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De basis

Energievraag beperken
Efficiënt energie gebruik
Duurzame energie opwekken

VDZ is een innovatief bouwer die elk project begint bij de basis, het realiseren van een goede gebouwschil die de energievraag beperkt. Daarna gaat 
er bekeken worden hoe efficiënt energie gebruikt kan worden. Uiteindelijk eindigen we bij de bron, het opwekken van duurzame energie.
Wij richten onze focus en passie op het realiseren van toekomstgerichte energiezuinige houtskeletbouw.  Zowel het vergroten van een bestaande 
woning doormiddel van een houtskelet aan en/of opbouw of het realiseren van een complete houtskelet woning. VDZ adviseert en ondersteunt 
opdrachtgevers van ontwerp tot en met de uitvoering. Wij bieden u een garantie voor optimaal woongenot en zorgen dat uw woning in elke levensfase 
volledig is aangepast aan uw wensen en leefwijze.

Ook wanneer het gaat om duurzaamheid, energiebesparing en 
milieubewust bouwen is VDZ uw ideale partner. Wij passen producten 
toe die op milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Uw woning 
is optimaal geïsoleerd en ook wanneer u moderne technieken op 
het gebied van zonne-energie en passief wonen wenst, adviseren en 
realiseren wij die voor u.

Duurzame eerlijke 
materialen

Renovatie recycling 
en upcycling

Energie voor 
iedereen
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Visie VDZ projecten

VDZ projecten start een nieuw project met een eerste gesprek met Walther 
Dingemans senior. De wensen van de klant staan hier centraal. De werkwijze 
van VDZ projecten zal hier worden toegelicht. Dan volgt er een bouw advies 
op maat. 

De voordelen van onze bouwwijze zijn een snelle constructietijd die zorgt 
voor minimale overlast tijdens de bouw. De woning krijgt hiermee een zeer 
hoge isolatie graad en het werk is uitgevoerd conform het PEFC-label. Bouw-
en met hout, mitst goed uitgevoerd, heeft een hoge brandveiligheid.
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Inmiddels al ruim 30 jaar kennis kunde en ervaring met bouwen de laatste 10 jaar een specialisme voor het bouwen en verbouwen van laagenergie 
woningen en bijna energie neutraal verbouwen. Van een zeer goed geïsoleerde woning naar een lage energie nota en volledig elektrisch wonen. 
Het mooie hiervan is dat we dit zelf deels kunnen opwekken. 

Wij kiezen voor houtbouw. Dit is een zeer duurzame bouwmethode keuze omdat het een hernieuwbare grondstof is. We hebben tenslotte maar 1 
planeet waar iedereen in balans moet zien te leven. 

Werkwijze



Wij leggen de nadruk op een goed geïsoleerde gebouw wat ademt als 
het lichaam. Ons damp open systeem heeft vele voordelen ten opzicht 
van dampdicht bouwen. Dampopen bouwen geeft meer wooncom-
fort, het aanwezige vocht kan op een natuurlijke manier de construc-
tie verlaten en betreden. In plaats van de volledig geïsoleerde dichte 
constructie (“leven in een plastic zak”) is een dampopen gebouw 
ademend, op een natuurlijke manier. Een dampopen gebouw hoeft 
mogelijk minder geventileerd te worden. Een dampopen gebouw zal 
echter niet zonder ventilatie kunnen omdat koken, douchen, kleding 
drogen, ademen van mens (en dier en plant) e.d. veel waterdamp het 
huis in brengen.

Samen met mijn twee zonen die de directie vormen van ons bedrijf 
hebben we kennis en kunde en ervaring om uw woning te voor-
zien van een goed geïsoleerde schil een installatie die daar op af is 
gestemd en er rekening wordt gehouden met de levensloop van het 
gebouw met zijn of haar bewoners. 

De toegewijde leveranciers ondersteunen ons hierbij en samen maken 
wij voor u onder regie van Walther Dingemans senior een mooi eind 
resultaat. Tot in de puntjes in het huis van de toekomst. Dat is wat ons 
betreft de kracht van een familie bedrijf en bij ons is dat de groene 
draad

Werkwijze

Visie VDZ projecten



Een duurzaam huis begint met de energievraag te beperken. Dit doe je met 
een degelijke gevelopbouw en kozijnen met isolerend glas. Wij hebben genoeg 
kennis in het werken met verantwoorde producten zoals houtvezel cellulose, 
maar soms als het niet anders kan dan werken we met traditionele isolatie.

