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Geschiedenis riz bouw, een interview
Doen wat je zegt en de afspraken die je maakt altijd nakomen. Dit is thuis met de  
paplepel ingegoten en hét credo waarmee riz bouw ruim 55 jaar geleden is begonnen.  
Een interview met Wim van Ziel en Pieter Weerd.

7 redenen voor lariz [2.0]
Met het lariz [2.0] bouwconcept ontzorgen wij u als opdrachtgever van idee tot en met de 
oplevering. Daarnaast hebben we nog zeven andere redenen om voor lariz [2.0] te kiezen. 
We nemen ze alle zeven graag even met u door.

Van woning tot straat en wijk
Wij denken graag mee over het invullen van de locatie of de uitwerking van het steden-
bouwkundig plan. Lariz [2.0] biedt u een concept waarmee kan worden gevarieerd van 
woningniveau tot straat- en zelfs buurt- of wijkniveau. 

Woningplattegronden
Betaalbaarheid, betrouwbaarheid, comfort en esthetiek. Onze architect heeft in samen-
werking met co-makers elk onderdeel van de woningen van lariz [2.0] voor nieuwbouw 
ontwikkeld.
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[1] meer dan 55 jaar een begrip

I
In de wereld van bouwen en wonen is er in relatief korte tijd veel veranderd. Uiteraard  
is de crisis daarvoor de belangrijkste oorzaak. Immers, waar tot voor 2008 de bomen  
als het ware tot in de hemel leken te groeien zetten strengere financiële voorwaarden  
de afzet ernstig onder druk. 
Dat heeft er wel toe geleid dat we als gerenommeerd bouwbedrijf met een trackrecord 
van 55 jaar nog meer dan in het verleden de lat op het gebied van prijs/kwaliteit extra 
hoog zijn gaan leggen. En als het maar even kan meer voor minder. Ondanks het feit dat 
we de crisis nu langzaam maar zeker achter ons laten, zien we bij professionele opdracht-
gevers, woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten, de wens voor woonconcepten 
die niet alleen betaalbaar zijn maar ook eenvoudig aan de vraag van huurder en koper 
kunnen worden aangepast.

Met lariz [2.0] bieden wij niet alleen een doordacht maar ook flexibel concept.  
De lariz [2.0] is er in drie verschijningsvormen met een beukmaat van 5.10 m, 5.40 m  
en 5.70 m. De laatste versie is er ook in een twee-onder-een-kap versie.  
En dat alles voor een betaalbare prijs. Want lariz [2.0] is een maatkostuum voor  

een confectieprijs.      
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[2]
D

Doen wat je zegt en de afspraken die je 
maakt altijd nakomen. Wim van Ziel, 
eigenaar van riz bouw kreeg dit thuis met 
de paplepel ingegoten. Het was dan ook 
hét credo waarmee zijn vader ruim 55 jaar 
geleden met zijn toenmalige kompanen 
Van Rhenen en Van Ieperen riz bouw  
begon. En dat is ook nadat Wim in 1991 
als enig aandeelhouder het roer overnam, 
nog altijd het leidmotief van het bouw-
bedrijf. “Dat wordt door onze opdracht-
gevers zowel de particulier als woning-
corporaties, gemeenten en ontwikkelaars 
herkend en gewaardeerd”, zegt Pieter 
Weerd, directeur van het bouwbedrijf.  

Behalve een betrouwbare partner zijn, 
staat ook het leveren van kwaliteit hoog  
in het vaandel. “In alle jaren dat wij nu  
al actief zijn”, benadrukt Wim van Ziel, 
“hebben we zegge en schrijven slechts  
één arbitragezaak gehad. We zitten op  
een gemiddelde van minder dan twee 
opleveringspunten per woning.  
Omdat wij samenwerken met vaste co-
makers weten zij precies hoe wij werken 
en wat wij van hen vragen.  
 
Daardoor werken wij niet alleen efficiënt 
maar realiseren wij ook woningen met de 
beste prijs kwaliteitsverhouding.”

