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Beste meneer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een update over de bouw 
van appartementencomplex Valerius aan de 
Schubertstraat in Zwolle. 

Met deze update informeren wij u over 
de voortgang van de bouw van het 
appartementencomplex, nemen wij u mee 

in de bijzondere circulaire toepassingen in 
het gebouw en ontvangt u het plan voor de 
gebiedsinrichting door de gemeente Zwolle. 

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Hartelijke groet,

Uitvoeringsteam SWZ & Trebbe

Inleiding

Begin dit jaar, in februari om precies te 
zijn, zijn we gestart met de bouw van het 
nieuwe appartementencomplex aan de 
Schubertstraat. 

Het nieuwe appartementencomplex krijgt de 
naam Valerius. Vernoemd naar de basisschool 
die eerder op de plek stond. Het ontwerp 
van dit gebouw is gemaakt door LKSVDD 
architecten.

Het appartementencomplex bestaat uit vier 
bouwlagen. In het appartementencomplex 
komen 27 appartementen. Deze zijn ongeveer 
70 m2 groot en geschikt voor één- en 
tweepersoonshuishoudens.

Valerius wordt een duurzaam gebouw. Ook 
komen er verschillende circulaire oplossingen. 
Circulair betekent dat de materialen al eerder 
gebruikt zijn óf gemakkelijk opnieuw te 
gebruiken zijn. Op de volgende pagina vertellen 
Mark Meulenkamp, projectmanager bij SWZ en 
Tjerk Mulder bouwplaatsmanager bij Trebbe 
meer over deze oplossingen.

Over Valerius
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Het hergebruiken van materialen zie je steeds meer in de 
bouw. Deze zogenaamde circulaire toepassingen worden 
ook gebruikt bij de nieuwbouw aan de Schubertstraat. 

Het is voor het eerst dat SWZ en Trebbe experimenteren 
met zoveel circulaire toepassingen. Leerzaam en nuttig 
vindt Tjerk Mulder, uitvoerder bij Trebbe. “Het wordt nog 
een uitdaging om de stoeptegels van het schoolplein van 
de voormalige basisschool te verwerken in de gevel van 
het nieuwe gebouw. Onze ervaringen nemen we mee in 
toekomstige bouwprojecten.” De tegels zijn niet het enige 
die hergebruikt worden. “We hergebruiken ook oude houten 
latten voor de entree en de kozijnen van de bergingen. 
Zelfs de sloten van de bergingen worden gemaakt van 
gerecycled materiaal.” Ook in de toiletten en keuken wordt 
hergebruikt materiaal gebruikt. In de badkamer komen 
Keratop tegels. 

Mark Meulenkamp, projectmanager bij SWZ weet hier meer 
over. “Deze tegels zijn makkelijk te verwijderen en her te 
gebruiken. En niet onbelangrijk het ziet er ook nog eens 
goed uit.” Bij het kiezen van de aannemer speelde volgens 
Mark de circulaire toepassingen een grote rol. “Wij zijn 
steeds meer bezig met duurzame oplossingen bij nieuw – 
en verbouw. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar 
het is ook comfortabel wonen voor onze huurders. Tot slot 
krijgen de mozaïeken die ooit prijkten op de basisschool 
weer een mooie plek in de gevel van het nieuwe gebouw. 
Mooi hoe oud weer verenigd wordt met het nieuw.”

De appartementen worden fasegewijs aangeboden op 
De Woningzoeker. Dertien van deze appartementen 
zijn bedoeld om de doorstroom op de woningmarkt te 
bevorderen. Dit betekent dat huurders van één van de 
Zwolse woningcorporaties die een eengezinswoning 
achterlaten voorrang krijgen. 

Oud wordt weer nieuw
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In februari zijn we gestart met de bouw van het 
appartementencomplex. We zijn nu al ongeveer 4,5 
maand aan het werk. En er is al veel gebeurd. Zo is het 
casco (het geraamte van het appartementencomplex) al 
opgebouwd. En we zijn ook al gestart met werkzaamheden 
in het gebouw zoals het plaatsen van de binnenwanden, 
cementdekvloeren en het stucwerk.