Onze simpele aanpak voor duurzaam renoveren is het huis juist isoleren zonder 
het leefklimaat aan te tasten. Dit doen we doormiddel van voorzetwanden 
met een damp open systeem. Isoleren is dan goed om de kou buiten te houden 
in de winter en de warmte in de zomer. Een airco is dan overbodig en de kachel 
kan je later laten branden. Zo verdiend elk huis een persoonlijke aanpak om de 
juiste beslissingen te nemen.

Gebouwschil

Energievraag beperken

Bij onze projecten beperken wij de energie vraag door beter te isoleren dan 
voorgeschreven staat in het bouwbesluit, je gaat dan richting het concept 
van een passief huis. Bij een passief huis reduceer je de warmteverliezen tot 
een minimum en hou je rekening met de opwarming van de woning door 
middel van de zon. Tijdens het ontwerp houden wij hier al rekening mee en 
optimaliseren we de warmte verliezen en beperken oververhitting. 
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Toekomstgericht vakmanschap 
met een passie voor hout



Gebouwschil

opbouw houtskeletbouw wand
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wandopbouw passief huis, begroting start bij bouwbesluit+ niveau: 

1.  buitenafwerking, verschillende materialen mogelijk b.v.b.
 baksteen, steenstrips, kunststof, pleisterwerk, alles kan.
2.  Houtvezel met damp open membraan, 35mm - 0,795 m2K/W,
 45mm - 1,19 m2K/W, 60mm - 1,395 m2K/W
3.  Keperwerk 50/150 inclusief vulling houtvezel en of cellulose
 2,535 m2K/W
4.  Osb 18mm naden afgetapt 0,138 m2K/W
5.  Houtvezel 60mm installatie wand 1,395 m2K/W
6.  Gipskarton 12,5mm 0,050 m2K/W 
 

Totale warmte weerstand minimaal 4,91 m2K/W



Gebouwschil

opbouw houtskeletbouw dak
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dakopbouw passief huis, begroting start bij bouwbesluit+ niveau: 

1.  dakpan
2.  panlat
3. tenglat
4. waterwerende houtvezel isolatieplaat, 35mm - 1,15m2K/W,  
 45mm - 1,35m2K/W
5.  waterwerende en dampdoorlatende laag
6. Sporen 38/245 inclusief vulling houtvezel en of cellulose,   
 140mm - 3,85m2K/W  
7.  Gipskarton 12,5mm 0,050 m2K/W 
 

Totale warmte weerstand minimaal 5,05 m2K/W

De afwerking aan de binnenkant van het dak kan ook uitgevoerd 
worden met een biobased alternatief stucwerk  zoals leem. 



Gebouwschil

opbouw houtskelet platdak
platdakopbouw passief huis, begroting start bij bouwbesluit+ niveau: 

1.  dakbedekking EPDM
2.  isolatie 70mm 2,93 m2K/W
3. OSB 18mm naden afgetapt 0,138 m2K/W
4. hellingslatten 15mm/m1
5. Keperwerk 45/245 inclusief vulling houtvezel en of cellulose
 4,908 m2K/W
6. OSB 18mm naden afgetapt 0,138 m2K/W
7. latten, 22mm
8. Gipskarton 12,5mm 0,050 m2K/W

Totale warmte weerstand minimaal 8,131 m2K/W
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Een goede combinatie met vloerverwarming is een warmte pomp. Deze 
machine verwarmt water op van 35 tot 55 graden, een cv-ketel staat meestal 
afgesteld op 60 tot 80 graden. Een warmtepomp werkt dus met een lagere 
temperatuur. Daarmee kan je huis toch snel genoeg warm worden als je dit 
combineert met vloerverwarming. Extra bijverwarming is in de meeste gevallen 
dus niet meer nodig. Bij oudere gebouwen waar de mogelijkheden van na-
isoleren beperkt zijn kan er nog extra verwarmd worden met bijvoorbeeld 
infrarood of een goede pallet kachel.

De warmte boiler deze zijn inmiddels zo goed geïsoleerd dat er bijna geen verlies 
van warmte plaats vind. Tevens maken wij vaak ook hier weer een combinatie 
van de warmte pomp en warmte boiler om een zo efficiënt mogelijk installatie 
te krijgen afgestemd op de behoefte van onze klanten.

