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7.000 M² VLOERVERWARMING VOOR 
FASE 1 FRUITBUURT NOORD
Bij de nieuwbouw van de 44 eengezinswoningen en 36 
appartementen uit fase 1 van de Fruitbuurt Noord spelen 
comfort en een optimaal binnenklimaat een centrale rol. MG 
Vloerverwarming draagt hieraan bij met de installatie van 
circa 7.000 m² vloerverwarming, ten behoeve van alle leef-
ruimtes in de woningen.

In opdracht van installateur Bevers Installatietechniek be-
geleidt MG Vloerverwarming het traject van A tot Z, vertelt 
directeur Jacco van der Poel. “Alle woningen worden straks 
aangesloten op het stadsverwarmingsnet van de gemeen-
te Utrecht. Dit stelt bijzondere eisen aan de engineering, 
waaronder de berekening van de inregelstaten en afliteren, 
evenals aan het ontwerp. Er vindt niet alleen een continue 
afstemming plaats met de installateur en bouwkundig aan-
nemer Van Wijnen, maar ook met de energiemaatschappij.” 
In het project worden zogenaamde Pro-Plus stadsverwar-
mingsunits toegepast, inclusief A-label pomp, keerklep en 
RTL-ventiel, vertelt hij. “Iedere bouwlaag beschikt straks 
over zijn eigen verdeler. Voor de regelingen is gekozen voor 
Master/Master regelingen. De warmtebehoefte kan straks 
dus per vertrek worden geregeld.”

      Projectinfo

Fruitbuurt Noord
zet in op optimaal comfort  
en binnenklimaat
De Fruitbuurt Noord in Utrecht gaat de komende tijd flink op de schop. In verschillende fases wordt een groot deel van de 
265 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Bestaande woningen die nog in redelijke staat verkeren, worden 
gerenoveerd. Bij de aanpak zijn het verbeteren van het comfort en het binnenklimaat van de woningen speerpunt. De eerste 
fase van het project wordt uitgevoerd door Van Wijnen, in samenwerking met Bevers Installatietechniek. Het ontwerp is 
afkomstig van LEVS architecten.

De eerste fase omvat in totaal 44 eengezinswonin-
gen en 36 appartementen in de wijk Ondiep. Het 
ontwerp voorziet in een verhoging van de bebou-
wing langs de brede Laan van Chartroise, waarbij 
de bebouwing via een bijzonder hoekaccent gelei-
delijk overloopt in een serie lagere rijwoningen. 

Samenhangende gevels, bijzondere dakkappellen 
en in de gevel doorlopende pannen zorgen voor 
schaalverkleining en variatie tussen de verschil-
lende straten. Diepe balkons, glazen hoekramen 
en witte kozijnspleten geven de woningen een 
bijzonder accent.

STADSVERWARMING
“Alle woningen worden aangesloten op het 
stadsverwarmingsnet van de gemeente Utrecht”, 
vertelt Mario van Dijk, directeur-eigenaar 
van Bevers Installatietechniek uit Nistelrode, 
verantwoordelijk voor engineering, levering en 
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In totaal omvat de opdracht voor MG Vloerverwarming cir-
ca 4.500 m² vloerverwarming voor de woningen en 2.500 
m² vloerverwarming ten behoeve van de appartementen. 
“De bouwkundig aannemer plaatst de bouwkundige net-
ten, waarop wij onze de vloerverwarmingsbuizen monte-
ren”, vertelt Van der Poel. “In totaal sluiten we circa 640 
groepen, 45 kilometer buis en 139 verdelers aan. Daarbij 
voorzien we ook het leidingwerk ten behoeve van de bad-
kamerradiator, als aanvullende opdracht. De engineering is 
inmiddels gereed. Zodra we het startsein krijgen, gaan we 
met de uitvoering aan de slag.”
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montage van alle werktuigbouwkundige instal-
laties in het project, waaronder de verwarming, 
ventilatie en alle loodgieterswerk. “Verwarming 
geschiedt middels vloerverwarming in alle 
vertrekken. Ten behoeve van de ventilatie worden 
in iedere woning mechanische afzuigsystemen 
voorzien. In de appartementen is gekozen voor 
balansventilatie.”

toor van Woningcorporatie de Alliantie gere-
aliseerd, op het Lucent-terrein in Hilversum. 
Voor dezelfde woningcorporatie wordt nu een 
kantoor in Amersfoort gebouwd. Ook in de 
Fruitbuurt Noord komen de bedrijven elkaar 
wellicht nog tegen. Van Wijnen en Bevers Instal-
latietechniek hebben namelijk ook ingeschre-
ven op de vervolgfases van het project.    ❚	

UITWERKING IN BIM
Fase 1 wordt zowel bouwkundig als installatie-
technisch uitgewerkt in BIM, om clashes en faal-
kosten tijdens de uitvoering te voorkomen. “We 
hebben veel tijd gestoken in de voorbereiding, 
zodat we snel en efficiënt kunnen schakelen in 
de uitvoeringsfase”, aldus Van Dijk. “Direct na 
de bouwvak zijn we gestart met de uitvoering. 
Tot nu toe loopt het project zeer voorspoedig.”

De Fruitbuurt Noord is niet het eerste project 
dat Bevers Installatietechniek in samenwer-
king met Van Wijnen uitvoert. Recent hebben 
beide bedrijven ook het nieuwe hoofdkan-
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