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Innovatieve betaalbare nieuwbouw / Voorwoord

Ik hoop dat de vele voorbeelden uit deze publicatie nog meer woningcorpo-

raties en bouwpartijen inspireren om aan tafel te gaan zitten. Zoals we dat al 

doen met de Vernieuwingsagenda. Hierin verbinden woningcorporaties en 

samenwerkingspartners hun ambitie om de verbetering en vernieuwing in de 

sector te versnellen. 

Marnix Norder
Voorzitter van Aedes, vereniging 

van woningcorporaties

Deze publicatie maakt mij blij. Omdat het vol staat met voorbeelden van 

betaalbare nieuwe woningen. En die hebben we heel hard nodig. Te veel 

mensen in ons land moeten nu nog te lang op een huis wachten. Daarom 

investeren woningcorporaties in nieuwbouw. De huurder moet zijn nieuwe 

woning natuurlijk wel kunnen betalen. Daarom letten corporaties erop dat de 

huur geen te groot deel van het inkomen van de huurder opslokt. Betaalbaar 

wonen betekent ook betaalbaar bouwen. Woningcorporaties hoeven geen 

commercieel rendement te maken, maar de nieuwbouw moet wel rendabel 

zijn. Want doorlopend geld bijleggen, dat houdt geen enkele corporatie vol. 

Daarom word ik dus blij van het gevarieerde aanbod aan innovatieve, betaal-

bare, nieuwe woningbouwprojecten dat Platform31 verzamelde. Neem 

bijvoorbeeld de levensloopbestendige patiowoningen die woningcorporatie 

Wonen Zuid samen met een bouwonderneming in het Limburgse Nuth heeft 

neergezet. Dat ging volgens het principe van Conceptueel Bouwen. Een 

gestandaardiseerde aanpak voor het ontwerpen en uitvoeren van nieuwbouw. 

Dankzij forse isolatie, slimme installaties en zonnepanelen zijn de woningen 

zeer energiezuinig. De bewoners kunnen ‘live’ volgen hoeveel energie hun 

huis heeft opgewekt en hoeveel ze verbruiken. De woningen zijn mooi én 

betaalbaar: voor de corporatie én de huurder. Corporaties kunnen hun vraag 

naar betaalbare nieuwbouwwoningen bundelen. Zo kunnen ze de markt 

uitdagen zonder zelf de oplossing te bepalen. Samen kunnen we zo nog veel 

meer nieuwe en betaalbare woningen voor starters, jongeren, senioren, één- 

en tweepersoons huishoudens of gezinnen aan deze reeks voorbeelden toe 

te voegen. 

Voorwoord
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De crisis in de bouwwereld lijkt alweer lang achter de rug. De vraag naar 
betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod, de (hypotheek)
rente is laag, de economie draait goed, onlangs meldde het CBS dat 
Nederlanders positiever zijn over de eigen financiën. In de bouwwereld is 
het weer ‘business as usual’. En dat is jammer, want er wordt weer meer 
traditioneel gebouwd. Innoveren lijkt niet meer nodig. De prijzen rijzen 
de pan uit. De crisis heeft eigenlijk te kort geduurd.

Waar in de maakindustrie nieuwe producten doorgaans in rap tempo goed-

koper worden dankzij verbeterde productietechnieken en stijgende verkoop-

aantallen, komt dit voor het bouwen van huizen maar niet van de grond. Het is 

vreemd dat zo’n belangrijk product als een goede woning bijna geen dooront-

wikkeling kent en niet goedkoper wordt. Er lijkt een prikkel te ontbreken om 

goedkoper en sneller te bouwen. Of is deze praktijk weerbarstiger…?

Met het panel Innovatie Betaalbare Nieuwbouw brachten we een aantal inno-

vaties in de bouwsector in beeld. Een uitvraag naar 10 innovatieve, betaalbare 

nieuwbouwprojecten leverde zo’n 15 reacties op. Niet alleen van traditionele 

aanbieders, maar ook van bijvoorbeeld toeleveranciers. Vaak prefab en serie-

matig en voor uiteenlopende doelgroepen. En er zat ook een interessant 

renovatieconcept tussen. In deze publicatie worden deze projecten ter  

inspiratie in beeld gebracht.

De gezochte innovaties zijn nodig, want dragen bij aan het versnellen van 

de productie en bij voldoende schaalomvang kunnen bouwkosten beter 

worden beheerst. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een 

sturende rol vervullen. Ik daag mijn collega-corporaties dan ook uit om deze 

sturende kracht gezamenlijk meer te benutten. Bijvoorbeeld door opdrachten 

te bundelen en schaal te creëren. Het is tijd voor verandering!

Tijd voor verandering!
Door Bas Sievers

Bas Sievers is directeur Wonen & Vastgoed bij Wonen 
Limburg. Daarnaast is hij bestuurslid van het Netwerk 
Conceptueel Bouwen. Hij studeerde Bouwkunde aan 
de Zuyd Hogeschool en Real Estate Management &  
Development aan de TU-Eindhoven. Bij Wonen Limburg  
vervulde hij de laatste jaren diverse management- en 
directiefuncties.

https://www.nu.nl/economie/5381159/nederlanders-positiever-eigen-financien-en-instanties.html
https://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen-en-wijken/innovatieve-betaalbare-nieuwbouw/panelleden-project-innovatieve-betaalbare-nieuwbouow
https://www.wonenlimburg.nl/
https://www.wonenlimburg.nl/
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Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 
betaalbare woningbouwprojecten die recent (2015-2017) onder de aftop-
pingsgrenzen werden gerealiseerd. Een panel van praktijkdeskundigen 
beoordeelde begin 2018 de woningen op de mate van repeteerbaarheid 
en op het feit of ze gebruiksklaar zijn opgeleverd en trekt lessen uit de 
ontvangen inzendingen. De meest innovatieve projecten die aan deze 
criteria voldoen, staan hieronder (gesorteerd naar categorie):

Een- en tweepersoons huishoudens

NOM (af)TOPwoningen - Boekel
Acht gelijkvloerse Nul-op-de-Meter woningen in Boekel die 

vanuit de standaard Budgetwoning van Hendriks Coppel-

mans ontwikkeld zijn. Met een filmpje worden bewoners 

wegwijs gemaakt in het technische gebruik van de woning.

ToPlan NOM woningen - Nuth
In de gemeente Nuth realiseerde bouwonderneming Janssen 

de Jong voor woningcorporatie Wonen Zuid een tiental 

levensloopbestendige, energieneutrale (Nul-op-de-Meter) 

patiowoningen.

Klein en modulair

House2start - Deventer
Een volledig industrieel geproduceerde conceptwoning, 

specifiek ontwikkeld voor een- en tweepersoonshuis- 

houdens. In korte tijd kant-en-klaar leverbaar. Uitgevoerd  

in één pilot woning in Deventer.

KLIK 1.TWEE project HABhuis - Lobith
Seriematig geproduceerde, modulaire en demontabele all-

electric woningen die antwoord geven op de dynamische 

woonvraag van vandaag de dag.

Woonovatie - Meterik
Woonovatie leverde dit project met daarin acht verplaats-

bare, modulaire en geprefabriceerde woningen. Woonovatie 

ontwikkelde en bekostigde het woningbouwsysteem zelf 

en exploiteert de acht woningen momenteel ook zelf. De 

vier kleinste woningen worden onder de aftoppingsgrens 

verhuurd.

Eengezinswoningen

Lijsterhof - Barneveld
Om aan de vraag naar huisvesting voor statushouders tege-

moet te komen, namen gemeente Barneveld en de plaatse-

lijke woningcorporatie het initiatief tot de bouw en realisatie 

van 22 prefab eengezinswoningen.

Projectetalage innovatieve betaalbare nieuwbouw
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NOM woningen Boekweit - Boekel
In Boekel ontwikkelde woningcorporatie PeelrandWonen de 

eerste 19 Nul-op-de-Meter woningen met energieprestatie-

vergoeding (EPV) van Nederland.

Fumerus - Sneek
33 identiek uitgevoerde prefab houtskeletbouw woningen in 

Sneek. De woningen hebben een extra brede beukmaat en 

zijn gesitueerd rondom een collectieve groene binnentuin.

Gevarieerd woonprogramma

Goedhuurwoningen Zandpoort - Almere
Door de gemeente Almere en het Woningbouwatelier 

ontworpen goedkope huurwoningen naar aanleiding van 

een uitgeschreven prijsvraag. In Almere in twee verschil-

lende vormen gerealiseerd voor zowel gezinnen als een- als 

tweepersoonshuishoudens.

Oost-Boswinkel - Enschede
Een nieuwe woonbuurt in Enschede die met een zeer interac-

tief planproces tot stand is gekomen. Bewoners, bouwers, de 

corporatie en de gemeente hebben met elkaar bedacht hoe 

de buurt en de energiezuinige – of in sommige gevallen de 

energieneutrale – woningen eruit moesten komen te zien.

Uitkijkwoningen Hoge Schaft - Houten
Industrieel geproduceerde volwaardige eengezinswoningen 

die tegemoet komen aan de vraag naar goedkope eenge-

zinshuurwoningen en de sterk gestegen behoefte aan huis-

vesting voor statushouders.

Versnellingsactie sociale woningbouw - Zwolle
Slimme samenwerkingsafspraken tussen de Zwolse woning-

bouwcorporaties en de gemeente om in korte tijd de 

realisatie van grote aantallen extra sociale woningen in en 

rondom het centrum van Zwolle mogelijk te maken.

Transformatiewoningen

De Studio - Amsterdam
De Studio is het resultaat van de transformatie van het 

voormalige GAK-kantoor aan de Westelijke Ringweg van 

Amsterdam naar een complex met compacte huur- en  

koopwoningen.

Transformatiewoningen - Deurne en Maastricht
Geen nieuwbouw maar verdubbeling van het aantal wonin-

gen door transformatie van grotere eengezinswoningen  

en appartementen in kleinere wooneenheden voor kleine 

een- en tweepersoonshuishoudens.
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NOM (af)TOPwoningen - Boekel
Een- en tweepersoons huishoudens

Acht gelijkvloerse Nul-op-de-Meter woningen in Boekel die vanuit de 
standaard Budgetwoning van Hendriks Coppelmans ontwikkeld zijn.  
Met een filmpje worden bewoners wegwijs gemaakt in het technische 
gebruik van de woning.

Ontwikkelproces
Op basis van standaardisatie een betaalbare woning realiseren. Dat is de visie 

achter de Budgetwoning van Hendriks Coppelmans. Er zijn drie varianten: de 

(af)TOPwoning, het (af)TOPappartement en de BudgetRijwoning. Met de (af)

TOPwoning heeft HendriksCoppelmans meegedaan aan de onderhandse 

selectie van PeelrandWonen voor acht Nul-Op-de-Meter woningen in Boekel. 

Na gunning werkten Hendriks Coppelmans, PeelrandWonen en de gemeente 

Boekel de woningen op basis van regisserend opdrachtgeverschap op maat 

uit.

Bouwproces
De sleutel tot betaalbaarheid is de combinatie van een 3D-ontwerp in BIM, een 

IFD-bouwmethodiek en (zodoende) een korte bouwtijd. De woningen worden 

grotendeels geprefabriceerd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Dat zorgt voor 

een flinke versnelling van het bouwproces en daarmee ook voor kostenreductie.

Duurzaamheid
De woningen worden standaard ontwikkeld als Nul-op-de-Meter woningen 

die voldoen aan EPV. Daarmee zet Hendriks Coppelmans in op lage en vooral 

ook constante woonlasten voor de bewoners. EPV maakt de woningen 

immers onafhankelijk van externe energiebronnen, bijvoorbeeld van stijgende 

gasprijzen. PeelrandWonen brengt in de praktijk ongeveer de helft van de 

maximaal toegestane EPV-vergoeding in rekening bij de bewoners.

De woningen zijn ontworpen volgens de principes van NOM Keur. Op 

energetisch vlak zitten er verscheidene slimme oplossingen in de woning 

(bijvoorbeeld een luchtwarmtepomp met WTW), maar dat is niet per se onder-

scheidend ten opzichte van andere woningprojecten, geeft René Beks van 

Hendriks Coppelmans aan. Wel uniek volgens hem is de sociale innovatie met 

bewoners. De bewoners krijgen persoonlijke coaching over het technische 

gebruik bij ingebruikname van de woning. Zo wordt vanaf het begin ingezet 
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op bewustwording over energieverbruik in huis en worden huurders geholpen 

om het energiegebruik ook daadwerkelijk laag te houden. Bij NOM Keur is 

een handleiding voor bewoners over het technische gebruik van de woning 

overigens ook verplicht. Hendriks Coppelmans heeft deze echter op een 

bijzondere manier aangevuld. De ervaring is namelijk dat mensen zo’n techni-

sche handleiding niet lezen, dus dat enkel het uitreiken van een handleiding 

te mager is. Daarom maakte Hendriks Coppelmans instructiefilmpjes waarin 

mensen worden meegenomen in het gebruik van de woning en de installa-

ties. Dat werkt perfect, wijzen de eerste ervaringen uit.

Business case
Het concept van de (af)TOPwoning is gericht op projectmatige inzet in herha-

lingsprojecten voor de sociale huur, middeldure huur of koop. Dat maakt dat 

de investeringslasten omlaag gaan. Bij de woning hoort een prestatiegarantie 

inclusief een onderhoudscontract voor 10 jaar, waardoor ook de onderhouds-

lasten voor de corporatie laag en constant blijven.

De woningen zijn zo ontwikkeld dat ze met een gebruikelijke BAR op of net 

onder de aftoppingsgrens verhuurd kunnen worden (597,30 euro of 640,14 

euro in 2018, afhankelijk van huishouden). De woningen voldeden bij de ople-

vering ook aan de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (per 1 juli 2018 

gestopt). Daarmee kreeg de corporatie een korting tot 20.000 euro op de 

verhuurdersheffing. 