Installaties

Efficiënt energie gebruik
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Verwarming

Efficiënt energie gebruik

Het voordeel van een goed geïsoleerd huis is dat je met lage 
temperatuur kan verwarmen. Dit is zeer efficiënt omdat je 
maar weinig energie nodig hebt om het water op tempratuur 
te brengen. Het vloerverwarming systeem werk met een 
temperatuur van zo’n 35°C. De verwarmingsbuizen liggen op een 
gelijke afstand van elkaar verspreid door de volledige ruimte. 
Door deze gelijkmatige verdeling van de verwarming bereik je 
al heel snel een comfortabele tempratuur. De thermostaat kan 
hierdoor al snel 2 graden lager afgesteld worden dan bij het 
gebruik van radiatoren.

De aanschaf kosten van vloerverwarming zijn wel iets hoger 
dan bij andere verwarmingsmethodes. Maar door het hoge 
rendement en de betere warmteverdeling verdien je de hogere 
kostprijs zeker terug.



Zonnepanelen

Duurzame energie

Met zonnepanelen wek je je eigen energie op. Zo gebruik je minder 
energie van het energienet en dat zie je maandelijks terug aan een 
lagere energierekening. Gebruik je minder energie dan je opwekt? 
Dan kun je dat weer terug leveren aan je energieleverancier. Daarvoor 
krijg je terugleververgoeding. Daarnaast hoef je over zelf opgewekte 
energie geen belasting te betalen en kun je de btw van de aanschaf en 
installatie van zonnepanelen terug  krijgen van de Belastingdienst. 



Oplaadsysteem elektrische auto

Duurzame energie

Als eigenaar van een elektrische auto wil je hem overal kunnen opladen. 
Dus ook thuis of op je kantoor. We verzorgen het hele proces, van 
oriëntatie tot installatie. De nieuwe palen zijn vaak verbonden met het 
internet. Deze slimme laadpaal kan van een afstand worden bediend 
en de laadgeschiedenis is online te bekijken. Dit is handig als u graag 
inzicht geeft in het stroomgebruik van de laadpaal.
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Projecten
Renovatie Verbouw



Projecten
NieuwbouwAanbouw



Diensten

Van ontwerp tot uitvoering

Uw aanbouw of complete woning van ontwerp tot uitvoering, dit kan 
helemaal aan ons overgelaten worden. Voor het ontwerp verzorgen wij 
het grafische ontwerpplan, bouwtekeningen en de bouwaanvraag bij 
de gemeente. Voor de bouwwerkzaamheden houden wij alles in eigen 
hand, van casco tot afbouw voeren wij uit met ons eigen team. Verder 
bieden wij de unieke mogelijkheid om de bouwwerkzaamheden samen 
met de opdrachtgever uit te voeren. Op deze manier kunnen de kosten 
van het project een stuk omlaag.



Tiny house

Van ontwerp tot uitvoering

Door een versleten of afgedankt voorwerp om te toveren in een hip 
designstuk, verhoog je de waarde ervan. Zo pas je dus op kleine schaal 
upcycling toe. Maar het kan ook veel groter! Zo vormen intensief 
gebruikte containers, waarvan je er miljoenen vindt in iedere haven ter 
wereld, de basis voor een prachtig huis. Simpel, gemakkelijk te bouwen 
en een geweldige, minimalistische look. Zou jij hierin willen wonen? 
Wij van VDZ-projecten maken dit mogelijk! Heb jij de plek, grond of 
ruimte? Modern als aanleun woning of je kinderen zelfstandig. Of wil je 
gewoon je recreatie ruimte vergroten? Ook dat kan.

snel gebouwd, betaalbaar
goed voor milieu, lage woonlasten



Vakwerk Awards 2022

Verduurzaamde jaren 60 woning
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Nieuw in het leven geroepen door de jury is de prijs voor Vakambassadeur. 
Deze prijs is gewonnen door Walther Dingemans! Met passie voor 
vakwerk en de bereidheid om de nieuwe generatie het vak te leren 
en eigen fouten te laten maken, is deze winnaar een voorbeeld voor 
de nieuwe generatie en alle vakmensen om uiteindelijk Nederland elke 
dag een stukje mooier te blijven maken. Deze prijs mag Walther zien als 
erkenning, aanmoediging en compliment voor zijn passie voor vakwerk.