Veranderen
Het tweetal heeft de sector in de afgelopen jaren in rap tempo zien veranderen. Niet 
alleen op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van verschillende bouw-
systemen maar ook als het gaat om het terugdringen van de bouwkosten. Pieter Weerd:  
“Voor de crisis kon natuurlijk alles. Er was overal vraag naar en de financiering van de 
woningen was nooit een probleem.” Die tijd is echter voorbij. Het bedrijf is door onder 
andere goed naar de kostenkant te kijken goed door de crisis gerold.  
Tegelijkertijd is het tweetal zich ervan bewust dat de focus van professionele opdracht-
gevers de komende jaren op kostenefficiënt gerealiseerde maar wel aantrekkelijke  
woonproducten zal liggen.

lariz
En juist dat gegeven vormt de basis voor het woonconcept lariz [2.0]. Het concept, uit-
gaan van een basiswoning die op een eenvoudige manier kan worden uitgebreid, heeft  
riz bouw al begin jaren tachtig op de markt gebracht. “Destijds, ook in de crisisjaren,  
was er behoefte aan betaalbare maar kwalitatief goede woningen. We hebben er in die 
jaren voor diverse woningcorporaties veel van gebouwd. Dus zowel voor koop als huur”, 
vertelt Wim van Ziel.  

lariz [2.0]
De vernieuwde versie lijkt volgens Pieter Weerd niet meer op zijn voorganger.  
“Niet alleen qua materialen maar ook qua verschijningsvorm en indeling is de lariz [2.0] 
eigentijdser. De woningen hebben een optimale plattegrond en het geheel is helemaal 
doordacht.” Als voorbeeld geeft hij de standaard cv-installatie die op de begane grond 
onder de badkamer gesitueerd is. “Hierdoor zijn niet alleen minder leidingen nodig 
maar in de aangrenzende keuken heb je ook veel sneller warm water. En dat komt het 
energiegebruik weer ten goede.” Het is slechts één van de vele voorbeelden die lariz [2.0] 
tot een aantrekkelijk woningconcept maakt. “Het is een modulair concept waardoor we 
maatwerk kunnen leveren”, aldus Wim van Ziel. “En dat doen we inmiddels al meer dan 
55 jaar.”

Wim van Ziel en Pieter Weerd
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VAN IDEE TOT REALISATIE 
U heeft een initiatief dat wij verder voor  
u kunnen uitvoeren. Doorlopen daarbij 

het idee, 2d is het ontwerp, 3d de realisatie en  
4d de verhuur als u een woningcorporatie bent.  
U heeft vanaf het idee tot de realisatie en  
uitvoering de regie. Echter, over de uitvoering 
hoeft u zich geen enkele zorgen te maken.  
Uiteindelijk krijgt u geleverd wat u heeft besteld.  
Door onze manier van slim uitvoeren en  
organiseren kunnen we veel doelmatiger  
ontwikkelen en produceren. Kijk, en dat scheelt 
aanzienlijk in de kosten. Zeker in een tijd waarin 
financiële instellingen niet meer zo scheutig zijn, 
is dat een plezierige gedachte.  

ALLIANTIE EN CO MAKERS 
Wij werken sinds jaar en dag samen met 
vaste co-makers. Stuk voor stuk zijn het 

partijen die weten hoe riz bouw werkt en wat onze 
kwaliteitstandaard is. Deze zienswijze reduceert 
niet alleen de faalkosten, het zorgt bovenal voor  
een efficiënte werkwijze op de bouwplaats.  
Het opstellen van een leanplanning in de 
voorbereiding staat garant voor een optimale 
aanpak. Voor lariz [2.0] werken we samen in een 
alliantie (samenwerking met behoud van eigen 
identiteit) met architect en constructeur.  
Ons uitgangspunt is altijd dat iedereen in het 
proces doet waar hij of zij goed in is. Dan krijg  
je ook het beste resultaat.  