Reflectie panel 
Het panel waardeert het idee om de technische werking van de Nul-

op-de-Meter woning aan de hand van een filmpje uit te leggen. Waar-

schijnlijk nemen bewoners de informatie dan beter tot zich dan bij 

een handleiding, met een lager energieverbruik tot gevolg. De zonne-

panelen aan de straatzijde zijn volgens het panel esthetisch goed 

geplaatst.

De plattegronden zitten goed in elkaar volgens het panel. De indeling 

van de woning is logisch en prettig. Het panel merkt op dat dit bij veel 

conceptwoningen het geval is en trekt een voorzichtig verband tussen 

conceptueel bouwen en kwalitatief hoogwaardige plattegronden.

Dit project bewijst ook opnieuw dat IFD een interessante manier van 

bouwen is. Het efficiëntere bouwproces maakt de woningen financieel 

aantrekkelijker. 

Het feit dat de techniek op de verdieping zit betekent bij een gelijk-

vloerse woning dat de bewoner er zelf niet bij kan. Als dat niet nodig is, 

bijvoorbeeld omdat er voor de bewoner niets te bedienen valt of omdat 

het onderhoud is uitbesteed, is dat ook geen probleem.

https://www.hendrikscoppelmans.nl/nieuws/energie-steken-bewonersinformatie-nul-op-meterwoning/
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Algemene informatie
Plaats: Boekel (Noord-Brabant)

Aantal woningen: 8

Woningtype: grondgebonden gelijkvloers en levensloopbestendig

Gemiddelde woningoppervlakte: 112 m2 bvo / 100 m2 gbo

Gemiddelde huurprijs: 592 / 635 euro per maand  

Bouwkosten: de basis (af)TOPwoning is beschikbaar voor 72.000 euro per 

woning (bouwkosten excl. btw), de gelijkvloerse variant voor 81.000 euro per 

woning (bouwkosten excl. btw) (prijsvorming juni 2017).

Opdrachtgever: Stichting PeelrandWonen

Opdrachtnemer: Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV, Uden

Overige betrokken partijen: gemeente Boekel

Moment van oplevering: oktober 2017

Meer informatie
René Beks, directeur ontwikkeling & innovatie

rene.beks@hendrikscoppelmans.nl / 0413 264 833

Zie ook www.budget-woning.nl

Een passende woning voor iedere portemonnee!

mailto:rene.beks%40hendrikscoppelmans.nl?subject=
http://www.budget-woning.nl
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In de gemeente Nuth realiseerde bouwonderneming Janssen de Jong 
voor woningcorporatie Wonen Zuid een tiental levensloopbestendige, 
energie-neutrale (Nul-op-de-Meter) patiowoningen.

Ontwikkelproces
Het ToPlan-woonconcept is door Janssen de Jong ontwikkeld om in te spelen 

op de sterk stijgende vraag naar duurzame woningen van opdrachtgevers 

ToPlan NOM woningen - Nuth
Een- en tweepersoons huishoudens

en consumenten. De Nul-Op-de-Meter (NOM) conceptwoningen zijn flexibel 

aan te passen aan de wens van de opdrachtgever en/of eindgebruiker. De 

woningen in Nuth zijn onderhands aanbesteed. Op basis van het programma 

van eisen van Wonen Zuid is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een 

intentieverklaring voor de ontwikkeling van de woningen ondertekend. Na 

een prijstoets door een extern kostendeskundige is deze intentieovereen-

komst omgezet in een turn-key Design & Build aannemingsovereenkomst.

In samenspraak met Wonen Zuid zijn alle woningen, met het oog op de doel-

groep senioren, gelijkvloers uitgevoerd en beschikken ze over 2 slaapkamers. 

Dankzij een combinatie van hoge isolatiewaarden, energiezuinige instal-

laties (all-electric) en zonnepanelen, zijn de woningen zeer energiezuinig. 

Het comfort, gebruikersgemak en de betaalbaarheid voor de eindgebruiker 

hebben bij het ontwerp centraal gestaan. Zo kunnen bewoners hun energie-

verbruik ‘live’ volgen door middel van een monitoringssysteem. Het systeem 

geeft weer hoeveel energie is opgewekt en is verbruikt en hoe de opgewekte 

en verbruikte energie zich verhoudt ten opzichte van de verwachtingen. De 

bewoners ontvingen voor, tijdens en na de oplevering energie-coaching en 

-voorlichting.

De bouwkwaliteit
Bij de realisatie was sprake van een bouwproces op basis van het principe van 

Conceptueel Bouwen. Voor dit nieuwbouwproject heeft Janssen de Jong het 

in 2012 ontwikkelde ToPlan woonconcept als basis gehanteerd. De woningen 

zijn gedimensioneerd op basis van het Woonkeur-label (2015) en voldoen 

eveneens aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Hoewel in beginsel bestemd 

voor senioren, kunnen ze ook worden ingezet voor de groeiende groep een- 

en tweepersoonshuishoudens. Voor oplevering zijn de woningen in het kader 
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van de EPV-regeling volgens Beoordelingsrichtlijn 9500 opgenomen door 

adviesbureau Atriensis, waarmee de energieprestaties gewaarborgd zijn. 

Duurzaamheid
Binnen de goed geïsoleerde woningen zijn energiezuinige all-ellectric instal-

laties toegepast, waaronder een WTW-unit, elektrische boiler, elektrische 

radiatoren (in plaats van LTV vloerverwarming) en zonnepanelen. Daarmee 

wordt voldaan aan de Nul-op-de-meter normering van de Energie Prestatie 

Vergoeding (klasse 1 van de EPV met luchtdichtheidswaarde 0,15). De EPV-

vergoeding bedraagt 79,61 euro per maand (€ 0,95/m2). Wonen Zuid heeft 

ervoor gekozen niet de maximaal mogelijke EPV-vergoeding bij de huurder in 

rekening te brengen, waardoor een gedeelte van de investeringskosten niet 

terugverdiend zullen worden (onrendabele top).

Bijzonderheden business case
Binnen de door de opdrachtgever aangegeven maximale stichtingskosten 

(van 1,8 mln. euro incl. BTW) is een Nul-op-de-Meter woning ontwikkeld  

die aansluit op het programma van eisen voor een- en tweepersoons- 

huishoudens.

De ToPlan-woningen beschikken over een flexibel installatiesysteem, waar-

door installatieonderdelen eenvoudig kunnen worden kunnen worden 

vervangen en het systeem ook in de toekomst aan nieuwe standaarden kan 

worden aangepast. De energieprestaties worden, inclusief een onderhouds-

overeenkomst, voor 10 jaar door de bouwer gegarandeerd. Voor andere 

projecten is uitbreiding tot 15 of 20 jaar mogelijk. Op basis van de afgesloten 

Service Level Agreement bedragen de complete onderhoudskosten van de 

installaties voor de 10 woningen 2.821,50 euro per jaar voor de komende 10 

jaar.

Reflectie panel
Het panel beoordeelt de ToPlan woningen als ‘zeer verdienstelijk’. Bij 

de keuze van installaties is nadrukkelijk rekening gehouden met de 

doelgroep (i.c. senioren). Het energiemonitoringssysteem en de gelijk-

vloerse oplossing, waarbij alle installaties voor senioren goed toegan-

kelijk zijn, evenals het bedieningsgemak van elektrische radiatoren 

(met oog op de doelgroep) worden positief gewaardeerd. 

Daarnaast vormen het levensloopbestendige karakter op basis van 

Woonkeur en de coaching van bewoners (voor, tijdens en na de bouw), 

pluspunten. Die coaching ziet het panel als een cruciaal punt voor het 

succes van het energetisch concept. Wanneer de bewoners zich niet 

aan de Nul-op-de-Meter regels houden, kan het concept immers veel 

duurder uitvallen dan op basis van gemiddeld gebruik mag worden 

verwacht. In dat verband is het panel erg benieuwd naar de bevin-

dingen van de bewoners na in gebruik name van de woningen. Het 

panel adviseert in dit verband de gebruikersbeleving en de energie-

houding op een later tijdstip nogmaals te evalueren (bijv. na vijf jaar).

De partijen zijn er zeer goed in geslaagd de onderhoudskosten per 

woning, per jaar (€ 375) laag te houden. Dit komt de betaalbaarheid 

zeker ten goede. De prijs/kwaliteit verhouding (huurprijs + energie-

component: € 670) van de woningen wordt door het panel dan ook 

positief beoordeeld. Het panel constateert dat deze woningen welis-

waar betaalbaar, maar zeker niet sober en doelmatig zijn uitgevoerd.
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Algemene informatie
Plaats: Nuth (Limburg)

Aantal woningen: 10

Woningtype: grondgebonden levensloopbestendige rijtjeswoningen

Gemiddelde woningoppervlakte: 84 m² (GBO) 

Gemiddelde huurprijs: 592 euro

Stichtingskosten per woning: 169.500 euro excl. btw.

Opdrachtgever: Wonen Zuid

Aannemer: Janssen de Jong Bouw Zuid, Son en Breugel

Overige partijen: Janssen de Jong Bouw Zuid B.V., Gemeente Nuth, LKS Instal-

latietechniek, Elektro Scheppers, Leudal Zonnepanelen, BeNext Monitoring, 

K+ Adviesgroep, Bulkens Architecten, OnderhoudPlus en Atriensis

Moment van oplevering: maart 2018

Meer informatie
Jeroen Veraa, projectleider Nieuwbouw en Renovatie, Wonen Zuid.

J.Veraa@wonenzuid.nl / 088 66 53 721

mailto:J.Veraa%40wonenzuid.nl?subject=
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Innovatieve betaalbare nieuwbouw / Klein en modulair / House2start - Deventer

Een volledig industrieel geproduceerde conceptwoning, specifiek 
ontwikkeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. In korte tijd kant-
en-klaar leverbaar. Uitgevoerd in 1 pilot woning in Deventer.

Ontwikkelproces
Een eenvoudige, slimme, verplaatsbare en betaalbare woning voor starters, 

die overal moet kunnen staan. Dat is wat ontwikkelaar/leverancier van woon-

ruimte voor starters, House2start, voor ogen heeft. Bij de ontwikkeling van 

de conceptwoning is de woonbehoefte van een jong, startend een- en twee-

persoonshuishouden als uitgangspunt genomen. Dat heeft een compact, 

demontabel woonconcept opgeleverd met circa 50m2 bruto vloeroppervlak 

die zonder huurtoeslag voor circa 500 euro/maand (incl. energiekosten, prijs-

peil 2017) verhuurd kan worden. De ontwikkelaar wil hiermee een antwoord 

bieden op de vraag naar betaalbare starterswoningen in het huursegment.

In Deventer is in november 2017 de eerste pilotwoning onthuld. Met een 

woonkamer/keuken op de begane grond en de slaapkamer op de eerste 

etage, is de testwoning van alle elementaire woonvoorzieningen voorzien 

zoals keuken incl. energiezuinige keukenapparatuur, was- en droogappara-

tuur, badkamer met toilet, infraroodverwarming (all electric). Een smart-

systeem verbindt alle apparaten met elkaar. Via een smartlivingsysteem en 

een smartphone kan de woning worden bediend. Bewoners betalen voor het 

gebruik van deze apparatuur een gebruiksvergoeding.

 De bouwkwaliteit/methodiek
Het volledige bouwproces is geïndustrialiseerd. De producenten van de 

verschillende materialen en componenten leveren op maat en op tijd aan in 

de fabriek. Door deze wijze van produceren is de bouwketen sterk verkort, 

doordat aannemers en installateurs in het productieproces geen rol meer 

spelen. Dit resulteert in minder bouwfouten, minder afval, minder vervoers-

bewegingen, een betere kwaliteit en personeel met andere vak specificaties. 

De woning wordt door componentbouwers plug and play in elkaar gezet.

House2start - Deventer
Klein en modulair
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De vanuit Timmerfabriek De Mors geleverde kant en klare woningen worden 

in 5-6 modules geproduceerd, in één dag per woning op locatie gemonteerd 

en in circa 2 dagen afgewerkt. Dankzij de geïndustrialiseerde productie wordt 

de productkwaliteit volledig in de hand gehouden. Op basis hiervan garan-

deert House2start het onderhoud van de woningen voor de eerste 15 jaar. De 

pilotwoning voldoet aan het bouwbesluit en andere wettelijke normen.

De bouwmodules worden opgebouwd uit zogenaamde SIP-panelen 

(Constructief Isolerende Sandwich Paneel), waarmee dragende muren, verdie-

pingsvloeren en daken worden geconstrueerd. Met deze SIP panelen worden 

de modules samengesteld. De begane grond vloer is in beton uitgevoerd. 

De modules worden verankerd op stalen schroefpalen. De gevelbekleding 

bestaat uit Simowood panelen (een bio-based product dat wordt gemaakt 

van rijsthulzen, steenzout en minerale olie) of Rockpanel panelen (een 100% 

circulair product gemaakt van vulkanisch gesteente). Op de woning ligt een 

‘energiedak’ met 19  PV-panelen.

De totale doorlooptijd van het ontwikkel- en bouwproces blijkt in de huidige 

praktijk 4-5 maanden te omvatten, waarbij aanpassingen van bestemmings-

plannen, vergunningverlening en aansluiting van water/elektra de meest 

vertragende factoren zijn.

Duurzaamheid
De woning is energiezuinig. Het energiedak van de pilotwoning levert circa 

85% van de benodigde energie voor verwarming (infrarood), tapwater (elek-

trisch doorstroom warmwatersysteem) en alle aanwezige apparatuur en 

verlichting. Dat resulteert vooralsnog in een kleine ongedekte energiecompo-

nent van circa 12 euro per maand, op basis van de actuele salderingsregeling. 