Energieneutraal was het uitgangspunt van de renovatie van de jaren 60 woning 
die Walther onderhanden heeft genomen. Een houtskelet aanbouw is bekleed 
met Essen via het GRAD wood systeem, een circulair systeem met een blinde 
bevestiging. De originele woning is ook volledig gerenoveerd en geïsoleerd. 
Daarnaast zijn zonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd.



Vakwerk Awards 2020

Eerste prijs Categorie Duurzaam bouwen

‘‘Betere prestaties dan nieuwbouw’’

In de categorie Duurzaam Bouwen ging de EERSTE prijs naar Walther 
Dingemans en Dennis van Dooijeweert van VDZ Projecten uit Rijen, die 
een ‘doodgewone twee-onder-een kap uit de jaren 60’ verduurzaamde 
naar Energie Neutraal. Met een prestatie verklaring kregen de bewoners 
een extra subsidie van 25.000,- euro, een zeer knappe prestatie. Veel 
uitdagingen werden vakkundig opgelost. VDZ Projecten renoveert met 
de BENG eis.
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Interview Bouwmaat

Walther Dingemans van VDZ projecten kijkt wel een beetje 
vreemd op als hij door de juryleden van de Vakwerk Awards wordt 
uitgeroepen tot Vakambassadeur. Deze splinternieuwe prijs lijkt wel 
speciaal in het leven geroepen voor de Brabantse ondernemer. Niet 
alleen voelt Walther een enorme passie voor het vak en brengt hij 
dit over op de volgende generatie, hij doet dat op volledig duurzame 
wijze én met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Zijn groene hart ontstond op de middelbare school. Daar kwam
Walther in contact met milieuorganisaties als Greenpeace en hield 
de dreiging van kernwapens en kernenergie hem bezig. “De krak-
ersrellen, zo’n jongen was ik”, legt hij uit.

Vanaf 1989 werkt hij zelfstandig in de bouw. In de loop der jaren 
zette hij een groot, goedlopend bouwbedrijf op. “Mijn idealen liet 
ik even los. Op een gegeven moment had ik meer dan honderd 
mensen aan het werk. Alles draaide maar om één ding: kwantiteit. 
Het moest allemaal zo snel mogelijk, zo veel mogelijk en voor zo 
weinig mogelijk geld. Ik dacht helemaal niet na over de milieu-im-
pact. Maar toen ik ouder werd en mijn kinderen minder afhanke-
lijk van mij werden, kwam ik tot de conclusie dat ik niet gelukkig 
was met de dingen die ik deed. Ik heb mezelf in 2011 laten uitko-
pen. 

Vakambassadeur



Vakwerk Awards 2022

Groen hart

Twee jaar later ben ik met mijn zoon om tafel gaan zitten. We wilden 
een nieuw bouwbedrijf starten, maar dat
moest dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.” Walther wilde
alleen nog maar op milieuvriendelijke wijze ondernemen en uitslu-
itend ecologisch verantwoorde materialen gebruiken. “Het draait 
voor mij nu allemaal om het verkleinen van mijn CO2-footprint en de 
bewustwording bij consumenten daarvan.”

Vooral aan dat laatste, bewustwording, wil Walther werken. Helemaal 
alleen kan hij de planeet tenslotte niet redden. “Steenwolisolatieplaten kent 
iedereen”, legt hij uit. “Maar houtvezelplaten, die ik gebruik en veel duurzamer 
zijn, zie je niet in de schappen bij de bouwmarkt. Ze kunnen vaak wel besteld 
worden, maar dan moet je dat als consument maar net weten. Nederlanders 
worden continu overstelpt met allerlei petrochemische producten. Zo worden 
ze negatief beïnvloed in hun keuze om ecologisch verantwoorde producten te 
kopen.” Walther stoort zich ook aan het feit dat steenwol en glaswol in de markt 
worden gezet als duurzame producten. “Als je alleen al kijkt naar de productie 
ervan, bedenk eens hoeveel CO2 er tijdens dat proces vrijkomt. Men kan wel 
zeggen dat het van gerecycled materiaal is gemaakt en dat de energie met 
zonnepanelen is opgewekt, maar die zonnepanelen moeten ook geproduceerd 
worden. Houtvezel komt van bomen die geplant zijn en na tien of vijftien jaar 
geoogst worden. Van die bomen hebben we al die tijd profijt, omdat ze zuurstof 
geven die we nodig hebben om te kunnen leven. Bovendien hebben ze een 
gigantische opslag van CO2. Én, zeker niet onbelangrijk, houtvezel isoleert ook 
nog eens als de beste.”