BOUWCONCEPT  
lariz [2.0] is een modulair bouwconcept, 
een eengezinswoning met een geoptima-

liseerde plattegrond. We leveren de woning in 
beukmaten van 5.10 m, 5.40 en 5.70. Deze laatste 
afmeting ook als twee-onder-een kapwoning.  
We bouwen lariz [2.0] met prefabbeton, kalkzand-
steen of met houtskelet. Ook qua uitstraling 
kunnen we volop variëren. Denk aan de kleur van 
de baksteen of een gestucte gevel. Juist die 
flexibele benadering zorgt er voor dat lariz [2.0] u 
heel veel verschillende mogelijkheden biedt. 
Elders in deze uitgave ziet u ook de keuzemoge-
lijkheden van wel of geen erker, uitbouw of garage. 
De diverse keuzemogelijk heden maken lariz [2.0] 
tot een heel aantrekkelijk maar bovenal kwalitatief 
hoogstaand product.  

[3]
7 Redenen voor

TailorMade

Met ons lariz [2.0] bouwconcept ontzorgen wij u als opdrachtgever van idee tot en met de oplevering.  

Hoewel de woningen voorzien zijn van onderhoudsarme materialen kan riz bouw ook het periodieke 

onderhoud uitvoeren. Wij investeren namelijk graag in langdurige relaties. De woningen kunnen in 

verschijningsvorm variëren.

Ook de prijsstelling van de lariz [2.0] is interessant. We zijn wat dat betreft ook heel open over de  

kosten. Als familiebedrijf zijn we heel transparant.  

En moet u door omstandigheden van standaard afwijken dan betaalt u bij ons niet de hoofdprijs.  

Zo krijgt u een maatwerkpak voor een confectieprijs. Daarnaast hebben we overigens nog zeven andere 

redenen om voor lariz [2.0] te kiezen. We nemen ze alle zeven graag even met u door.
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inspirelariz [2.0]

Van idee tot realisatie Total cost of ownership

Duurzaamheid

Zekerheid

Alliantie en co makers

Bouwconcept

• Ontzorgen van de opdrachtgever
• Bewaken van het proces 
• Bewaken van het doel: een betaalbare woning 
•  Kennis en kunde over bouwsystemen  

en stand van de techniek
• Ontwerp door riz bouw
• Realisatie door riz bouw
• Toekomstwaarde voor de gebruiker 
• BIM technologie

• Scherpe prijs van het product 
•  Ontwerp gericht op verminderen van  

energiegebruik
•  Minimaliseren van onderhoudsgevoelige  

installaties
• Toepassing van onderhoudsvrije materialen 
• Indeling gebruiksvriendelijk

• Doen waar we goed in zijn: realiseren
•  Samenwerking met passende partners, van  

installatieadviseurs tot architect 
•  Co makers in de uitvoering; faalkosten  

reductie, snelle productietijd en flexibiliteit 
• Juist in Time levering
• Lean plannen in voorbereiding en realisatie

• Tijdloze architectuur
• Bouwmaterialen: comfort en toekomstwaarde  
• Bouwen met co makers
•  Geen verliezen op bouwplaats en fabriek
• Prefab, van bouwplaats naar montage plaats

•  Standaardisatie en modul maatvoering 
•  Traditioneel qua bouwmaterialen
• Eigentijds qua basis architectuur
•  Onderhoudsvriendelijk: keuze materiaal en 

installaties
• Toepassen van de trias energetica
•  Doordacht casco(onderstel)

•  Woningborg garantie 
- afbouwgarantie voor u of de koper 
- plantoetsing per project 
- kwaliteitscontrole tijdens de bouw 
-  certificaatverstrekker toetst de certificaat-

houder: ervaring en financiële gezondheid
• Bewezen ervaringen en referenties
•  Woning wordt opgeleverd met minder dan  

2 punten binnen de planning 

• Maatwerk voor een confectieprijs
•  Flexibele gevelindeling, indeling van de  

woning en hoekwoningen 
•  Het onderstel staat: de afwerking wordt op 

maat gemaakt vanwege de opgave: locatie / 
welstand / etc.
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Afwijkingen zijn  
standaard
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Verder omarmen wij met lariz [2.0] de zogenoemde 
ontwerpprincipes Trias Energetica. Daarbij is het 
uitgangspunt om te besparen waar mogelijk, zonder 
verlies van comfort en gezondheid. Dit kan door 
bijvoorbeeld het toepassen van goede isolatie en het 
voorkomen van kieren en koudebruggen. De woning 
voldoet qua epc aan de nieuwste eisen. Door het toepas-
sen van onderhoudsarme bouwmaterialen en het plaatsen 
van onderhoudsvriendelijke installaties worden de 
onderhoudskosten zo laag als mogelijk gehouden. En 
daarmee is voor u als woningcorporatie of bewoner een 
gunstige exploitatie van lariz [2.0] gewaarborgd. 