House2Start verwacht nog stappen richting energieneutraliteit te kunnen 

zetten door de opbrengst van de PV-panelen te verhogen, een douche WTW 

toe te passen en het verbruik met behulp van een energiemanagementsys-

teem verder te optimaliseren (sturen van gedragscomponent).

Er zijn geen complexe, onderhoud vergende installaties toegepast, maar 

vooral systemen die weinig onderhoud vragen, eenvoudig te bedienen zijn en 

over een lange levensduur beschikken.

De bouwwijze maakt het mogelijk om op termijn circulair te produceren. De 

woningen zijn demontabel en kunnen tussentijds worden verplaatst, of aan 

het eind van de levensduur  terug naar de fabriek. De gebruikte materialen 

worden gekoppeld aan een grondstoffenpaspoort en de projecten worden 

opgenomen in Madaster. Er wordt onderzoek gedaan naar de restwaarde van 

de materialen na de technische levensduur.

Bijzonderheden business case
House2Start wil in principe van stedenbouwkundig ontwerp tot en met het 

onderhoud bij het project betrokken blijven. De woningen worden in een 
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eigen beleggingsportefeuille gehouden of desgewenst kunnen in opdracht 

van corporaties of beleggers de ontwikkelde projecten aan de opdrachtgever 

worden overgedragen.

Reflectie panel
Het panel is gecharmeerd van de industriële wijze waarop de pilot-

woning is geproduceerd. Tegen de achtergrond van het tekort aan 

arbeidskrachten in de bouw kan dit, zeker op termijn, kosten en effici-

entievoordelen opleveren. Zeker wanneer de relatief korte doorloop-

tijd van 4-5 maanden voor het totale ontwikkel- en productieproces 

daadwerkelijk in de praktijk kan worden gerealiseerd. In hoeverre dit 

ook voor de volgende projecten van House2start aan de orde zal zijn is 

in deze fase nog ongewis. Op het gebied van duurzaamheid en woon-

comfort worden de gekozen oplossingen voor het warmwatersysteem 

en het smartliving systeem als “innovatief en interessant” aangemerkt.

Het panel beseft dat dat de prijs/kwaliteitverhouding van een pilotwo-

ning (stichtingskosten vs. vloeroppervlak GBO) niet vergelijkbaar zijn 

met de prijsvorming bij serieproductie en hoopt dat de leverancier op 

dit terrein nog progressie kan boeken.

Vanuit energetisch oogpunt beoordeelt het panel het geprognoti-

seerde energieverbruik van 5200 kWh voor het geboden woonopper-

vlak “aan de hoge kant”. Zij realiseert zich dat dit een consequentie is 

van de keuze van de producent voor eenvoudige installatietechnieken 

(w.o. infrarood verwarmingssysteem), maar wijst erop dat hiervoor ook 

alternatieven beschikbaar zijn (bijv. warmtepomp). Ondanks het relatief 

hoge aantal PV-panelen (19x aan twee dak-kanten, waarvan doorgaans 

1 met ongunstige zonligging) wordt daarmee de energiebehoefte van 

deze kleine woning (nog) niet gedekt. Ook de open verbinding tussen 

woon- en slaapkamer zal een ongunstig effect hebben op de warmte-

vraag.

Verder kan de uitstraling van de solitair gerealiseerde pilotwoning in 

de ogen van het panel nog worden verbeterd, door in toekomstige 

projecten grotere aantallen te realiseren en de gevelbekleding aantrek-

kelijk vorm te geven. Desalniettemin is het panel zeer benieuwd naar 

de praktijkervaringen die nu met de pilotwoning worden opgebouwd.

Algemene informatie
Plaats: Deventer (Overijssel)

Aantal woningen: pilotwoning

Woningtype: Grondgebonden, kleine woning

Gemiddelde woningoppervlakte: 41m2 (GBO) 

Gemiddelde huurprijs: 500 euro (streefhuur)

Stichtingskosten per woning: 99.174 euro excl. btw (inclusief 18.000 euro 

grondwaarde)

Opdrachtgever: House2Start

Producent: De Mors Rijssen i.s.m. House2Start

Moment van oplevering: 2017

Meer informatie
Christiaan Kats, partner-directeur

www.house2start.nl

Animatiefilm: www.youtube.com/watch?v=8jZujYMLJu8&feature=youtu.be

http://www.house2start.nl
https://www.youtube.com/watch?v=8jZujYMLJu8&feature=youtu.be
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Innovatieve betaalbare nieuwbouw / Klein en modulair / KLIK 1.TWEE project HABhuis - Lobith

Seriematig geproduceerde, modulaire en demontabele all-electric 
woningen die antwoord geven op de dynamische woonvraag van 
vandaag de dag.

Ontwikkelproces
Vastgoed ontwikkelen als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als 

petflessen. Vanuit die visie verkoopt, ontwikkelt en assembleert PLEKvoor 

seriematig geproduceerde, modulaire woningen. Woningstichting Vrijleve 

zag hoe modulaire woningen een antwoord kunnen geven op de vraag naar 

betaalbare woningen in een dynamische of onvoorspelbare woningmarkt. In 

nauwe samenwerking hebben PLEKvoor en Vrijleve plannen ontwikkeld voor 

60 modulaire woningen in Lobith en omgeving, namelijk het HABhuis (www.

habhuis.nl). 

 

Bouwproces
De woning is opgebouwd uit drie aparte modules: een slimme, duurdere 

module waarin alle techniek is geïntegreerd en twee goedkopere modules. 

Het frame van de woning dient als distributiekanaal voor kabels en leidingen 

vanuit de technische module. De modules worden industrieel geproduceerd, 

zodat het aantal handelingen op de bouwplaats en dus de bouwtijd mini-

maal is. Het frame wordt in de fabriek gevuld met een systeem van integrale 

wanden, vloeren en dakdelen. Voor de afwerking zijn duurzame, kosteneffec-

tieve en circulaire materialen gekozen. Op de locatie worden de modules aan 

elkaar gekoppeld. 

KLIK 1.TWEE project HABhuis - Lobith
Klein en modulair
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De modules zijn lichtgewicht modules die op een gestandaardiseerde basis 

bevestigd worden. De fundering is afhankelijk van de grondslag. Het bouwsys-

teem stelt PLEKvoor in staat om een tijds- en plaatsonafhankelijk product te 

leveren dat bovendien altijd aanpasbaar is.

Door veel glas, hoogte en een slimme plattegrond te gebruiken lijkt een 

kleiner oppervlakte veel groter en door de badkamer in het midden van de 

woning te plaatsen kan er een ronde door het huis gelopen worden, wat het 

gevoel van een tiny house weg haalt.

Duurzaamheid
De modules zijn opgebouwd uit demontabele elementen. Dat maakt dat 

vloeren, wanden en dakdelen gemakkelijk vervangen kunnen worden als in 

de toekomst bijvoorbeeld een hogere isolatiewaarde wenselijk is. Bovendien 

zijn alle onderdelen over het algemeen herbruikbaar in andere woningen. 

De buitenpanelen zijn verwisselbaar zodat ook de ‘look&feel’ aan het huis 

adaptief is. De verschillende onderdelen zijn aan- en afkoppelbaar. Door de 

fabrieksmatige basisbouw zijn de vervoersbewegingen voor de plaatsing  

minimaal. 

De woningen wordt ‘all electric’ uitgevoerd. Ze kunnen worden voorzien van 

zonnepanelen die optioneel zijn aangesloten op een centraal accuhuis. Hierin 

wordt extra opgewekte stroom opgeslagen voor de dagen waarop de zon 

minder intensief schijnt. Daarmee zijn de modules nagenoeg zelfvoorzienend.

Verder zijn de woningen voorzien van infraroodpanelen of elektrische vloer-

verwarming, een WTW en een slimme elektrische boiler van NIBE.

Business case
Winst is behaald door een standaard systeem te gebruiken, wat eenvoudig 

aangepast kan worden aan nieuwe eisen danwel toekomstige innovaties. 

Voor de opdrachtgever/afnemer van de woningen is interessant dat het huis 

verplaatsbaar en aanpasbaar is. Zo kan maximaal worden ingespeeld op een 

veranderende markt en de vragen die er in de toekomst vanuit de bewoners 

gesteld worden.

Reflectie panel 
Het panel vindt het modulaire bouwsysteem interessant. Dat maakt 

dat op een van tevoren uitgedachte en efficiënte wijze woningen 

ontwikkeld kunnen worden die wel passen bij de specifieke vraag van 

een opdrachtgever. Bovendien gaat het bouwproces snel. Om dezelfde 

redenen interessant daarbij is de keuze om alle technische elementen 

in één module te concentreren. 

Een huurprijs inclusief elektra is aantrekkelijk voor de huurder. Dat 

maakt de totale woonlasten overzichtelijker en de huurder komt niet 

voor verrassingen te staan. Het nadenken over energie-opslag maakt 

dit project volgens het panel ook pluimwaardig. In het bijzonder inte-

ressant is de 12 volt accuhuis in de optielijst. 

Qua duurzaamheid gaat het project echter een stap verder dan enkel 

de energetische kant. Er is ingezet op circulariteit door het gebruik 

van milieuvriendelijke materialen en demontabele / herbruikbare 

elementen. Daarmee wordt de levensloop van de losse onderdelen 

losgekoppeld van de schil, wat vanuit milieuoogpunt en vanuit econo-

misch oogpunt waardevol is. De losse onderdelen kunnen gemakkelijk 

elders dienstdoen als de woning in zijn geheel niet meer in een vraag 

voorziet, of losse onderdelen kunnen gemakkelijk vervangen worden 

zonder de gehele woning af te schrijven. Verder vindt het panel dat 

de woning er van binnen en van buiten fraai uitziet. Dus ook compli-

menten voor de architectuur van de woningen.
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Algemene informatie
Plaats: Lobith e.o. (Gelderland)

Aantal woningen: 60, waarvan reeds 2 gerealiseerd

Woningtype: vrijstaande en rijwoningen

Gemiddelde woningoppervlakte: BVO 61,4 m2 (5,85 x 10,5 m), GBO 50m2

Investeringskosten: als standaardproduct (bestaande uit 3 modules) 

bedragen de aanschafkosten 69.000 excl. BTW (prijsvorming 2018)

Gemiddelde huurprijs: 500 euro per maand inclusief elektra

Opdrachtgever: Vrijleve

Opdrachtnemer: PLEKvoor

Overige betrokken partijen: n.v.t.

Moment van oplevering: 2 reeds gerealiseerde woningen voorjaar 2017, 

overige n.t.b.

Website: www.plekvoor.com

Meer informatie
Henneke Nieboer, Salesmanager PLEKvoor

+31 (0)85 0653273 / info@plekvoor.com

http://www.plekvoor.com
mailto:info%40plekvoor.com?subject=
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Woonovatie leverde dit project met daarin acht verplaatsbare, modulaire 
en geprefabriceerde woningen. Woonovatie ontwikkelde en bekostigde 
het woningbouwsysteem zelf en exploiteert de acht woningen momen-
teel ook zelf. De vier kleinste woningen worden onder de aftoppings-
grens verhuurd.

Ontwikkelproces
De huidige bouw- en woningmarkt is weinig flexibel, constateerde Woono-

vatie. Woningen worden voor vele decennia gerealiseerd en in de oorspron-

kelijke bouw kunnen moeilijk - of alleen tegen zeer hoge kosten - wijzigingen 

worden aangebracht. Ook het veranderen van de woonbestemming is daar-

door lastig. Waarom niet meer flexibiliteit inbrengen? Bijvoorbeeld door te 

kiezen voor woningbouw op basis van gestandaardiseerde elementen, die 

demontabel zijn en kunnen worden verplaatst en hergebruikt. Zodat studio’s 

of appartementen in de toekomst bijvoorbeeld kunnen worden samenge-

voegd tot een starterswoning of levensloopbestendige woning. Zo kan de 

woning meereizen, meegroeien of (in)krimpen, afhankelijk van de woonbe-

hoefte van de eigenaar. Dat is het principe van Woonovatie: het concept biedt 

maximale flexibiliteit. Daarmee beoogt Woonovatie een antwoord te bieden 

op de uitdagingen van deze tijd.

Project Meterik is het eerste pilotproject van Woonovatie, bestaande uit acht 

woningen met verschillende maatvoeringen. In april 2017 zijn de woningen 

opgeleverd. Sindsdien zijn alle woningen constant bewoond. Vier van de acht 

woningen zijn studio’s met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Samen 

met de gemeente Horst aan de Maas onderzoekt Woonovatie de mogelijk-

heden voor een tweede project. 

Bouwkwaliteit
Het concept van Woonovatie gaat uit van modulaire, geprefabriceerde en 

verplaatsbare elementen. Modules met een vaste maatvoering van 3,5 x 7 

meter vormen het casco van de woning. Een casco bestaat uit één module of 

uit meerdere aan elkaar geschakelde modules. Door te kiezen voor één vaste 

maatvoering zijn ook alle overige elementen, van fundering, buitenwand-

elementen met de benodigde isolatiewaardes, tot aan de kapconstructie, in 

verre mate gestandaardiseerd en kunnen deze zoveel mogelijk geprefabri-

ceerd worden. Op locatie worden ze gemonteerd als woning. Ook voor de 

binnenafwerking is gekozen voor standaardisatie en prefabricage. Zo wordt 

er gewerkt met een gestandaardiseerde badkamer- en keukenmodule die 

Woonovatie - Meterik
Klein en modulair
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volledig geprefabriceerd op de productielocatie van Woonovatie in Swalmen 

wordt afgeleverd en in de daarvoor bestemde module wordt geïnstalleerd. 