Vorige week plaatsten we de kap op het gebouw. Daarmee 
bereikten we het hoogste punt. Een belangrijke mijlpaal in 
de bouw. Het is een eeuwenoude traditie dat dit gevierd 
wordt met de vakmensen op de bouwplaats. Bij Valerius 
deden we dat ook. 

Half juni starten we met het leggen van de dakpannen. Voor 
de zomervakantie willen we het buitenmetselwerk klaar 
hebben en willen we ook graag de steigers verwijderen. 
Ondertussen wordt er in het gebouw verder gewerkt aan 
de afbouw, zoals het plaatsen van de binnenwanden, het 
leggen van de cementdekvloeren en het stucwerk. 

Na de zomervakantie plaatsen we de buitenkozijnen, 
gaan we verder met de werkzaamheden in het gebouw en 
starten we met de inrichting van het terrein direct om het 
gebouw heen. 

Al met al liggen we goed op schema. Zoals het nu loopt, 
verwacht Trebbe de appartementen in oktober aan SWZ op 
te leveren. 

De zomervakantie, ook wel bouwvak genoemd, komt eraan. 
Trebbe heeft zomervakantie van 2 augustus tot en met 20 
augustus. Daarna gaan ze weer aan de slag. 

Is er sprake van een probleem op of rondom de bouwplaats 
in de vakantie? Dan kunt u dit melden bij Trebbe via 088 259 
00 00.

Hoogste punt behaald en door...

Zomervakantie
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Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief? Dan kunt u contact opnemen met Henk Lonink via 088 259 00 00.

Contact
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Trebbe en SWZ hebben ervaring met het bouwen in 
bestaande omgevingen en willen graag een goede 
‘tijdelijke’ buur zijn. Daarom hebben zij de bouw van 
Valerius aangemeld bij Bewuste Bouwers. 

Bewuste Bouwers is een organisatie die controleert over 
er gebouwd wordt op een manier die ook voor de omgeving 
veilig, gezond en zo prettig mogelijk is. Ervaart u overlast 
van de bouwwerkzaamheden? Dan kunt u dit melden bij 
Bewuste Bouwers via www.bewustebouwers.nl.

Bewuste Bouwers

In het kader van de Versnellingsactie hebben SWZ en de 
gemeente samengewerkt aan deze ontwikkeling. Omdat 
er een nieuw gebouw gebouwd wordt, moet de openbare 
ruimte aangepast worden. Gemeente Zwolle heeft een 
ontwerp gemaakt. In het nieuwe ontwerp is aansluiting bij 
de bestaande buurt gezocht. Dat betekent dat er meer groen 
komt. De gezonde bomen die er al zijn willen we zoveel 
mogelijk behouden en hebben we opgenomen in het nieuwe 
ontwerp. 

Het parkeerterrein krijgt 34 parkeerplaatsen en is 
toegankelijk vanaf de Schubertstraat. Het parkeerterrein 
krijgt waterdoorlatende verharding. Dat betekent dat het 
regenwater in de grond ‘zakt’ en niet wordt afgevoerd naar 
het riool. Bij de hoofdentree komt een fietsenstalling voor 

bezoek. Deze wordt afgeschermd door een haag. 
Verder planten we nieuwe bodembedekkers, een 
bloemenweide en heesterbeplanting. In het gras komen 
half-verharde paden. De parkeerplaatsen (Schubertstraat 
richting Debussystraat) aan de zuidzijde van het gebouw 
worden opnieuw ingericht. De bestaande bomen zijn minder 
vitaal en hebben onvoldoende groeiplaats. Ze worden 
vervangen door nieuwe bomen. Doordat we nieuwe bomen 
planten, kunnen we ook de bestaande parkeervakken beter 
inrichten. De werkzaamheden voeren we in het najaar uit. De 
heesters en de bomen planten we aankomende winter.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Theo Wolters, 
projectleider bij gemeente Zwolle via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente: 14 038.

Samenwerking met gemeente Zwolle

Ontwerp openbare ruimte 
Schubertstraat
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