AFWIJKINGEN ZIJN STANDAARD 
Het vertrekpunt van de lariz [2.0] is het modu-
laire bouwconcept. Met dit flexibele concept 

kunnen we 99 van de 100 locaties van een door u 
gewenste woning voorzien.  Om ook uw 100e vraag  
goed te kunnen beantwoorden moeten we wellicht van  
de standaardoplossing afwijken. Dat is geen punt. Juist 
door onze wijze van samenwerken met onze co-makers  
én het feit dat we scherp inkopen, leiden aanpassingen 
nimmer tot enorme kostenoverschrijdingen. En dat bent 
u waarschijnlijk van onze concullega ’s  niet gewend.  
Het heeft ook te maken met de wijze waarop wij als 
familiebedrijf georganiseerd zijn. We zijn immers een 
platte organisatie met korte lijnen. In tegenstelling tot  
een olietanker kunnen wij een koers snel en adequaat 
wijzigen. Ook dit sneller kunnen schakelen zorgt er voor 
dat aanpassingen qua kosten binnen de perken blijven. 
Dat is wel zo plezierig. Toch?

TOTAL COST OF OWNERSHIP  
Lariz [2.0] is een in z’n totaliteit doordacht 
concept. Zo is bij de ontwikkeling van het 

concept goed nagedacht om de exploitatie en gebruiks-
kosten van lariz [2.0] zo laag mogelijk te houden.  
Dat doen we door bijvoorbeeld een goede isolatie en 
slimme installatieoplossingen toe te passen waardoor het 
energieverbruik voor de bewoner zo laag mogelijk is. 
Door onderhoudsarme bouwmaterialen te gebruiken is er 
een stuk minder periodiek onderhoud nodig. De tijdloze 
architectuur van lariz [2.0] zorgt er voor dat de woning 

niet in waarde zal dalen. En dat draagt er weer toe bij  
dat deze woning zeer gunstig te exploiteren is. Als 
belegger kunt u de woning na een verhuurperiode 
marktconform uitponden. 

DUURZAAMHEID  
Het duurzaamheidsaspect van lariz [2.0] kan 
vanuit verschillende invalshoeken worden 

benaderd. Door uitstekende isolatie en het gebruik van 
effectieve installatietechnische toepassingen, wordt het 
energiegebruik tot een minimum beperkt. Uiteraard kan 
de woning van zonnepanelen worden voorzien. Verder 
gebruiken wij alleen maar duurzame materialen.  

Niet voor niets is riz bouw FSC-gecertificeerd en voorzien 
wij de woningen van duurzaam geproduceerd hout.  
Wij vertalen duurzaamheid ook in de daadwerkelijke 
bouw van de woning. Zo passen we bijvoorbeeld bij het 
bevoorraden op de bouwplaats de zogenoemde lean-
methodiek toe. Dat betekent concreet materiaalaanvoer 
op het moment dat deze daadwerkelijk nodig zijn (just in 
time-principe).  

We denken goed na over de inrichting van de bouwplaats 
om zo efficiënt mogelijk met grondstoffen en afvalstromen 
om te gaan. Maar ook onze omgang met onze co-makers 
en opdrachtgevers heeft onze aandacht. We streven 
immers altijd naar langdurige relaties. 
Kortom, met lariz [2.0] realiseren wij een woning waarin 
de bewoner, gezond, sociaal en tegen lagere woonlasten 
kan leven.

ZEKERHEID  
riz bouw bestaat al meer dan een halve eeuw.  
Wij zijn in al die jaren financieel almaar gezonder 

geworden. Zelfs in de afgelopen jaren waar we veel 
collega’s hebben zien wegvallen zijn wij fier overeind 
gebleven. En dat ook nog eens bankonafhankelijk.  
Daar zijn we best een trots op. We zijn een zeker bedrijf 
en staan erom bekend dat wij kwalitatieve woningen 
opleveren binnen de vooraf opgestelde planning en met 
niet of nauwelijks opleverpunten.  