Bij oplevering en montage op de bouwlocatie hoeft dus nog maar weinig 

nabewerking plaatst te vinden. De indeling van de module(s) is vrij en kan de 

eigenaar/bewoner zelf bepalen. De modules rusten op een schroeffundering 

– per module zijn dit 6 schroeven – met daarop een stalen ring. De woningen 

zijn ook demontabel ontworpen, dus gemakkelijk uit elkaar te halen en op een 

andere locatie opnieuw op te bouwen. 

De combinatie van een modulair bouwsysteem op basis van standaardisatie 

en prefabricatie met de mogelijkheid tot demontage in de toekomst maakt 

het systeem snel en flexibel inzetbaar en betaalbaar.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt van het bouwysteem. Dit komt 

voornamelijk naar voren in de herbruikbaarheid van de modules en in het 

streven om de woningen Nul-op-de-Meter op te leveren en/of te voldoen aan 

de eisen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor EPV. In de woningen 

wordt alleen gebruik gemaakt van elektriciteit en is geen gasaansluiting 

gerealiseerd. In project Meterik hebben alle acht woningen een negatieve 

EPC door een combinatie van het toepassen van materialen met een hoge 

isolatiewaarde in de schil (het isolatiepakket zorgt ervoor dat de woningen 

een gemiddelde Rc-waarde halen van 7,6), slimme installaties in de woning en 

zonnepanelen op de daken. De bewoner kan alleen maar invloed uitoefenen 

op het feitelijke verbruik van de woning door het gebruik van warm tapwater 

en het inschakelen van de elektrische verwarming. De verantwoordelijkheid 

ligt hierbij bij de bewoners zelf. Na een compleet jaar kan er geëvalueerd 

worden of de theoretische modellen stroken met de praktijk en of bewoners 

hun gedrag moeten aanpassen. De bijkomende energievoorschotten die 

Woonovatie doorrekent liggen net iets onder de toegestane energievoor-

schotten. Aangezien het eerste project nog geen volledig jaar operationeel is, 

kan er nog niet gezegd worden of dit voorschot overeenkomt met het daad-

werkelijk energieverbruik van de woningen. Woonovatie zal in eerste instantie 

elk jaar bekijken of dit voorschot omlaag of omhoog kan. 

De eerste gerealiseerde modules worden verwarmd met elektrische radia-

toren. Deze panelen hebben een slechte energiecoëfficiënt en leiden ertoe 

dat de energiebehoefte op papier te hoog is voor BENG. De negatieve EPC 

norm is gehaald met extra zonnepanelen. Woonovatie geeft aan in een 

volgend project andere installatiekeuzes te maken, mede met oog op het 

Bouwbesluit in 2020.

Business case
De doelstelling van Woonovatie is om ‘permanente woningen te realiseren 

eventueel op een flexibele locatie’. Dit door middel van een bouwsysteem 

dat zo is ontworpen dat met een zo beperkt mogelijke set aan elementen zo 

gevarieerd mogelijk gebouwd kan worden en waarbij de elementen gemak-

kelijk te demonteren zijn zodat ze elders, in een nieuw project, hergebruikt 

kunnen worden.

Project Meterik is het eerste pilotproject dat gerealiseerd is op basis van 

het Woonovatie bouwsysteem. De woningen zijn bewust in eigen beheer 

gebouwd en worden ook door Woonovatie verhuurd, zodat eventuele schoon-

heidsfoutjes eruit gehaald kunnen worden voordat Woonovatie ze officieel 

op de markt aanbiedt. In het bouwproces is op sommige punten vastgesteld 

dat de aanpak, het ontwerp of de handeling van elementen aangepast moet 

worden om in volgende projecten efficiënter te kunnen werken. Deze verbe-

terpunten voert Woonovatie momenteel door. De investeringskosten voor 

het eerste opgeleverde project zijn vanuit dat oogpunt gezien hoger dan 

verwacht. Volgens Woonovatie is het behaalde rendement in de pilot echter 

nog altijd voldoende om nu al te spreken van een geslaagd experiment, dat 

in de toekomst alleen maar efficiënter gerealiseerd kan worden, economisch 

interessanter wordt voor afnemers, volledig voldoet aan de principes van 

BENG en nog meer woongenot biedt. 
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De modules in Meterik zijn geplaatst op tijdelijk gehuurde grond. De 

gemeente Horst aan de Maas anticipeert hiermee op eventuele bevolkings-

krimp in de toekomst. Woonovatie heeft een overeenkomst gesloten met 

de gemeente voor de huur van de grond met het recht om opstallen te 

plaatsen voor een periode van 15 jaar (en een eventuele verlenging van 5 

jaar of aankoop van de grond). De huurperiode van de grond is een van de 

knoppen waaraan te draaien valt om de huurprijs bij te stellen. Voor dit project 

is Woonovatie met de gemeente overeengekomen dat de grondwaarde die 

gehanteerd wordt bij het bepalen van de huur gelijk is aan die van sociale 

woningbouw. Dat was in 2017 160,00 euro per m2. De twee kavels die Woono-

vatie gebruikt, hebben samen een oppervlakte van 1.326 m2. De canon die 

Woonovatie betaalt is vastgesteld op 3%. Omgerekend is dit 4,95 euro per m2.

Hoewel de grond voor 15 jaar gehuurd wordt, schat Woonovatie de feitelijke 

exploitatietermijn van de modules nog langer in dan traditionele bouw, vanuit 

het idee dat ze duurzaam gebouwd, demontabel en verplaatsbaar zijn. Boven-

dien zijn de verschillende elementen op zo’n manier ontworpen dat deze aan 

het einde van de levensduur terug gebracht kunnen worden naar materialen 

die hergebruikt kunnen worden. Woonovatie heeft door een onafhankelijk 

bureau (Dirkx van Soest) onderzoek laten uitvoeren naar de herbruikbaar-

heid van elementen. Daaruit is naar voren gekomen dat tot 65% van de 

elementen waaruit de woningen zijn opgebouwd in een toekomstige situatie 

opnieuw ingezet kunnen worden. Een ander scenario is dus het in zijn geheel 

verplaatsen van de modules. 

Woonovatie heeft in haar huidige exploitatiemodellen een percentage 

van 3,0 % van de maandelijkse huursom opgenomen voor onderhoud. De 

verwachting is dat uit deze reservering in de eerste jaren amper geput hoeft 

te worden. De toegepaste technische installaties hebben allen een verwachte 

levensduur van meer dan 15 jaar. Daarnaast worden er naast de huurcompo-

nent ook nog via de energiecomponent inkomsten gegenereerd. Dat maakt 

dat het project, ondanks de hogere kosten die voortkomen uit het feit dat het 

een pilot betreft, voor Woonovatie rendabel is.

Reflectie panel
Het panel gelooft in de visie achter het ontwikkelen van flexibele 

modules. Het feit dat de modulaire woningen in- en uitbreidbaar zijn 

door modules weg te halen of bij te plaatsen, maakt dat ze op duur-

zame wijze kunnen inspelen op een veranderende ruimtebehoefte. En 

als de marktvraag verdwijnt kunnen de modules ergens anders dienst 

doen, of fungeren als onderdelen- of materialenreservoir. Elementen 

als een prefab badkamer dragen daar ook aan bij. Tegelijkertijd vragen 

de investeringskosten in relatie tot de lage huurprijzen wel om een 

exploitatietermijn die langer is dan 20 jaar of om een zeer hoge rest-

waarde om tot een rendabele business case te komen. Maar dit geldt 

ook voor ander verplaatsbare modulaire woonmodules. Daarom tekent 

het panel bij dit beloftevolle project aan dat het op de goede weg is, 

maar nog een ontwikkelingsslag te maken heeft op het gebied van de 

prijsstelling – zoals de ontwikkelaars zelf ook al aangeven. 

Het prefab bouwproces maakt de modules eveneens kostentechnisch 

interessant en zorgt voor meer zekerheid in de bouwplanning. Het 

panel vraagt zich wel af of er vanuit milieuoogpunt geen beter alterna-

tief voor beton denkbaar is.

Dat Woonovatie eerst op eigen risico experimenteert door zelf te inves-

teren, ontwikkelen én te exploiteren vindt het panel lovenswaardig en 

een blijk van geloof in het eigen product. 

De plattegronden worden positief gewaardeerd. Volgens het panel zou 

de plattegrond van de studio wel aantrekkelijker worden als er ook op 

een prettige manier een tweepersoonsbed in de woning zou kunnen 

staan.
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Algemene informatie
Plaats: Meterik (Limburg)

Aantal woningen: 8

Woningtype: studio’s en grondgebonden appartementen

Woonoppervlakte: een module woning 22,09 m2 bvo / 19,82 m2 gbo; twee 

module woning: 42,90 m2 bvo / 41,68 m2 gbo / drie module woning: 65,40 m2 

bvo / 68,58 m2 gbo

Gemiddelde huurprijs: 410 euro per maand kale huur voor een een-modu-

lewoning; 675 euro per maand voor een twee-modulewoning; 710 euro per 

maand voor een drie-modulewoning

Stichtingskosten: 60.000 / 115.000 / 180.000 excl. btw (bouw- en ontwik-

kelkosten). Hierbij zijn ook de extra kosten voor de totale conceptontwikkeling 

inbegrepen, die bij een volgend project niet meer aan de orde zijn (prijsvor-

ming: 2017).

Initiatiefnemer: Woonovatie Diensten BV

Overige betrokken partijen: gemeente Horst aan de Maas, Verheijen Smeets 

architecten, Meterik BV, Woonovatie Diensten BV 

Moment van oplevering: 5 mei 2017

Meer informatie
Allard Hoeijmakers, Projectmanager

Woonovatie B.V., Sportparklaan 41, 6071 RA Swalmen

+31 (0)475 50 13 00 / +31 (0)6 28 15 00 53 / allard@woonovatie.nl

www.woonovatie.nl

mailto:allard%40woonovatie.nl?subject=
http://www.woonovatie.nl
https://www.youtube.com/watch?v=HFOgWeyXZ60
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Om aan de vraag naar huisvesting voor statushouders tegemoet te 
komen, namen de gemeente Barneveld en de plaatselijke woning- 
corporatie het initiatief tot de bouw en realisatie van 22 prefab een- 
gezinswoningen.

Ontwikkelproces
In de gemeente Barneveld had het huisvesten van statushouders in 2015 en 

2016 een hoge urgentie. Om hieraan tegemoet te komen, spraken gemeente 

en Woningstichting Barneveld af dat de huisvesting van deze groep een geza-

menlijke inspanning vereiste. Als boter bij de vis werd midden in Barneveld 

een locatie aangewezen en bouwrijp gemaakt waarop gedurende een periode 

van 10 jaar een project voor statushouders gerealiseerd kon worden. Om snel 

in huisvesting te kunnen voorzien, werd besloten om met een prefab bouw-

concept in deze bouw- en huisvestingsopgave te voorzien. 

Tijdens verloop van het proces spande de gemeente zich maximaal in om 

zo snel mogelijk de noodzakelijke vergunningen te verlenen. De gemeente 

was bereid om de kavel voor 10 jaar ‘om niet’ beschikbaar te stellen en gaf de 

corporatie voor eenzelfde periode vrijstelling op het vigerende bestemming-

plan.

De specifieke vraagstelling – snelheid, tijdelijk op specifieke locatie, druk 

vanuit overheid – dwong de corporatie om naar passende partijen te zoeken 

die aan de vraagstelling konden voldoen. Daarvoor werd gewerkt met een 

longlist van (semi) prefab bouwers. Aanvankelijk werd daarbij uitgegaan van 

een exploitatieperiode van 10-15 jaar. Toen met de gemeente kon worden 

afgesproken dat de woningen elders herplaatst konden worden, is gekozen 

voor een hogere kwaliteit die 50 jaar geëxploiteerd kon worden. Daarmee ging 

het om een vorm van ‘permanente huisvesting op een tijdelijke locatie’. Met 

de gemeente wordt al in 2018 naar een locatie gezocht waarnaar de woningen 

uiterlijk 2026 verplaatst zullen worden. 

Na afweging van verschillende aanbieders is besloten met Think Wonen in zee 

te gaan. Hierbij speelden prijs, kwaliteit & afwerkingsniveau, snelheid & snelle 

levertijd (productiecapaciteit) en eerdere ervaring met de leverancier een 

belangrijke rol.  

De bouwkwaliteit/methodiek
Prefab woningen zijn woningen waarvan de belangrijkste componenten niet 

op de bouwlocatie worden gefabriceerd, maar kant-en-klaar worden aange-

Lijsterhof - Barneveld
Eengezinswoningen
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leverd vanuit de fabriek. In de periode april-mei 2016 werden de woningen in 

het centrum van Barneveld geplaatst, waarna ze verder werden afgewerkt. 

Eind augustus waren alle 22 woningen verhuurd. De totale bouw- & levertijd 

betrof, vanaf bouwrijp maken van de bouwgrond, circa 8 maanden.

Het bouwen in een fabriekshal heeft, volgens de corporatie, voordelen 

ten opzichte van traditionele bouw. Het bouwproces wordt ingericht als 

productie- c.q. lopende band werk. Daardoor worden de gekozen materialen 

in geconditioneerde omstandigheden gemonteerd, wat de kwaliteit van het 

productieproces ten goede komt.

Woningstichting Barneveld had ruime keuze in materiaalgebruik. Daarbij is 

gekozen voor traditionele materialen van bewezen kwaliteit en waarvan de 

onderhoudscomponent naar verwachting laag is. De woningen beschikken 

daardoor over gemetselde buitenmuren, betonnen vloeren, houten binnen-

spouwmuren en kunststof kozijnen. In het ontwerp woog betaalbaarheid 

zwaar: er zijn vooral rechthoekige vormen toegepast, zonder lastige details 

en met een plat dak. De woningen zijn voorzien van in Polen geproduceerde 

prefab badkamers en toiletruimtes.

