoen aan de strengste eisen op het gebied van de huidige bouwnormen.
Ontzorging  Als u kiest voor 1 van de 10 woningtypes regelt uw bouw-
partner alles, van a tot z, of het nu gaat om een architect, calculator of adviseur 
voor de verschillende materialen. Denk aan bouwtekeningen, werkvoorbereiding, 
milieutoetsingen, EPC- berekeningen, daglichtbepaling tot de vergunningsaanvraag.

De kracht van mooie belijningen en 
symmetrie. Bij deze woning ligt het 
accent duidelijk op de hoofdentree 
met de sierlijke omlijsting, mooi 
gemarkeerd door de dakkapel 
erboven. Een romantische knipoog 
naar vroeger.

Landelijk met een vleugje nostalgie. 
Deze boerderij- woning met zwart 
gepotdekselde planken en bakstenen 
doet klassiek aan. Van oudsher 
bestaat dit type woning uit een 
huisdeel en een schuurdeel.  
De tuitgevel met witte windveren 
maken het plaatje af.

Symmetrie is een belangrijk kenmerk van 
de notariswoning. Een statig bouwwerk 
door de twee bouwlagen, ondersteund 
door twee schoorstenen links en rechts 
op het mooie dofzwarte pannendak. 
Subtiele decoratie in de gevel in de vorm 
van metselwerk met rollagen geven deze 
woonstijl extra allure.

Type 1: Romantisch 
met een knipoog

Type 2: Landelijk klassiek

Type 3: Notariswoning

'KEEP IT SIMPLE' 
De kracht van het concept ligt in het principe: 'keep it simple'. 
De opdrachtgever maakt een keuze uit de verschillende woningtypes. 
Op basis van deze woningkeuze worden alle wensen, maten, materialen, afmetingen 
en aanvullende wensen in het geavanceerdere software pakket ingevoerd. Vanuit het 
systeem volgt een gespecificeerde offerte voor de realisatie en tevens alle detailtekeningen 
voor de vakmensen die in de fabriek de onderdelen gaan fabriceren. Als de keuze voor 
het woningtype gemaakt is, wordt dit bij de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. Als de 
gemeente akkoord geeft kan het volledig geautomatiseerde productieproces gestart worden. 
De bouwonderdelen van de complete woning worden gefabriceerd. Naast de wanden worden zelfs 
bij de dakkapellen, serres en erkers de kozijnen ingebouwd. Ook de dakranden zijn kant en klaar 
afgewerkt. Wanneer alle onderdelen klaar zijn, wordt de complete woning als bouwpakket geleverd op 
de bouwplaats. Indien gewenst levert uw bouwpartner ook montagebegeleiding.

VOORDELEN VAN  
CONSTRUQ CONCEPT BOUWEN

ONTWERPEN

Op de tekentafel zijn mooie ontwerpen ontstaan die allemaal te bouwen zijn met in serie geproduceerde modules. 
Standaard, maar ook weer niet. Want je hebt hierbij alles te kiezen qua bouwvolume en afwerking. De tien 
gepresenteerde bouwstijlen zijn namelijk geheel flexibel op te bouwen en in te delen.



Dit is duidelijk de grote broer van de 
jaren dertig ‘light’ variant. Dezelfde 
belijning in de kozijnen, dezelfde brede 
gootoversteek en dezelfde steile 
kap. Of toch niet? De uitbouw met 
eenzelfde kap geeft dit woningtype 
weer een geheel eigen gezicht.

Strakke, heldere lijnen en mooi mate-
riaalgebruik. Hier draait alles om de juiste 
detaillering. Zwarte baksteen wordt afge-
wisseld met mooie glaspartijen die zorgen 
voor transparantie. Deze worden omlijnd 
met zwarte kozijnen die mooi afsteken 
tegen het strakke stuukwerk. De houten 
betimmeringen verbinden de vlakken met 
elkaar en zorgen voor een warm accent.

Jaren dertig ‘light’ architectuur in 
optima forma. De steile kap en grote 
gootoversteek zijn kenmerkend voor 
deze bouwstijl. In de kozijnen tref je 
een horizontale belijning aan, wat deze 
woning de typische uitstraling van 
deze bouwperiode geeft. 

Deze bouwstijl is indrukwekkend en 
imposant. Eigentijdse eenvoud in 
belijning met een bijzondere twist. 
De verticale roedeverdeling in de 
raampartijen geeft deze woning een 
eigen gezicht. De tuitgevel en de extra 
brede kopgevel zorgen voor extra allure.

Veel aandacht voor detail. De entree 
met dubbele deur is het stralende 
middelpunt in dit symmetrische 
bouwwerk. De klassieke uitstraling 
geeft deze woning allure.

Een authentieke schuurwoning met 
een geheel eigentijdse uitstraling. Dit 
is landelijk wonen in optima forma. 
Een dominante kap en typisch kleur- 
en materiaalgebruik dat mooi past 
bij een landelijk gebied. Eenvoud 
en sobere belijning, en daarmee 
helemaal van nu.

Een boerderij met dat typische oer-
Hollandse gevoel. Dat zit voornamelijk 
in het materiaalgebruik. De zwarte 
gepotdekselde houten planken en de 
rieten kap zijn kenmerkend voor deze 
sfeer. Elementen uit andere periodes 
geven deze boerderij een eigentijdse 
uitstraling.

Type 5: Jaren dertig Type 9: Modern  
minimalisme

Type 4: Jaren dertig ‘light’ Type 8: Eigentijds indruk-
wekkend

Type 6: Klassieke allure Type 10: Landelijke een-
voud

Type 7: Oer-Hollands  
gevoel

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar meer informatie zoals 
plattegronden, inhoud en prijzen? Neem een kijkje op onze site.

binnen 
enkele dagen 
wind- en 
waterdicht WWW.TENHEGGELER.NL/CONSTRUQ



Wil je meer informatie? Vraag het ons gerust! 

/construq