Walther hoopt als Vakambassadeur een verschil te kunnen maken.
“Ik zou niets liever willen dan dat de Nederlandse consument weet op wat 
voor manieren je allemaal kunt bouwen en waarom duurzaamheid beter is 
voor het leefklimaat en het comfort. Er kleven ontzettend veel voordelen aan 
ecologisch bouwen. Als Vakambassadeur wil ik dat graag aankaarten.”

“Het draait voor mij nu allemaal om het verklein-
en van mijn CO2-footprint en de bewustwording 

bij consumenten daarvan”



Groene daken

De Sempergreen Bees & Butterflies mat

In stedelijke gebieden is vaak weinig ruimte voor groen. Een ideale 
oplossing is groen op het dak. Met vegetatiematten heeft u direct een 
volwaardige begroeiing voor uw groendak. De met zorg gekweekte 
vegetatiematten zijn bij levering altijd voor minimaal 95% begroeid. Na 
aanleg ontstaat daardoor direct een groen en duurzaam resultaat. Een 
Sedummat is toepasbaar op elke type dak, zowel plat als hellend. 

Voor de aanleg en installatie van groene daken maken wij gebruik van 
de duurzame kwaliteitsproducten van Sempergreen®.
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De aanleg van groene daken wordt door 
steeds meer gemeenten gestimuleerd 
door het beschikbaar stellen van subsidie. 
Informeer hiervoor bij uw eigen gemeente. 

Zo maken we samen de wereld elke dag 
een stukje groener!

In een handomdraai een duurzaam groendak

ABSORBEERT REGENWATER

EENVOUDIGE INSTALLATIE

VERLAAGT OMGEVINGSTEMPERATUUR

DIRECT-GROEN

VERLENGT LEVENSDUUR DAK

VERHOOGT BIODIVERSITEIT

VOORDELEN

GROENE DAKEN

In stedelijke gebieden is vaak weinig ruimte 
voor groen. Een ideale oplossing is groen 
op het dak. Met vegetatiematten heeft u 
direct een volwaardige begroeiing voor 
uw groendak. De met zorg gekweekte 
vegetatiematten zijn bij levering altijd voor 
minimaal 95% begroeid. Na aanleg ontstaat 
daardoor direct een groen en duurzaam 
resultaat. Een Sedummat is toepasbaar op 
elke type dak, zowel plat als hellend. 

Voor de aanleg en installatie van groene 
daken maken wij gebruik van de duurzame 
kwaliteitsproducten van Sempergreen®. 

De aanleg van groene daken wordt door 
steeds meer gemeenten gestimuleerd 
door het beschikbaar stellen van subsidie. 
Informeer hiervoor bij uw eigen gemeente.  

Zo maken we samen de wereld elke dag 
een stukje groener!



Toegewijde leveranciers
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Toegewijde leveranciers

LUX LIGHT

Een aanbouw neemt vaak veel van het daglicht in een woning 
weg. Dé oplossing hiervoor is een lichtstraat, maar een 
lichtstraat is vaak een energielek. De Illumy by Luxlight heeft 
dit geminimaliseerd, waardoor je energieverantwoord van je 
daglicht kan genieten. 
 
De Illumy is een energiezuinig dakraam, omdat deze in de winter 
energie genereert en in de zomer warmte tegenhoudt. In de 
winter kun je namelijk het winterzonnetje alles laten opwarmen 
en in de zomer kun je door middel van een zonnescreen 
(beschikbaar voor alle modellen) ook de warmte buiten houden.
 
Met een Uw-waarde vanaf 0,59W/m²K is de Illumy ideaal voor 
passief wonen. Met één groot glasveld bestaande uit Crystall 
HR++ triple glas, komt er extra veel daglicht in de woning. Dat is 
heerlijk in je woning, en ook nog eens gezond voor je. 
 