De woningen zijn desgewenst verplaatsbaar, ombouwbaar, her-inzetbaar 

en terug leverbaar (in hoge mate circulair te demonteren), hoewel over de 

teruglevering met de leverancier geen afspraken zijn gemaakt. Verder zijn 

de woningen degelijk genoeg om ze 50 jaar te kunnen exploiteren. Zo nodig 

kunnen de courante woningen ook aan andere huisvesters elders in het land 

worden verkocht. 

Duurzaamheid
De woningen zijn aardgasvrij gerealiseerd en daarmee all-electric. Aan de 

plafonds bevestigde infraroodpanelen verwarmen de woning; een elektrische 
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boiler verzorgt de warmwater voorziening. Voor de ventilatie is op de begane 

grond gebruik gemaakt van een Climarad WTW, in combinatie met zelfre-

gulerende roosters in de slaapkamers op de bovenliggende verdiepingen. 

Verder zijn de woningen individueel voorzien van PV-panelen. De EPC-waarde 

van woningen ligt op 0,4. Door enkele extra PV-panelen te plaatsen zijn de 

woningen op termijn gemakkelijk tot NOM-woningen up te graden.

Uitgangspunt was de woningen minimaal te laten voldoen aan het bouwbe-

sluit voor permanente woningen. In de schil is extra isolatiewaarde toege-

voegd, wat maakt dat de woningen zonder grote aanpassingen, gereed zijn 

om bij verplaatsing aan het dan geldende bouwbesluit te voldoen. 

Voor het gebruik van de woninginstallaties is de gemaakte handleiding 

speciaal voor de groep statushouders vertaald. Dat neemt niet weg dat deze 

groep per definitie aan de omgang met een gemiddelde Nederlandse woning 

moet wennen.

Bijzonderheden business case
De woningen worden juridisch aangemerkt als ‘verplaatsbaar onroerend 

goed’ (o.m. van belang voor het vestigen zakelijke rechten en fiscale zaken). 

De gemiddelde bouwkosten per woning kwamen lager uit dan de refe-

rentie bouwkosten van de corporatie. Door de woningen na 10 jaar naar een 

andere, meer definitieve locatie te verplaatsen, kunnen ze in principe nog 

40 jaar worden geëxploiteerd. Daarmee wordt in de bedrijfswaarde rekening 

gehouden (€ 5.000/woning herplaatskosten). De keuze voor traditionele 

bouwmaterialen zorgt voor gemiddelde onderhoudskosten die aansluiten op 

wat bij Woningstichting Barneveld gebruikelijk is.

Reflectie panel
Het panel is onder de indruk van wat betrokken partijen - gemeente, 

corporatie en bouwer/producent - aan prijs en kwaliteit hebben weten 

te realiseren. Het gaat om volwaardige, tegelijkertijd verplaatsbare en 

betaalbare woningen. Aan het ontwerp is bijna niet af te lezen dat ze 

verplaatsbaar zijn en dat is knap. Alleen tussen de verdiepingen zie je 

nog de naden van het stapelen – dat zou volgens het panel met een 

kleine architectonische ingreep nog weggewerkt kunnen worden.

Vooral de combinatie van de industriële bouwwijze, de verplaatsbaar-

heid en de in het concept gerealiseerde duurzaamheidsmaatregelen, 

spreken aan. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om snel een volwaardige 

woning met een gunstige prijs-/kwaliteitverhouding te realiseren. 

Kennelijk hebben gemeente en corporatie op deze wijze van een (huis-

vestings-)nood een deugd weten te maken. 

De vertaalde handleiding voor het gebruik van de woninginstallaties 

verdient een pluim, omdat anderstaligen daarmee beter in staat 

worden gesteld de werking ervan te begrijpen.

En ook de opstelling van de gemeente als betrokken partner in het 

realisatieproces verdient navolging van andere gemeenten. Dat zou 

ook buiten de druk van het huisvesten van (veel) statushouders de 

standaard instelling moeten zijn.

Het panel vindt de gebruikte combinatie van het WTW-ventilatiesys-

teem op de begane grond, met een mechanisch ventilatiesysteem en 

zelfregulerende ventilatieroosters op de verdiepingen, bijzonder. Beide 

oplossingen lijken immers met elkaar in tegenspraak. 

De toepassing van een elektrische boiler voor het water en infrarood 

panelen voor de verwarming zorgen voor een hoog energieverbruik. 
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De toepassing van een douche WTW zorgt ervoor dat deze vraag 

gelukkig nog wordt beperkt.

Tot slot vraagt het panel zich af of de bouwtijd van 8 maanden in een 

volledig industrieel proces toch nog niet wat sneller kan. Dat neemt 

niet weg dat de keuze voor het afnemen van een industrieel gefabri-

ceerd standaard product, zonder daaraan teveel maatwerkwensen toe 

te voegen, een interessante strategie kan zijn om in een korte realisa-

tieperiode en in een gecontroleerd productieproces, een volwaardig 

en betaalbaar woningconcept te realiseren.

Algemene informatie
Plaats: Barneveld (Gelderland)

Aantal woningen: 22

Woningtype: Eengezinswoningen

Gemiddelde woningoppervlakte: 3 typen van 73 m2 tot 113 m2 (GBO) 

Gemiddelde huurprijs: 592 euro (1-2 persoons huishoudens), 635 euro (>= 3 

persoonshuishoudens)

Stichtingskosten per woning: 107.500 euro excl. btw

Opdrachtgever: Woningstichting Barneveld

Aannemer: Think Wonen, Drunen

Overige partijen: Gemeente Barneveld, provincie Gelderland

Moment van oplevering: augustus 2016

Meer informatie
Koen Boersen, projectontwikkelaar Wst. Barneveld

0342 427 500 / info@wstg-barneveld.nl

mailto:info%40wstg-barneveld.nl?subject=
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In Boekel ontwikkelde woningcorporatie PeelrandWonen de eerste 19 
Nul-op-de-Meter woningen met energieprestatievergoeding (EPV) van 
Nederland. 

Ontwikkelproces
Het realiseren van betaalbare woningen is vanaf het begin van de ontwikke-

ling in Boekel het uitgangspunt geweest van PeelrandWonen. In 2014 zette 

de corporatie de nieuwbouwopgave van de 19 woningen bij acht partijen weg. 

Daarbij is voor de bouwkosten een prijsplafond van 100.000 euro per woning 

meegegeven. De uitvraag ging uit van het Design&Build-principe en was erg 

beknopt. Op een A4’tje stond het Programma van Eisen van PeelrandWonen 

op hoofdlijnen uitgewerkt. Zes van de acht partijen konden aan de vraag 

voldoen. Van Wanrooij kreeg de opdracht gegund.

De EPC-norm in de uitvraag was aanvankelijk de destijds geldende norm van 

0,4. Direct na de gunning werd echter de EPV-regeling gelanceerd. Hoewel 

de besluitvorming in de Tweede Kamer hierover nog niet rond was, besloot 

PeelrandWonen de 19 woningen in Boekel toch als Nul-op-de-Meter woning 

met EPV uit te willen voeren, in de verwachting dat het Kamerbesluit over 

de EPV-regeling ook wel spoedig zou volgen. In een één-op-één situatie met 

de aannemer is vervolgens een Nul-op-de-Meter concept voor de woningen 

uitgewerkt. Op de dag dat de woningen werden opgeleverd, nam de Kamer de 

EPV-regeling aan. In 2016 werd op de beurs Building Holland voor dit woning-

bouwproject het eerste NOM certificaat met EPV afgegeven.

Het Nul-op-de-Meter concept dreef de investeringskosten uiteraard wel 

boven het eerder gestelde prijsplafond van 100.000 euro. “Maar de totale 

investering lag nog steeds lager dan menig ander nieuwbouwproject dat 

we conform Bouwbesluit hebben uitontwikkeld”, durft Joris van Gemert, 

ontwikkelaar van het project bij PeelrandWonen, te stellen. Dit komt ook 

omdat PeelrandWonen en Van Wanrooij het project als ‘best practice’ hebben 

beschouwd. 

Bouwmethodiek
Voor deze nieuwbouwopgave heeft Van Wanrooij hun reeds ontwikkelde 

Optioconcept als basis genomen. Na gunning hebben PeelrandWonen en Van 

Wanrooij de basis Optiowoning aangepast aan het PvE van de corporatie en 

NOM woningen Boekweit - Boekel
Eengezinswoningen
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geoptimaliseerd tot Nul-op-de-Meter woningen. De standaard Optiowoning 

is vrij indeelbaar, maar PeelrandWonen heeft er bewust voor gekozen om alle 

19 woningen identiek uit te voeren. Deze efficiëntie leverde een extra kosten-

besparing op. Een LEAN-proces en een werkvoorbereiding in BIM maakte dat 

de uitvoering nog geen zes maanden duurde. De woningen hebben een hoog 

afwerkingsniveau om zo de exploitatie van de woningen voor langere tijd te 

kunnen garanderen.

Duurzaamheid
Trias energetica was het leidende duurzaamheidsprincipe voor de woningen: 

de schil moet kierdicht en optimaal geïsoleerd zijn, waarmee de warmtevraag 

in beginsel laag is. De woningen zijn verder allen voorzien van triple-beglazing 

en geïntegreerde PV-panelen. Het Nul-op-de-Meter concept is invulling 

gegeven met individuele warmtepompen met een bron op 130 meter diepte 

en warmtewisselaar, balansventilatie en LT-vloerverwarming. 

Bij het kiezen van de energetische oplossingen is ook nadrukkelijk rekening 

gehouden met de wensen en behoeften van de uiteindelijke gebruiker. “Weet 

goed voor wie je de woningen ontwikkelt” zegt Joris van Gemert. “Voor elke 

doelgroep maak je andere keuzes. Ook met betrekking tot de installaties. Voor 

senioren is vloerverwarming bijvoorbeeld niet optimaal, want daarbij is de 

opwarmtijd te lang.” Door met de juiste doelgroep voor ogen te ontwikkelen 

kun je dus ook voorkomen dat er geld aan de verkeerde dingen wordt uitge-

geven.

Door het Nul-op-de-Meter concept heeft de bewoner de garantie dat de 

woonlasten niet wijzigen en dat de woning alle energie opwekt die nodig is 

voor de installatie en het verbruik. Een digitaal monitoringssysteem in de 

woningen maakt daarbij de feitelijke energieprestatie voor de opdrachtgever, 

de opdrachtnemer én de bewoner inzichtelijk. Meters op de installaties laten 

zien wat de installaties verbruiken en de zonnepanelen opwekken. Op basis 

hiervan kan een bewoner ook worden aangesproken bij afwijkend gedrag, of 

als het algehele verbruik in verhouding groot is. De nieuwsgierige bewoner 

kijkt mee via een toegankelijke app. Dat blijkt in de praktijk ook de bewustwor-

ding van het eigen energiegebruik te vergroten. 

Het Nul-op-de-Meter label van de woningen heeft zich inmiddels ook in de 

praktijk bewezen. De bewoners wonen nu ruim een jaar in de woningen en de 

energienota’s komen inderdaad op nul uit. De meeste bewoners krijgen zelfs 

geld terug van de energieleverancier. Sindsdien is het beleid van Peelrand-

Wonen dat nieuwbouwwoningen alleen nog maar Nul-op-de-Meter ontwik-

keld worden. Daarmee sorteert de corporatie voor op Nederland CO2-neutraal 

in 2050.

Business case
Voor de business case is uitgegaan van de parameters conform WSW, in 

combinatie met gereduceerde grond- en legeskosten. De gemeente Boekel 

geeft 25 procent korting op de (sociale) grondprijs bij het gasloos en all-elec-

tric realiseren van nieuwbouwwoningen. Daarmee stimuleert de gemeente 

extra duurzaamheidsinvesteringen. Mede dankzij deze korting op de grond-
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prijs kunnen de Nul-op-de-Meter woningen onder de aftoppingsgrens 

verhuurd worden. 

Door het toepassen van de EPV geeft de business case slechts een minimale 

onrendabele top aan. Het onderhoud van de woningen is ondergebracht bij 

de opdrachtnemer.

Reflectie panel (Peelrand Wonen = pluimwaardig)
Het panel vindt de wijze waarop de duurzaamheidsambities zijn vorm-

gegeven lovenswaardig. Allereerst het feit dat als eerste in Nederland 

gekozen is voor EPV, en dat dit ook nog binnen een haalbare business 

case is gerealiseerd. In dit geval mede door slim gebruik te maken van 

reeds uitgewerkte concepten en hierop voort te borduren. Uit dit voor-

beeld blijkt maar weer dat voorop lopen niet altijd tot te hoge kosten 

hoeft te leiden.

Het panel is enthousiast over de energetische oplossingen in huis. De 

toepassing van de grond-water-warmtepomp en LT-vloerverwarming 

in combinatie met balansventilatie met warmteterugwinning zorgt 

voor een optimaal klimaat in de woning, is gebruiksvriendelijk en 

zeer energie-efficiënt. Dat heeft zich inmiddels dus ook al in de prak-

tijk bewezen. Mooi dat alle betrokken partijen kunnen meekijken en 

kunnen leren van de praktijkervaring. De zonnepanelen zijn bovendien 

fraai geïntegreerd in het dak.

 

De gemeente krijgt wat betreft het panel een pluim voor de korting 

bovenop de sociale grondprijs bij all-electric woningbouw. “Korting op 

de grondprijs is een goed signaal om duurzaamheid te stimuleren.” 

Omdat gemeenten hierin een stimulerende rol kunnen vervullen 

roept het panel andere gemeenten op het voorbeeld van de gemeente 

Boekel te volgen.