Beukmaat 5.1 meter

Verbreden tot 5.4 meter

Verbreden tot 5.7 meter

Uitbouw

Erker

Raamindeling

Gevelindeling

Kapconstructie

Dakkapel

Dakkapel

Dakramen
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[4] van woning tot straat en wijk

M
Met lariz [2.0] bieden wij u een concept 
waarmee kan worden gevarieerd. Dat kan 
op woningniveau maar ook op straat-  
en zelfs buurt- of wijkniveau. Zo zijn er 
bijvoorbeeld verschillende blokbeëindi-
gingen mogelijk. Wij denken graag mee 
over het invullen van de locatie of de uit-
werking van het stedenbouwkundig plan. 
De kennis en ervaring daarvoor hebben 
we in huis.

Uitgangspunt is dat er met lariz [2.0] een 
afwisselend maar vooral ook aantrekke-
lijke buurt ontstaat. Een buurt die  
plezierig aanvoelt en waar mensen graag 
willen wonen en leven. Een wijk met 
comfortabele woningen, een praktische 
plattegrond, een prettige woonomgeving 
en fijn woonmilieu. Dit is ook belangrijk 
als u de woning later wilt verkopen.

Twee-onder-een-kap woning

Rijwoning
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Erker
Voor de hoekwoningen is er de keuze voor het plaatsen van een extra erker. 
Geheel af gestemd op de architectuur van de woning. Op markante plekken 
binnen het woonplan geeft dit een fraai gevelbeeld en krijgt de wijk meer 
cachet. Daarnaast zorgt het voor meer ruimte in de woning.

Entree
De voordeur is het visitekaartje van de woning. De kleur, het beslag  
en de keuze van rand afwerking bepalen de uitstraling van de woning.  
De buitendeur is er ook om de veiligheid te garanderen. De deuren  
zijn gecertificeerd voor inbraak werendheidsklasse 2.

Metselwerk
Metselen is een ogenschijnlijk simpele techniek, maar goed metselwerk 
is meer dan alleen maar het stapelen van stenen. Ook de steen draagt 
bij aan de kwaliteit van de woning. Daarom kiest lariz[2.0] voor  
kwaliteit, die ook na 20 jaar zijn uitstraling behoud.

Dakpannen
Bij de dakpannen wordt er gekozen voor keramische pannen.  
De kleurkeuze wordt afgestemd op het totale beeld. Een keramische 
pan draagt bij aan de kwaliteit van de woning. Daarom kiest lariz[2.0] 
voor kwaliteit, die na 20 jaar zijn uitstraling behoud.

Standaard kwaliteit

•  Duurzaam metselwerk, eventueel  
gecombineerd met keimwerk

•  Keramische dakpannen in de kleur  
antraciet of oranje

• Voordeur met gemetseld kader

• Tripple glas

•  Buitengevel kozijnen ramen en deuren van  
de woning onderhoudsarm

• Brede goten en overstekken onderhoudsarm

•  Ventilatiesysteem d.m.v. CO2 sturing

 • Zonnepanelen

Opties met kwaliteit

• Uitbouw 1200 mm

• Uitbouw 2400 mm

 • Erker

• Dakkapel op zolder

• Dakraam op zolder

• Raamkozijnen in de kopgevel

• (Slaap)kamers op zolder

• Garage

• Extra zonnepanelen

Onderhoudsarm
De woning is onderhoudsarm ontworpen. De buitengevelkozijnen, -ramen en  
-deuren zijn van kunstsof (schuifpui in aluminium). Heden ten dage niet meer  
van traditioneel hout te onderscheiden. De goten en overstekken zijn van  
onderhoudsvrij aluminium. Wel uitgevoerd in een passende kleur en tot in  
detail te verfraaien met sierranden en klossen. 