Er zijn drie variaties van de Illumy: Design, Energy en Day & Night. 
De Design is een volledig afgewerkte lichtstraat bestaande uit 
één glasveld. De Energy is een upgrade van Design en bij uitstek 
gericht voor passief bouwen, door middel van een plisségordijn 
wordt er een tussenlaag gecreëerd tussen het plissé en het glas 
wat zorgt voor extra isolatie. 



Toegewijde leveranciers
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LUX LIGHT
De Day & Night heeft alle voordelen van de Energy én daarbij geïntegreerde 
ledverlichting, wat zorgt voor extra sfeer in de woning. Hierdoor kun je niet 
alleen overdag van natuurlijk licht genieten, maar ook als het donker is.
 
De Illumy by Luxlight is een prachtige aanwinst voor je woning en een goede 
manier om extra daglicht binnen te krijgen op een energieverantwoorde 
manier.



Toegewijde leveranciers
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Seku kozijnen

All sinds 1987 specialist in kozijnen, zonwering en dakkapellen.

Seku kozijnen is een tweede generatie familiebedrijf, overgegaan van 
vader op zoon. Het vakwerk van vader wordt nu met zorg uitgevoerd 
door Niels Severijns en zijn team. 

Sinds 2020 is onze showroom te bezoeken aan de Trees Kinstraat 13A 
Rijen. Het uitgebreide assortiment en prettig geprijsde producten kunt 
u hier op uw gemak komen bekijken.



Toegewijde leveranciers
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Wouters Werelds Wonen

Al ruim 20 jaar is Wouters Werelds Wonen een begrip in Chaam en 
omgeving. Wij zijn begonnen als eenmanszaak, in een loods achter op 
ons erf. Inmiddels zijn wij verhuisd naar ons pand aan de dorpsstraat 
in Chaam, en hebben we ons eigen vertrouwde team van vakkundige 
stoffeerders in dienst.
In onze uitgebreide showroom kunt u terecht voor PVC-vloeren, vinyl, 
laminaat, gordijnen, duettes, jaloezieën, tapijt, horren, en karpetten. 
Ook advies aan huis bieden wij geheel vrijblijvend aan, uw interieur is 
immers onze zaak!
Interieurspecialist René komt dan bij u thuis, met allerhande stalen 
en voorbeelden, om samen met u de inrichting van uw dromen te 
realiseren! Komt u liever de winkel bezoeken, dat kan natuurlijk ook! 
U heeft dan onze hele collectie bijeen, zodat we het plaatje compleet 
kunnen maken.

Zien we u snel?



Toegewijde leveranciers
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VWS Rijen - Staalconstructiebedrijf

Voor kwalitatief hoogwaardige producten van staal, RVS of aluminium 
bent u bij VWS Rijen aan het juiste adres. Wij zijn in staat om snel op uw 
specifieke wensen in te springen en dragen zorg voor korte levertijden.

Van idee tot eindproduct; Wij kunnen het hele traject voor u verzorgen!

Nauwe samenwerking met een aantal vaste staalleveranciers stelt 
ons in staat om tegen een scherpe prijs, en met vaste levertijden, 
kwaliteitsstaal te leveren.

Bewerkingen als spuiten, poedercoaten, thermisch of electrolytisch 
verzinken behoren tot ons dienstenpakket.



Toegewijde leveranciers
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VWS Rijen - Staalconstructiebedrijf

‘‘Kwaliteit en vakmanschap
staan bij ons voorop’’



Toegewijde leveranciers

TRAPDIRECT

In een duurzaam huis hoort natuurlijk een ecologisch 
verantwoorde trap!

Bij TrapDirect in Waalwijk vindt u geen tropische houtsoorten 
maar innovatieve en eigentijdse materialen zoals bamboe en 
rubberwood. 

Bamboe is een taaie grassoort en groeit dusdanig snel dat we 
deze grondstof haast onuitputtelijk kunnen noemen. Bovendien 
vormen de mooie kleur en de tekening die ontstaat bij het 
persen van de stengels een prachtige basis voor elke trap. 

Gelamelleerd rubberwood is een hardhoutsoort waarvan de 
planken zijn samengesteld uit aan elkaar verlijmde delen. Het 
hout is afkomstig van rubberplantages en zodra de bomen niet 
meer voldoende rubber produceren, worden deze gerooid en 
verwerkt tot houten panelen voor o.a. de trappenindustrie. 
De plantage zelf wordt continue herplant. Een mooie lichte 
houtsoort met een gevlamde nerf is het resultaat.