Met de korte en bondige uitvraag aan de markt – op slechts een 

A4-tje – wordt volgens het panel goed gebruik gemaakt van de kennis 

en kunde van opdrachtnemers op de markt. Terecht, want kennis en 

kunde is op de markt ruimschoots aanwezig.

Algemene informatie
Plaats: Boekel (Noord-Brabant)

Aantal woningen: 19

Woningtype: eengezinswoningen

Gemiddelde woningoppervlakte: 111 m2 (GBO) 

Gemiddelde huurprijs: 657 euro per maand (592 t/m 710)

Stichtingskosten per woning: 132.000 euro excl. btw (totale kosten inclusief 

grond en inclusief houten erfafscheidingen, bergingen etc.) (prijspeil juli 2015)

Opdrachtgever: PeelrandWonen

Aannemer: Van Wanrooij, Geffen

Overige partijen: n.v.t.

Moment van oplevering: september 2016

Meer informatie
Joris van Gemert, manager vastgoedbeheer & projecten Peelrand Wonen

0492 324 405 / jvangemert@peelrandwonen.nl / www.peelrandwonen.nl

Henk van Riel en Jean-Paul van Rossum, Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

073 53 40 400 / info@vanwanrooij.nl

mailto:jvangemert%40peelrandwonen.nl?subject=
http://www.peelrandwonen.nl
mailto:info%40vanwanrooij.nl?subject=
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33 identiek uitgevoerde prefab houtskeletbouw woningen in Sneek. De 
woningen hebben een extra brede beukmaat en zijn gesitueerd rondom 
een collectieve groene binnentuin. 

Ontwikkelproces
In Fumerus Sneek had woningcorporatie Accolade de ambitie om op prag-

matische wijze betaalbare en duurzame woningen te realiseren. Aan de hand 

van het woningwaarderingsstelsel (WWS) bepaalde Accolade wat de afmeting 

van de woningen en het inrichtingsniveau moesten zijn. Vervolgens heeft 

Accolade dit vertaald in een vraagspecificatie op hoofdlijnen en aanbesteed 

op basis van het Design & Build-principe tegen een maximaal bouw- en 

ontwikkelbudget. Door aan te besteden met het woningwaardingstelsel als 

uitgangspunt voor de afmeting en inrichting van de woning, komen de huur-

prijzen altijd onder de aftoppingsgrens uit. De huurprijs vloeit immers niet 

voort uit het investeringsbedrag van de woning, maar uit de woonkwaliteit. 

Een eventueel duur cascosysteem, veel gevelopeningen, dure gevelmateri-

alen etc. hebben dus ook geen invloed op de huurprijs. Meerdere aannemers 

voldeden aan de inschrijfcriteria, elk met een andere uitvoeringskwaliteit. 

De ene aannemer stopte meer techniek in de woningen, de andere bedacht 

een betere indeling en weer een ander een betere energieprestatie. Uitein-

delijk kreeg VDM Woningen de opdracht. Tijdens het ontwikkelproces werkte 

VDM Woningen de woonplattegronden, het bouwsysteem en de technische 

aspecten op basis van de prestatie-eisen van Accolade verder uit.

Kenmerkend aan de woningen zijn onder meer de standaardisering in de 

maatvoering en de bovengemiddelde brede beukmaat. De brede beukmaat 

maakt dat de woningen van binnen goed indeelbaar zijn. Met het oog op huur-

ders met een hogere leeftijd is een rechte steektrap in de woning geplaatst. 

De brede beukmaat is ook handig wanneer een woning in de toekomst een 

woonprogramma op de begane grond moet krijgen. Bovendien kan even-

tuele vervangende nieuwbouw in de toekomst gemakkelijk op het bestaande 

bouwvlak plaatsvinden. 

Bouwproces
VDM Woningen bouwt met een prefab houtskeletbouwsysteem en heeft 

voor dit project gekozen voor 33 woningen met dezelfde maatvoering. Dit 

maakt dat VDM Woningen een efficiënt en snel bouwproces kon oplijnen. VDM 

Woningen nam ook zelf een architect in handen voor dit project om specifieke 

wensen van de opdrachtgever door te vertalen in de woningen. Hierdoor 

bespaarde Accolade op de ontwikkelkosten.

Fumerus - Sneek
Eengezinswoningen
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Duurzaamheid
Er is veel aandacht uitgegaan naar de kwaliteit van het casco. “We hebben 

hier bewust voor gekozen, want het casco gaat het langste mee in de woning 

en moet energetisch kloppen”, geeft Dienke Slatman, ontwikkelaar van het 

project aan. Techniek daarentegen verandert dusdanig snel dat het steeds 

vervangen kan worden. Vanuit die optiek zijn alle woningen zeer goed geïso-

leerd middels een thermische schil met een hoge Rc-waarde. Deze aanpak 

maakt het ook relatief eenvoudig om de woningen in de toekomst alsnog Nul-

op-de-Meter (NOM) te maken. De toepassing van houtskeletbouw elementen 

draagt hier eveneens aan bij: verdiepingsvloeren en wanden zijn goed bena-

derbaar door het eenvoudig kunnen verwijderen van wand- en/of vloerplaten, 

zodat de installatie kan worden aangepast aan de NOM uitgangspunten.

De woningen zijn bij oplevering NOM-ready. Alle woningen voldoen aan de 

EPC-norm van 0,4. Daarbij is voor het energieverbruik ten behoeve van koken, 

tv kijken, etc. gerekend met 28 kWh per m2 in plaats van de vereiste aanname 

van 26 kWh per m2. Ook wanneer de huurders dus een hoger eigen verbruik 

hebben, voldoen de woningen nog steeds aan de EPC-norm uit het huidige 

Bouwbesluit. Accolade zet ook in op bewust energiegebruik door bewoners. 

De corporatie simuleert huurders om zuinig met energie om te gaan. 

De woningen hebben vloerverwarming op de begane grond en elektrische 

radiatoren op de eerste verdieping (EI= < 0,6 (A++)). De woningen zijn nu nog 

voorzien van een gasaansluiting. De gasleidingen voor dit project zijn enkele 

jaren geleden al aangelegd en het was economisch gezien niet logisch om 

deze gasleidingen niet te benutten. Elders bouwt Accolade wel gasloos, deze 

keuze is locatieafhankelijk. In basis gaat het er volgens Accolade om de ener-

gievraag laag te houden. Een jaar geleden was een HR-ketel een goedkope 

oplossing in een goed geïsoleerde woning. Een warmtepomp is duurder. 

Business case
Het slimme PvE en de manier van uitvragen maakt de business case ook 

financieel interessant. Door aan te besteden met een maximaal bouw- en 

ontwikkelbudget bleef de aanbieding financieel binnen de vastgestelde 

normen, wat niet gelukt zou zijn als Accolade zelf had ontwikkeld en een 

bestek had geschreven. 

De investeringskosten en het beheer en onderhoud van de woningen, afgezet 

tegen de huuropbrengsten over een exploitatietermijn van 50 jaar, resulteren 

in een onrendabele top. Volgens Dienke Slatman is dat onvermijdelijk bij huur-

prijzen op basis van 70% van maximaal redelijk. Om die onrendabele top te 

voorkomen moet je nog kleiner bouwen. En de woningen hebben na 50 jaar 

ook nog een restwaarde. Per saldo een aantrekkelijke business case dus.
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Reflectie panel
Het panel vindt de opzet van het project, rondom een collectieve 

groene binnentuin, aantrekkelijk en bijzonder. Daarmee is een mooie 

groene beleving gecreëerd op een efficiënte manier. Ook de architec-

tuur is fraai. De brede beukmaat zorgt voor een aantrekkelijke woon-

beleving en is interessant met het oog op de levensloopbestendigheid 

van de woningen. Wel is het panel van mening dat er veel (inefficiënte) 

verkeersruimte in de woning aanwezig is en de woning op dit moment 

nog niet optimaal is ingericht om er onbezorgd oud te worden. Een 

rechte steektrap is bijvoorbeeld veiliger voor ouderen, maar er moet 

ook voldoende ruimte zijn voor een traplift. De slaapkamer laat voor 

ouderen weinig ruimte over om rondom het bed te lopen.

Hoewel de voorkeur uitgaat naar gasloos, begrijpt het panel de afwe-

ging om in dit geval gebruik te maken van de bestaande gasleidingen 

op de locatie. Daarbij is nadrukkelijk geredeneerd vanuit de Trias Ener-

getica, met een duurzaam en zeer isolerend casco als uitgangspunt. 

Dat is sterk, volgens het panel. Daarmee wordt het gasverbruik in ieder 

geval zo laag mogelijk gehouden. Nul-op-de-Meter kan in een later 

stadium altijd nog gerealiseerd worden. Overigens is een wasruimte op 

de begane grond ook interessant vanuit energetisch en economisch 

oogpunt. Het zet bewoners sneller aan om buiten de was te drogen in 

plaats van in de wasdroger.

Tot slot geeft het panel aan dat dit project op een mooie manier 

aantoont dat bouwen met houtskeletbouw – een milieuvriendelijke 

en gezonde bouwmethodiek – ook betaalbaar kan zijn voor de sociale 

sector en concurrerend kan zijn met traditionele bouw. Het panel 

hoopt dat het project ook in die zin tot navolging en doorontwikkeling 

leidt, zodat er uiteindelijk een kritische massa ontstaat die zorgt dat 

houtskeletbouw een betaalbare en breed toegepaste bouwmethode 

wordt.

Algemene informatie
Plaats: Sneek (Friesland)

Aantal woningen: 33

Woningtype: eengezinswoningen

Gemiddelde woningoppervlakte: 104,4 m2 BVO, 86,7 m2 GBO, 67 m2 VO

Investeringskosten: bouw- en ontwikkelkosten 102.000 euro excl. btw; grond-

kosten 27.273 euro excl. btw (stichtingskosten 129.200 euro excl. btw) (prijs-

vorming april 2017).

Gemiddelde huurprijs: 592 euro per maand (afh. van specifieke woningeigen-

schappen) 

Opdrachtgever: Accolade

Opdrachtnemer: VDM

Overige partijen: Van der Wiel (binnenterrein) 

Moment van oplevering: najaar 2018

Meer informatie
Dienke Slatman, Coördinator Ontwikkeling Accolade

0513 614 218 / 06 29 59 24 25

Pieter Bouma, Hoofd Planontwikkeling VDM Woningen

0512 571 234 / 06 51 85 73 79
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Door de gemeente Almere en het Woningbouwatelier ontworpen goed-
kope huurwoningen naar aanleiding van een uitgeschreven prijsvraag. In 
Almere in twee verschillende vormen gerealiseerd voor zowel gezinnen 
als een- als tweepersoonshuishoudens.

Ontwikkelproces
Begin 2015 initieerden de gemeente Almere in samenwerking met het 

Woningbouwatelier de Goedhuur-prijsvraag. Daarin werd de bouwwereld 

gevraagd plannen in te dienen voor duurzame, betaalbare en kwalitatief 

goede woningen. De lat daarin lag hoog: een maximale kale huur van 550 

euro en zo laag mogelijke energielasten. Het door Trebbe en de Alliantie inge-

diende project van 58 betaalbare en energiezuinige woningen kwam daarbij 

als één van de twee winnaars uit de bus.

De woningen zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd volgens BasisWonen, het 

woonconcept van Trebbe voor grondgebonden woningen. Met het oog op 

de doelgroep – gezinnen en starters – is gekozen voor twee verschillende 

woningtypes, in de vorm van 1 laag met kap (30 woningen) en 2 lagen met 

kap (28 woningen).

Om de woningen betaalbaar te kunnen realiseren is ervoor gekozen om alle 

partners vanaf de start van het ontwikkelproces te betrekken. Gemeente 

Almere, bouwer en woningcorporatie hebben in enkele pressure-cookerses-

sies de gebiedsontwikkeling opgepakt en het stedenbouwkundig plan ontwik-

keld (incl. verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan). Daardoor kon vanaf de 

start rekening worden gehouden met de uitgangspunten van betaalbaarheid 

en kwaliteit. 

Om de gevraagde hoge kwaliteit te realiseren is uitgegaan van het Basis-

Wonen prefab concept van de bouwer. De architectonische – en afwer-

kingskwaliteit zijn naar wens van de opdrachtgever en een ontwerp van A3 

Architecten aangepast. Zo is de architectonische kwaliteit versterkt door de 

koppen van de bouwblokken als belangrijke hoekoplossingen te markeren 

en de zijn details van het metselwerk te verfraaid. Aan de afwerkingskwaliteit 

is het Programma van Eisen van de corporatie toegevoegd, waardoor een op 

de doelgroep passende woning is gecreëerd. Kostenbesparingen zijn gereali-

seerd door in een strak voorbereidingsproces het aantal voorbereidingsuren 

te optimaliseren. Daarnaast worden prefab bouwsystemen gebruikt (zie hier-

onder). De corporatie neemt de woningen ‘turn-key’ af.

 

Goedhuurwoningen Zandpoort - Almere
Gevarieerd woonprogramma
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De bouwkwaliteit/methodiek
Binnen het bouwsysteem van BasisWonen worden de belangrijkste bouwcom-

ponenten prefab op de bouwplaats aangeleverd. Dit heeft onder meer betrek-

king op de fundering, binnenspouwbladen inclusief gemonteerde kozijnen, 

kap en onderdelen van de installatie. Dankzij deze wijze van fabriceren is de 

bouwer in staat een hogere kwaliteitsstandaard te realiseren. De woningen 

beschikken over een beproefd installatiesysteem.

Binnen het bouwconcept zijn verschillende woningtypen gerealiseerd, die 

qua formaat en indeling goed aansluiten op de behoefte van de verschillende 

doelgroepen die door De Alliantie in het complex gehuisvest zullen worden. 