Zonnepanelen (optioneel)
Zonnepanelen maken mensen bewust van de hoeveelheid energie die men opwekt,  
maar ook van de energie die men verbruikt. Investeren in zonne panelen waarmee  
u energie gaat produceren levert een vergoeding op van uw energieleverancier.  
Door deze vergoeding verdient u de investering na verloop van tijd weer terug.

Tripple glas
De woning wordt voorzien van Tripple glas. Comfortabel, behaaglijk en 
goed voor een lagere energierekening. Hierdoor scoort de woning goed in de 
energieprestaties, zonder dat er ingewikkelde en onderhoudsonvriendelijke 
installatiecomponenten aan de woning worden toegevoegd.

[4]
Ventilatiesysteem
Een goed ventilatiesysteem zorgt voor de juiste balans in luchtkwaliteit, comfort en 
energieprestatie van de woning. Middels een in de woning aangebrachte CO2 sensor 
wordt de ventilatie automatisch afgestemd op het leefpatroon van de bewoners.  
Het systeem is eenvoudig tijdelijk in een hogere stand te zetten.
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[5]
RM

22,7 m²
woonkamer

5,2 m²
hal

0,8 m²
techn.

1,2 m²
toilet

7,5 m²
keuken

0,3 m²
meterkast
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Plattegronden Bijzonderheden / kenmerken
De woning wordt uitgevoerd in onderhoudsarme materialen. Kunststof 
buitengevel kozijnen ramen en deuren. In de achtergevel een aluminium 
schuifpui. Het gevelmetselwerk en de standaard keramische dakpannen 
garanderen jarenlang woonplezier. De brede dakgoten zijn eveneens 
uitgevoerd in aluminium. Met de toepassing van triple glas en vloerver-
warming op de begane grond wordt de bewoners veel comfort  
geboden. De woning wordt opgeleverd met behangklare binnenwanden, 
vensterbanken en wand- en vloertegelwerk in het toilet en de badkamer. 
De badkamer wordt standaard voorzien van een tweede toilet.  
De woning wordt voorzien van zonnepalen. De woning heeft een ruime 
zolder en een houten berging in de achtertuin.  

Begane grond
tussenwoning

RM

28,4 m²
woonkamer

7,5 m²
keuken

5,2 m²
hal

0,8 m²
techn.

1,2 m²
toilet

0,3 m²
meterkast

hwa

hwa
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0015 0015
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26,3 m²
woonkamer

7,5 m²
keuken

5,2 m²
hal

1,2 m²
toilet

0,8 m²
techn.

0,3 m²
meterkast

hwa

hwa

5100

84
00

cv
VD

Begane grond
optie: raam in kopgevel, erker en  

dubbele openslaande deuren

Begane grond
optie: uitbouw 1,20 meter



[5]
RM

5,1 m²
Slaapkamer 3
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RM 26,2 m²
Zolder

+1500

+1500

0062+

0062+

tr
ap

he
k 

+1
00

0

0015

84
00

wm

Tweede verdieping
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RM 28,2 m²
Zolder

+1500

+1500

+2600

+2600
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0015
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Tweede verdieping
dwarskap

Tweede verdieping
optie: dakkapel
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Rijwoningen

• 3 Verdiepingen

• 3 Slaapkamers

• Beukmaat van 5,1 meter

• Diepte inwendig 8,4 meter

• Gebruiksoppervlakte 111,2 m2

• Bruto vloeroppervlakte 137,7 m2

• Inhoud 398,8 m3

Plattegronden
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RM
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Rijwoningen

• 3 Verdiepingen

• 3 Slaapkamers

• Beukmaat van 5,4 meter

• Diepte inwendig 8,4 meter

• Gebruiksoppervlakte 112,6 m2

• Bruto vloeroppervlakte 145,8 m2

• Inhoud 412 m3

Begane grond
tussenwoning

Eerste verdieping
tussenwoning

Tweede verdieping
tussenwoning
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[5]Plattegronden



DIT ZORGT VOOR 
VRIJHEID INSPIRATIE  
CONTROLE EN HEEL 
VEEL TIJDWINST

een product van riz bouw ijsselstein

meer informatie www.rizbouw.nl doordacht voor meer woonvariatie
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