Ook tijdens het productieproces houdt TrapDirect rekening met haar ecologische 
voetafdruk. De moderne lichte werkplaats en showroom draaien 100% op 
lokale groene stroom, alle verlichting is LED, het wagenpark is grotendeels 
elektrisch en het houtafval wordt gesnipperd en geperst tot briketten zodat er 
niets verloren gaat. 

Nieuwsgierig naar wat TrapDirect voor u kan betekenen? U bent van harte 
welkom in onze showroom in Waalwijk.

Toegewijde leveranciers
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TRAPDIRECT



Klanten recenties

‘‘
‘‘

Al jaren hadden wij plannen om een uitbouw te realiseren in onze tussenwoning. Wij zijn zelfstandig 
ondernemer, en doen al jaren zaken met VDZ projecten. De keuze voor een aannemer was dus niet moeilijk, 
VDZ mocht de klus gaan klaren! Na een eerste geprek bij ons thuis, waren de plannen snel gemaakt.

Half juni zijn ze begonnen met de voorbereidingen, slopen, wat een klus! De mannen van VDZ zijn allemaal 
keiharde werkers, ongelofelijk wat zij op een dag allemaal voor elkaar boksen. Ze werken perfect op 

schema, dat is een van hun vele sterke punten. Walther Sr is een man die zeer kundig is, en ontzettend 
veel verstand heeft van verduurzaming van een woning. Als hij daarover gaat vertellen, geweldig! 

Dankzij de tips die hij ons gaf, is onze woning nu perfect geisoleerd, en voorbereid op de toekomst. 
De bedrijven waarmee ze samenwerken zijn ook heel kundig en correct. Buiten het feit dat 

wij een vlot verlopen verbouwing achter de rug hebben, was het met Walther, Walther Jr, 
Dennis en Jeroen ook nog eens gezellig werken.

Als er wat tijdnood kwam, waren ze ook niet te beroerd om wat langer door te gaan.
Een overzicht van wat ze allemaal hebben gedaan:

Slopen, fundering, beton gestort, muurvloer en dak volledig geisoleerd, 
riolering vernieuwd, electra, toilet verbouwd, een complete 

staalconstructie geplaatst, een schuifpui geplaatst, een lichtstraat 
geplaatst, alles gestuct, kortom, een megagrote klus!

Dit alles voor het grootste deel energieneutraal natuurlijk, VDZ 
heeft een groen hart zoals ze zelf zeggen! Deze week de 

laatste afwerking van de achterpui. We zijn er ontzettend 
blij mee, en raden VDZ  Projecten dan ook aan iedereen 

aan!  
                 Rene en Sjoukje



Klanten recenties

‘‘
‘‘

Ben mega tevreden over hoe de dakverbouwing gegaan is, dat kan ik 
niet onder stoelen of banken schuiven. Walther en zonen werken heel 
hard, hebben inzicht en staan open voor overleg of aanpassingen. 
VDZ bouwt graag zo groen mogelijk; dikke isolatie, hergebruik van 
nog goede materialen en sterk voorstander van energieneutrale 
oplossingen zoals warmtepompen. Dat ga we dan binnenkort ook 
plaatsen met VDZ. Daarnaast staan ze er open voor dat je als eigenaar 
ook een handje meehelpt, iets wat scheelt in het totale budget.
Kortom, vooraf hoop je op een goed verloop van je project. Dat het 
dan boven verwachting gaat, kun je alleen maar over dromen in de 
huidige markt.      
     Pasquale Gagliotti

Erg tevreden over VDZ Projecten! Fijne eerste kennismaking waar 
we al onze wensen hebben kenbaar gemaakt, voor de verbouwing 
van onze aanbouw/opbouw. Duidelijke communicatie en goede 
afspraken.

Er werd meegedacht om de ruimte optimaal te kunnen benutten. 
Alles is goed geïsoleerd en verduurzaamd. Hierdoor hebben wij nu 
nog meer plezier van onze prachtige woning!

Daarnaast is het een gezellig team die weten van aanpakken. Echte 
vakmensen! 
   Lieke Van Laarhoven



Adres
Jo van Ammerstraat 3

5122 CK Rijen
Nederland

E-Mailadres
info@vdzprojecten.nl

Walther (Sr.) 
06-14382431

Walther (Jr.)
06-23238247

Dennis
06-36116679
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