Start van de bouw heeft plaatsgevonden in december 2017. De eerste woning 

is na 55 werkbare dagen opgeleverd. De totale bouwtijd van de 58 woningen is 

circa 6 maanden. 

Duurzaamheid
Naast betaalbaarheid is ook duurzaamheid in de wijk Zandpoort in Almere 

waar de woningen worden gerealiseerd, een belangrijk thema. Bewust 

omgaan met energie is er de standaard. In het verlengde van de prijsvraag 

hebben opdrachtgever en opdrachtnemer de woningen standaard een EPC-

waarde van 0,0 gegeven (energieneutraal), dankzij een goed geïsoleerde 

buitenschil, zeer efficiënte installaties, gecombineerd met PV-panelen. Verder 

is in de woningen gebruik gemaakt van gecertificeerd hout en heeft de basis-

woning een GPR-score van gemiddeld 7,5. Het stadsverwarmingssysteem 

zorgt voor verwarming van de woningen. 

Verder heeft de gemeente ervoor gekozen om in de wijk het hemelwater via 

de oppervlakte in WADI’s te verzamelen. Dankzij het architectonisch ontwerp 

versterken stedenbouw, landschap en duurzaamheid elkaar, bijvoorbeeld in 

de mee-ontworpen erfafscheidingen, bijzondere metselwerkdetails en de 

afstemming van kleur- en metselwerkpalet.

Bijzonderheden businesscase
‘Samenwerking’ is de centrale schakel in de businesscase. De samenwerking 

tussen gemeente, opdrachtgever en opdrachtnemer en haar ketenpart-

ners vanaf de start van het (stedenbouwkundig) plan, heeft ervoor voor 

gezorgd dat geen zaken dubbel zijn gedaan, en hebben betrokken partijen 

zich kunnen focussen op eigen professionele inbreng. Consequent is elke 

toevoeging aan de woning of aan het openbaar gebied is tegen het licht van 

betaalbaarheid en duurzaamheid gehouden. De gemeente droeg daaraan in 

belangrijke mate bij door de grondkosten laag te houden (€ 14.050/woning) 

en een stimuleringsbijdrage (€ 1500/woning). Partijen zijn er daardoor in 

geslaagd de investeringskosten laag te houden en zijn bij de materiaalkeuze 

de onderhoudskosten scherp in de gaten gehouden. 

Reflectie panel
Het panel prijst de intensieve samenwerking tussen gemeente, 

opdrachtnemer, opdrachtgever en de betrokken ketenpartners. 

Daarmee lijkt de gemeente erin geslaagd het maximale uit de prijs-

vraag te halen: Goede betaalbare huurwoningen met, in eerste aanleg, 

lage energielasten. Het energie-neutrale karakter (EPC = 0) van de 

woningen levert daaraan een belangrijke bijdrage. Het plan bewijst dat 

intensief samenwerken zeker vruchten afwerpt. Ook het doordachte 

ontwerp en de bewuste materiaalkeuze spreken aan. Dat in de bouw-

keten kostenvoordelen zijn gerealiseerd doordat co-makers elkaars 

materialen hebben gebruikt, verdient vermelding. In het gunnings-

proces is eveneens tijdwinst gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat de 

gemeente de ontwerptekeningen kon beoordelen nog voordat de 

omgevingsvergunning werd ingediend. 
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Het panel onderschrijft dan ook de conclusie van de betrokken partijen 

dat het realiseren van betaalbare en kwalitatief goede woningen altijd 

mogelijk is, wanneer partijen dit doel gezamenlijk voor ogen hebben 

en houden.

Tegelijkertijd plaatst het panel vraagtekens bij de geprognotiseerde 

energielasten (€ 10-25/maand). Niet alle stadsverwarmingssystemen 

kennen een duurzame bron. Daarnaast zijn de (vaste) kosten van 

stadsverwarming voor de gebruiker vaak fors hoger dan een all-eletric 

alternatief.

Algemene informatie
Plaats: Almere (Flevoland)

Aantal woningen: 58

Woningtype: Eengezinswoningen (2 lagen + kap) en starterswoningen  

(1 laag + kap)

Gemiddelde woningoppervlakte: 88 en 110 m2 (gbo) 

Gemiddelde huurprijs: 550 (target prijsvraag)

Stichtingskosten per woning: 120.000 euro 

Opdrachtgever: De Alliantie 

Aannemer: Trebbe Oost & Noord BV

Overige betrokken partijen: A3 architecten; Woningbouwatelier

Moment van oplevering: voorjaar 2018

Meer informatie?
De Alliantie, www.de-alliantie.nl

http://www.de-alliantie.nl
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Een nieuwe woonbuurt in Enschede die met een zeer interactief plan-
proces tot stand is gekomen. Bewoners, bouwers, de corporatie en de 
gemeente hebben met elkaar bedacht hoe de buurt en de energiezuinige 
– of in sommige gevallen de energieneutrale – woningen eruit moesten 
komen te zien. 

Ontwikkelproces
In de jaren vijftig/zestig-wijk Oost-Boswinkel zijn in 2014 329 woningen 

gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe wijk. Daarbij hebben de 

gemeente Enschede en corporatie De Woonplaats geëxperimenteerd met 

een nieuwe manier van werken. Het ontwikkelproces startte met een woon-

wensenonderzoek, een aantal randvoorwaarden voor de nieuwe wijk en een 

blanco vel. Langs een open en interactieve planaanpak ontwikkelden bewo-

ners, marktpartijen, de gemeente en overige stakeholders in een nieuwe 

rolverdeling vervolgens samen een plan dat zich kenmerkt door een groene 

en dorpse uitstraling.

Huurders werkten in een ontwerpcharrette intensief mee aan het steden-

bouwkundig schetsontwerp, dat nagenoeg ongewijzigd is gebleven in 

de uitwerking naar het definitief ontwerp. Onder het motto ‘Kies je plek!’ 

mochten de toekomstige bewoners vervolgens kiezen waar ze in de wijk 

wilden gaan wonen. Tijdens de keuzemarkt konden ze gezamenlijk voorkeur 

aangeven voor het type woning waar zij graag in wilden wonen. Daarmee 

kozen de bewoners impliciet ook de aannemer die hun woning zou gaan 

bouwen. Er waren keuzemogelijkheden zowel in de gevelbeelden als in het 

type en de indeling van de woningen. Omdat de gemeente en De Woonplaats 

de lokale werkgelegenheid willen stimuleren, is alleen gewerkt met lokale 

aannemers.

Ook de voor deze opgave geselecteerde bouwbedrijven kregen een andere 

rol: zij werkten in dit project vraaggericht en in nauw overleg met de toekom-

stige bewoners. Al voor de gunning hebben de aannemers meegelopen in het 

ontwikkeltraject, zodat wensen en belangen in het traject ook vanaf het begin 

voelbaar waren. Alle huurwoningen zijn vervolgens aanbesteed volgens de 

UAV-GC contractvorm. De Woonplaats heeft een PvE afgegeven dat vooral de 

vorm van de woonkeur matjes en de gewenste energieprestaties omschreef. 

Daarnaast zat er een prijsplafond aan elke woning. De aanbesteding was ook 

anders georganiseerd. De drie winnende bouwbedrijven Nijhuis, Koopmans 

en Jansen de Jong Bouw werden verplicht om voor elke huurwoning ook 

een koopwoning voor eigen rekening en risico te bouwen. Op deze manier 

ontstond er een gedifferentieerde wijk.

Oost-Boswinkel - Enschede
Gevarieerd woonprogramma
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De manier van werken in Oost-Boswinkel heeft veel draagvlak opgeleverd, bij 

zowel de toekomstige bewoners als de betrokken partijen, omdat zij allemaal 

intensief betrokken werden en samenwerkten. Zo is bijvoorbeeld het bestem-

mingplan zonder één enkel bezwaar vastgesteld. Dat heeft tot veel minder 

proceskosten geleid dan bij een traditioneel proces met zienswijzen. De 

raad heeft ook steeds vastgehouden aan het oorspronkelijke, met bewoners 

ontwikkelde plan. Dus er is geen tijd en geld verloren gegaan aan planwijzi-

gingen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het project mooie resultaten heeft 

gehaald op het gebied van: lokale samenwerking, duurzaamheid, een gediffe-

rentieerde wijk, vergaande participatie door bewoners en huurderstevreden-

heid.

Bouwproces
Bij de aanbesteding is de aannemers gevraagd om zoveel gebruik te maken 

van hun conceptwoningen. Dat droeg bij aan de betaalbaarheid van het plan. 

Het ontwerp van de woningen en de bouwmethodiek waren dus van tevoren 

bekend. Gedurende het ontwikkelproces zijn de ontwerpen in enige mate 

aangepast op het PvE van De Woonplaats, maar in de basis zijn de concept-

woningen gebouwd. Daardoor kon de uitontwikkeling van het product en het 

bouwproces ook snel gaan. 

Duurzaamheid
De Woonplaats heeft in Oost-Boswinkel hoge duurzaamheidsambities gesteld 

“Durf de grote broek aan te trekken. Want het kan gewoon en voor de bewo-

ners is het goedkoper,” geeft Nico-Tom Pen, ontwikkelaar van het project aan. 

Van de 115 sociale huurwoningen zijn er 91 die NOM en gasloos zijn. De EPC 

ligt van deze woningen ongeveer op -0,2. Het is ook gelukt om een apparte-
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mentencomplex van 16 appartementen NOM te maken. Dit komt door slimme 

installaties zoals zonnepanelen en een luchtwaterwarmtepomp. Bovendien 

is voor een optimale bouwmethode met hoge isolatiewaardes en optimale 

kierafdichting gekozen. De huurder betaalt een vergoeding voor het gebruik 

de zonnepanelen via de servicekosten. De gemiddelde servicekosten zijn 

68 euro voor heel Boswinkel. Omgerekend is dit € 0,205/kWh en daar gaat 

nog 25% veiligheidsmarge af. De eindafrekening gebeurt per gebruikte kWh. 

Energie terug leveren = geld terug. De energiekosten liggen naar verwachting 

lager dan bij gas, maar het is nog te vroeg om dit met harde bewijslast aan te 

kunnen tonen. De koopwoningen en overige 24 sociale huurappartementen 

zijn gebouwd volgens bouwbesluit.

Business case
Belangrijk uitgangspunt in de business zijn de relatief lage stichtingskosten 

van de woningen. Deze zijn van tevoren berekend en in de vorm van een prijs-

plafond uitgevraagd op basis van de netto huurinkomsten. Destijds lukte dat 

ook; in de huidige tijd zouden dezelfde woningen niet meer voor hetzelfde 

bedrag gebouwd kunnen worden. De woningen zijn passend toegewezen, dus 

terugkeerders en nieuwe huurders die vanaf het begin betrokken zijn geweest 

bij het project huren onder de aftoppingsgrenzen. De woningen die nog over 

waren (25%) worden onder de 710 euro verhuurd. Zoals het er nu naar uitziet 

gaat de huur van de 75% woningen die onder de aftoppingsgrens verhuurd 

worden na mutatie wel omhoog, naar een prijs tussen de 680 en 710 euro.

De extra investering op het gebied van duurzaamheid worden terugverdiend 

via een servicekostencomponent en op basis van de energieopwekking door 

zonnepanelen.

De bouwers van de woningen zijn ook 25 jaar verantwoordelijk voor het 

onderhoud, tegen een van tevoren vastgesteld bedrag. Hierbij inbegrepen 

zijn het planmatig onderhoud, klachtenonderhoud, mutatieonderhoud en 

de servicekosten. De Woonplaats constateert dat de aannemers vanwege 

het prestatiecontract niet voor hele grote afwijkingen gekozen hebben ten 

opzichte van de gebruikelijke oplossingen van De Woonplaats.
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Algemene informatie
Plaats: Enschede (Overijssel)

Aantal woningen: 207, waarvan 115 sociale huurwoningen 

Woningtypen:  40 appartementen; 12 benedenbovenwoningen, 7 senioren-

woningen; 56 grondgebonden woningen

Gemiddelde woningoppervlakte: grondgebonden woningen 130m2 gbo, 

seniorenwoningen 100m2 gbo, benedenbovenwoningen 90m2 gbo, apparte-

menten 75m2 gbo.

Gemiddelde huurprijs: terugkeerders en huurders die vanaf het begin bij 

het proces betrokken zijn, met een huurcontract voor 1 januari 2016, betalen 

tussen 587,- en 628,- euro per maand. De overige woningen en apparte-

menten krijgen een huurprijs tussen 680,- en 690,- euro per maand. 

Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woonplaats

Opdrachtnemers: Bouwers: Koopmans, Nijhuis en Jansen de Jong. Woonrijp 

maken: Dura Vermeer

Overige betrokken partijen: Gemeente Enschede, bewoners, bewonerscom-

missie, HzA stedenbouw

Investeringskosten van de woningen (prijsvorming zomer 2014):

Grondgebonden woningen NOM: tussen 122.000,- en 127.000,- euro excl. btw 

Benedenbovenwoningen NOM: 108.000,- euro excl. btw

Senioren NOM: 118.000,- euro excl. btw

Appartementen BB: 124.500,- euro excl. btw

Appartementen NOM: 134.500,- euro excl. btw

Prijzen all-in, exclusief interne kosten De Woonplaats en exclusief de grond-

component

Grondkosten excl. btw: 15.000 euro bebo’s, 18.000 euro appartementen, 

20.000 euro grondgebonden woningen.

Moment van oplevering: laatste eengezinswoningen eind 2017 en alle appar-

tementen 1e kwartaal 2019.

