Omdat bouwen teamwork is

Nijhuis Bouw

Innovatie en duurzaamheid komen
bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet
alleen huizen, ook leefbare wijken
en gebieden waar het prettig wonen,
werken en recreëren is.

Ontwikkelen en bouwen voor nu en later

‘In de Groene Bogen’, Enschede

Bij elk project, groot of klein, gaan wij uit van de leefwensen van
de toekomstige huurders en kopers. En vinden wij dat nieuwe projecten
een aanwinst moeten zijn voor de omgeving. Nu en voor volgende generaties.
Zo bouwen wij niet alleen woningen, maar ook een leefbare wijk.

Kennis van ketenpartners benutten
Of het nu gaat om (sociale) woningbouw, het ontwikkelen van
een nieuwe woonwijk, het herindelen van bestaande wijken of
groot onderhoud, bouwen is mensenwerk. Dat geldt voor Nijhuis
al ruim 100 jaar. De cultuur van ons van oorsprong familiebedrijf
zorgt ervoor dat wij dit op een open en betrokken manier doen.
Vertrouwd en tegelijkertijd vernieuwend. Dit doen wij graag in
samenwerking met corporaties, gemeenten en andere partijen.
Variërend van sociale huur- en koopwoningen tot bedrijven,
appartementen en villa’s en in de vrije sector.

Betrokken,
vertrouwd en
vernieuwend

Nijhuis Bouw B.V.

Al meer dan
100 jaar
mensenwerk

Trento®, projectmatige woningbouw zoals het hoort
Conceptmatige
woningbouw
met grote
ontwerpvrijheid

hiervan is Trento®. Een uniek concept dat professionele opdrachtgevers
van huur- en koopwoningen en bewoners met uiteenlopende

Het resultaat? Een optimale vertaling van individuele woonwensen en grote
betrokkenheid van kopers. Trento® levert bovendien een zeer gevarieerd gevelbeeld op,

Uw project in 1 keer goed 				

ook bij een aaneengesloten rij woningen in dezelfde prijsklasse.

		

Ultieme samenwerking door ketenintegratie

Complexe bouwopgaven worden beheersbaar

budgetten de mogelijkheid biedt zelf het ontwerp en de indeling

Trento® garandeert naast een kortere bouwtijd en lagere kosten ook kwaliteit en

van hun woning te bepalen.

onze ketenpartners. Door gebruik te maken van onze eigen ervaring en kennis, maar

duurzaamheid. Wij bouwen immers niet alleen voor vandaag. Dat doen wij samen met

Budgetzekerheid vanaf dag 1

Wij nemen de risico’s van u over

ook die van onze ketenpartners, zijn wij in staat om bouwopgaven die steeds complexer
worden in één keer goed te realiseren.

Trento®

Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Een goed voorbeeld

Woningen bouwen is waar het meer dan 100 jaar geleden bij Nijhuis mee begon.
Eerst kleinschalig, na de oorlog grootschalig en nu flexibel, duurzaam en op maat.
Ervaring hebben wij ruimschoots opgedaan in alle sectoren en prijsklassen. Hoe klein of
groot een project ook is, vertrouwd, betrokken en vernieuwend zijn wij altijd gebleven.

Flexibel, duurzaam en op maat

Nijhuis denkt mee
Wij denken graag mee over kwaliteit en kwantiteit van nieuwe woningen en voorzieningen.
Daarom zijn wij vaak al in de fase van het stedelijk ontwerp bij de planvorming betrokken.
Tijdens de ontwerpfase kunnen wij de wensen van de doelgroep, zoals uitstraling
en indeling inventariseren. Hierbij kijken wij verder dan alleen naar de woning zelf.

‘Trento® levert snel
een goede en betaalbare woning’

Ook voor het (helpen) ontwikkelen van een gebiedsvisie kunt u bij Nijhuis terecht,

Herontwikkeling voormalig NSC-fabrieksterrein, Cabinetsgracht Zutphen

Woningbouw

evenals voor projecten voor (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap.

Het verbeteren van bestaande woningen en gebouwen is één van
onze specialismen. Omdat deze werkzaamheden vaak worden uitgevoerd
in bewoonde staat of doorgaande bedrijfsvoering, valt of staat een project
met een goede samenwerking. Onze medewerkers weten dat als geen ander.

Kiezen voor
standaardoplossingen
doen wij liever niet.
Verder denken wel.

Verder denken en helder communiceren
Wij zijn niet alleen betrokken bij onze opdrachtgevers, ook bij de bewoners en ondernemers
die prettig moeten kunnen wonen, werken en leven. Wij denken daarom graag vanaf
het prille begin met u mee over hoe wij niet alleen de woning of het bedrijf, maar ook
de omgeving kunnen verbeteren. Wat zijn de mogelijkheden? Wat willen de gebruikers?
Wordt de ruimte optimaal benut? Meteen kiezen voor standaardoplossingen doen wij liever
niet. Verder denken wel. Een project moet immers jaren mee!

‘Duurzaam onderhouden
			
voor nu en later’
Groot onderhoud

Het beste
uit de
woning
en de buurt

‘Harbourhouse’, binnenstad Groningen

Prettig wonen,
werken en
recreëren

Zodat er wijken of gebieden ontstaan waar het beter wonen, werken of recreëren is.
Onze kracht bij stadsvernieuwingsprojecten zit in onze integrale manier van
denken, werken en samenwerken met corporaties, gemeenten en andere partners.

Stedelijke vernieuwing is samenwerken

Als ontwikkelende bouwer is Nijhuis betrokken bij diverse stadsvernieuwingsprojecten.
Als adviseur, uitvoerder of als (mede)risicodragende partij. Eerst brengen wij
samen met alle betrokken partijen in kaart welke factoren leiden tot een versterking
van het duurzaam functioneren van een wijk of buurt. Wij gaan hiervoor graag
met u om tafel en maken gebruik van integrale methodes voor planontwikkeling.
Unieke specialismen van Nijhuis, die zorgen dat wij op een transparante en efficiënte
manier topkwaliteit leveren, tegen vooraf gegarandeerde kosten.

‘Samen waarde toevoegen’

Stedelijke vernieuwing

> Omdat bouwen teamwork is

Een nieuw plan moet de omgeving stimuleren en inspireren. En andersom.

Een passend antwoord in wonen met zorg
Langer
zelfstandig
wonen

Kwaliteit van leven
De eisen die worden gesteld aan een woning en de omgeving veranderen. Bijvoorbeeld

Iedereen moet op een prettige manier kunnen wonen en leven, met de nodige

toepassingen heeft Nijhuis kennis

voorzieningen en zorg binnen handbereik. Vanuit onze multidisciplinaire organisaties

in huis. Onze oplossingen zijn een

een antwoord op de toenemende vraag naar nieuwe woonzorgcombinaties. Wij volgen

samen met adviseurs, stedenbouwkundigen en architecten zien wij het als onze taak

belangrijke meerwaarde voor

regels en procedures.

nieuwe concepten in wonen en zorg te blijven ontwikkelen. Centraal staan daarbij de

wooncomfort met zorg.

wensen en behoeften van bewoners en de zorginstellingen waar wij mee samenwerken.

doordat men het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen. Nijhuis heeft
de ontwikkelingen in de zorgsector op de voet en zijn op de hoogte van de eisen,

Nieuwbouw en renovatie
Door de jaren heen realiseerde Nijhuis vele woonzorgcentra, aanleunwoningen,
woonzorgcomplexen met koop- en huurappartementen en projecten voor kleinschalig
wonen. Maar wij werken ook aan voorzieningen in de wijk en aan het aanpassen van
woningen en zorgcentra voor nieuwe doelgroepen of functies.

Zorggericht bouwen

Ook op het gebied van domotica

Multifunctioneel Onderwijsgebouw, o.a. Bartimeus, Molengronden II Lochem

Nijhuis bouwt met extra aandacht voor praktische, ergonomische
en economische aspecten, voor het milieu én voor de omgeving.
Wij beperken ons niet tot nieuwbouw, maar hebben ook veel
ervaring met het herbestemmen van bestaande gebouwen.

Kansen en
mogelijkheden
zien

Wij zijn ambitieus. Net als de ondernemers waar wij voor bouwen. Kunnen wij u helpen
bouwen aan uw ambitie? Of antwoord geven op vragen, ideeën of grootse plannen?
Voor Nijhuis is het vanzelfsprekend om voortdurend te werken aan innovatie van
het bouwproces en de duurzaamheid van het uiteindelijke product. De combinatie

Nijhuis ontwikkelt, realiseert en
		
begeleidt het gehele traject
van droom naar werkelijkheid

van ontwikkelings- en uitvoeringskennis stelt Nijhuis beschikbaar aan anderen.
Zodat uiteindelijk het beste resultaat binnen handbereik komt.

Utiliteitsbouw

Bouwen aan ambitie

Goed bouwen
blijft teamwork

Apeldoorn

Rijssen

Enschede

Nijhuis Apeldoorn
Wilmersdorf 27
Postbus 623, 7300 AP Apeldoorn
Tel. 055 - 538 37 00
Fax 055 - 538 37 01
E-mail: apeldoorn@nijhuis.nl

Assen

Nijhuis Noord
Klompmakerstraat 7
Postbus 281, 9400 AG Assen
Tel. 0592 - 34 27 00
Fax 0592 - 37 11 89
E-mail: noord@nijhuis.nl

Nijhuis Bouw B.V.
en Nijhuis Rijssen
Molendijk Noord 92a
Postbus 241, 7460 AE Rijssen
Tel. 0548 - 53 54 45
Fax 0548 - 53 55 01
E-mail: bouw@nijhuis.nl
E-mail: rijssen@nijhuis.nl

Zwolle

Nijhuis Zwolle
Curieweg 7
8013 RA Zwolle
Tel. 038 - 422 56 77
Fax 038 - 423 03 18
E-mail: zwolle@nijhuis.nl

Nijhuis Enschede
H. ter Kuilestraat 204
Postbus 175, 7500 AD Enschede
Tel. 053 - 434 16 51
Fax 053 - 432 86 48
E-mail: enschede@nijhuis.nl

www.nijhuis.nl