Meer informatie
Johan Oude Breuil (Programma manager Wijken) en/of Hans Jannink 

(Projectmanager Boswinkel). Via info@dewoonplaats.nl, 0900-9678.

Meer info: www.dewoonplaats.nl/onze-projecten/oost-boswinkel

Reflectie panel

Het panel waardeert het interactieve planvormingsproces. “Mooi om 

toekomstige bewoners zo intensief en vroegtijdig te betrekken bij de 

vormgeving van hun eigen wijk en woning.” Wel vraagt het panel zich 

af hoeveel ruimte voor invloed er in werkelijkheid is als een concept-

woning het uitgangspunt is. Maar uitgaan van concept woningen van 

bouwers wordt gezien als een slimme methode om het project ook 

betaalbaar te houden. Het panel kan zich voorstellen dat de nauwe 

betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling van de wijk mogelijk 

ook leidt tot minder mutatiekosten. Dat zou het project in financieel 

opzicht nog interessanter maken.

Het panel vindt ook de gekozen duurzaamheidsoplossingen voor-

uitstrevend voor haar tijd. In 2014 was gasloos en energieneutraal 

bouwen geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet bij hoogbouw. Toch is 

dat hier gelukt, en nog wel met sociale woningbouw. Dat verdient zeker 

ook een pluim. Het is ook goed dat bewoners inzicht krijgen in hun 

energieverbruik en zodoende bewust worden.

De 25-jarige onderhoudscontracten met de aannemers vindt het panel 

opvallend lang en daarmee interessant.

mailto:info%40dewoonplaats.nl?subject=
https://www.dewoonplaats.nl/onze-projecten/oost-boswinkel
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Industrieel geproduceerde volwaardige eengezinswoningen die tegemoet 
komen aan de vraag naar goedkope eengezinshuurwoningen en de sterk 
gestegen behoefte aan huisvesting voor statushouders.

Ontwikkelproces
In de gemeente Houten komen nauwelijks eengezinswoningen met een lage 

huur vrij. Bovendien verwachten gemeente en corporatie dat er de komende 

jaren extra behoefte aan betaalbare woonruimte ontstaat om ook herenigde 

gezinnen van statushouders te kunnen huisvesten. Gemeente en corporatie 

besloten om die reden de krachten te bundelen door gezamenlijk op zoek te 

gaan naar flexibele huisvestingsoplossingen die snel kunnen worden gere-

aliseerd. Dit resulteerde uiteindelijk in het realiseren van 25 zogenaamde 

‘Uitkijkwoningen’ aan de Hoge Schaft in Houten. Deze locatie wordt door de 

gemeente houten voor de komende 10 jaar ‘om niet’ beschikbaar gesteld.

 

De woningen zijn in opdracht van woningstichting Viveste ontwikkeld door 

Barli BV en Architectenbureau Leenders. Ze worden industrieel geproduceerd 

om op de bouwlocatie geassembleerd te worden. Het betreft volwaardige 

eengezinswoningen van 2 bouwlagen, met 3 slaapkamers, woonkamer met 

open keuken en een badkamer. De woningen voldoen aan het bouwbesluit en 

blijven de komende 10 jaar staan, waarna ze naar een andere locatie worden 

verplaatst.

 

Voor de uitvraag heeft Viveste een zeer beperkt programma van eisen opge-

steld wat is uitgezet naar vijf verschillende aanbieders van verschillende 

bouwconcepten. Vereisten als verplaatsbaar, conceptueel en/of prefab 

bouwen, weinig transportbewegingen, installaties en sanitaire ruimte op de 

begane grond en betaalbaarheid (max. aftoppingsgrens), stonden daarbij 

centraal. Hoewel de woningen tijdelijk zijn, moet een gezin met opgroeiende 

kinderen er voor onbepaalde tijd comfortabel in kunnen wonen. Het totale 

PvE omvatte ongeveer een twee bladzijden A4. Hiermee werd voor de verdere 

invulling veel ruimte aan marktpartijen geboden om met oplossingen voor 

de huisvestingsvraag te komen. Het selectieproces heeft ongeveer 2 weken 

in beslag genomen. Op basis van de ingediende concepten is uiteindelijk aan 

Barli gevraagd een definitief concept uit te werken.

Uitkijkwoningen Hoge Schaft - Houten
Gevarieerd woonprogramma
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De bouwkwaliteit/methodiek
De ontwerpen van Barli zijn gebaseerd op het systeem van houtskeletbouw. 

De productlijn bestaat uit een aantal in samenwerking met Architectenbureau 

Leenders ontworpen woonconcepten. Daarvan is de EGW-conceptwoning 

‘Uitkijkwoning’ bij opdrachtgever Viveste en de gemeente ingebracht. De 

Uitkijkwoning is een is een prefab tijdelijke huisvestingsvorm met een effici-

ente plattegrond, minimale leidinglengtes en minimale verkeersruimten.

Behoudens een paar kleine aanpassingen (o.m. niet overgenomen 

verspringen in het bouwblok) is/wordt dit ontwerp medio 2017 en 2018 gere-

aliseerd. De doorlooptijd van het bouwproces is  ca. 10 maanden. De uitvoe-

ring van de woningen is functioneel en sober.

 

Duurzaamheid
Bij het ontwerp van de bouwconcepten stuurt de producent op het toepassen 

van duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld FSC-hout, minerale wol als isola-

tiemateriaal en gipsplaten die uit deels uit een recycleproces zijn gewonnen. 

Het is een lean-fabricage proces met weinig afval en zoveel mogelijk herge-

bruik van materialen.

 

De Uitkijkwoningen worden gasloos gerealiseerd (all electric) en van de 

fabriek geleverd inclusief een Ecolution All Electric lucht-warmtepompsys-

teem voor het verwarmen van de woning. Het lucht-warmtepompsysteem 

zorgt voor energiezuinige verwarming en ventilatie, door het terugwinnen 

van restwarmte van de uitgaande ventilatielucht. Verder is met het oog op 

reductie van energieverbruik, gekozen voor het concept ‘boven wonen’ 

waarbij de installaties en slaapruimten op de beneden etage en het woon-

gedeelte op de bovenliggende etage zijn gesitueerd. Deze voorzieningen 

drukken de energielasten van de woning aanzienlijk.

Bijzonderheden business case
Het flexibele bouwconcept en de verplaatsbaarheid van de woningen maakt 

een doorrekening op een (minimaal) dertigjarige exploitatietermijn mogelijk. 

Voor de eerste fase heeft de corporatie met een tienjarige exploitatietermijn 

gerekend, inclusief verplaatsingskosten (€ 5.250,=/woning) en een rest-

waarde van 24.000 euro/woning. Hierdoor is een onrendabele top afgeboekt 

van 1.000.000 euro (excl. subsidie).

 

Met het oog op de urgentie van het huisvestingsvraagstuk van statushou-

ders heeft de gemeente de grond “om niet” beschikbaar gesteld. Deze 

grondkosten zullen in de tweede fase van exploitatie, op een andere locatie, 

waarschijnlijk wel bij Viveste in rekening worden gebracht. Daarnaast heeft 

de corporatie gebruik gemaakt van de kortingsregeling van de verhuurders-

heffing voor het realiseren van betaalbare woningen in overdrukgebieden 

(korting € 20.000/woning).
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Algemene informatie
Plaats: Houten (Utrecht)

Aantal woningen: 25

Woningtype: Eengezinswoningen

Gemiddelde woningoppervlakte: 65m2 (GBO) 

Gemiddelde huurprijs: max. 592 euro

Stichtingskosten per woning: 93.288 euro excl. btw

Opdrachtgever: Viveste (woningcorporatie)

Aannemer: Barli

Overige partijen: Gemeente Houten, Provincie Utrecht, Architectenbureau 

Leenders, Buro SRO

Moment van oplevering: 2017 (6 woningen)/2018 (overige woningen)

Meer informatie?
Viveste

088 989 0123 / info@viveste.nl

www.viveste.nl

Reflectie panel 
Volgens het panel verdient het project van Viveste een pluim. Het panel 

is vooral te spreken over het efficiënte en compacte uitvraagproces 

(“stoer en mooi”) en de hoge bouwkwaliteit die dat heeft opgeleverd. 

Met dit project bewijst de opdrachtgever dat prestatiegericht uitvragen 

meerwaarde oplevert, doordat de expertise in de markt maximaal 

wordt benut. 

Het prefab concept en de verplaatsbaarheid worden als belangrijke 

pluspunten aangemerkt. 

 

De plattegronden van de woningen zijn zeer praktisch en toekomstge-

richt en met een paar kleine aanpassingen ook voor ouderen geschikt 

te maken. De gekozen energetische oplossingen voor verwarming en 

ventilatie, en het ‘boven wonen’ zijn energetisch goed doordacht en 

interessant. Verder heeft de corporatie slim gebruik gemaakt van de 

kortingsregeling in de verhuurdersheffing

 

Het panel ziet daarnaast nog wel een paar punten waarop een volgend 

project doorontwikkeld zou kunnen worden. Zo zijn de kopgevels voor-

zien van veel glas, maar ontbreekt buitenzonwering. Dit kan in warme 

zomers tot een aanzienlijke koelingsvraag leiden en mogelijk hogere 

energiekosten met zich meebrengen. Verder zijn de vurenhouten 

kozijnen in een donkere kleur geschilderd en zijn de goten moeilijk 

bereikbaar. Dat zijn onderhoudsgevoelige elementen. Mogelijk (panel 

tip) hadden de woningen met een kleine stap ook Nul-op-de-Meter 

gemaakt kunnen worden. 

mailto:info%40viveste.nl?subject=
http://www.viveste.nl
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Slimme samenwerkingsafspraken tussen de Zwolse woningbouwcorpo-
raties en de gemeente om in korte tijd de realisatie van grote aantallen 
extra sociale woningen in en rondom het centrum van Zwolle mogelijk te 
maken. 

Ontwikkelproces 
In Zwolle constateerden de gemeente en de corporaties een aanzienlijk 

tekort aan betaalbare woningen in en rondom het centrum. Om in korte tijd 

een grootschalige uitbreiding van de sociale woningvoorraad te bewerkstel-

ligen, hebben deltaWonen en de gemeente Zwolle in afstemming met SWZ 

en Openbaar Belang een bijzondere samenwerking opgezet – de zogeheten 

Versnellingsactie. In een samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken 

gemaakt over de nieuwbouw van 313 woningen in en rondom het centrum 

van Zwolle en over bijbehorende prijsniveaus, energetische prestaties van 

de woningen (10% beter dan wettelijke EPC-norm), locaties, planning, etc. De 

provincie Overijssel ondersteunt deze bijzondere samenwerking door toeken-

ning van subsidie vanuit Vitaliteit en Ruimtelijke Identiteit. Inmiddels ziet het 

er naar uit dat door het doorvoeren van optimalisaties 445 woningen gereali-

seerd gaan worden.

Twee belangrijke zaken ondersteunen de Versnellingsactie. De gemeente 

heeft in het coalitieakkoord een inspanning voor de beoogde toevoeging 

van 400 woningen opgenomen en deltaWonen heeft vanuit haar strategi-

sche voorraadbeleid financiële ruimte gecreëerd (door verkoop van bezit in 

de regio aan een collega corporatie) om investeringen in Zwolle te kunnen 

doen. De gezamenlijke doelstelling van de versnellingsactie was het versneld 

toevoegen van circa 300 sociale huurwoningen in de periode tot 2018. Samen 

is daartoe een lijst van potentiele ontwikkellocaties opgesteld. De gemeente 

Versnellingsactie sociale woningbouw - Zwolle
Gevarieerd woonprogramma
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was eigenaar van de meeste locaties; vier locaties waren reeds in eigendom 

van de corporaties. Het is gelukt om in een totaalpakket (package deal) op 

hoofdlijnen tot overeenstemming te komen over bijna al deze locaties. Tevens 

is de afspraak gemaakt om binnen de locaties te kijken naar optimalisaties in 

aantallen woningen. Voor vier locaties die al in eigendom zijn van de corpora-

ties is de versnelling er vooral op gericht om in het ontwikkelproces zodanig 

slim met elkaar samen te werken dat de doorloopsnelheid van planontwik-

keling tot uitvoering wordt verlaagd. De totale aanpak maakt dat er zoveel 

sociale woningen in korte tijd en betaalbaar op de markt zijn en worden gezet.

Martine van der Griendt, ontwikkelmanager bij deltaWonen, kijkt met tevre-

denheid terug op de werkwijze. “Wij zouden het zo weer doen. De samen-

werkingsovereenkomst geeft een heldere structuur. In de voorbereiding 

ben je met een kleine groep mensen bezig om projecten haalbaar te krijgen. 

Dat werkt prettig en snel. Ook het vroegtijdig overeenkomen van financiële 

afspraken en bandbreedtes maakt dat je besluitvaardiger kunt zijn over meer-

dere projecten tegelijk.” Ook projectmanager van de Gemeente, Anneloes van 

Roon, ziet veel voordelen in de gekozen wijze van samenwerking. “Het vroeg-

tijdig vaststellen van een gezamenlijk doel met daarbij behorende (financiële) 

uitgangspunten is de basis voor een transparante samenwerking en biedt 

ruimte om daadkrachtig aan meerdere projecten tegelijk te werken.”

Business case
In de basisafspraak is uitgegaan van een traditionele rolneming van de 

partijen. Dat wil zeggen dat de gemeente haar gronden bouwrijp overdraagt. 

De crux van de business case van de corporaties zit in de mix van locaties en 

de koek groter maken. Ontwikkelen op binnenstedelijke locaties is relatief 

duur. Juist door dure en goedkope locaties te mixen en door grote aantallen te 

realiseren ontstaat een haalbare business case. 

Op basis van een totaalafspraak zijn ook uitspraken mogelijk over een totale 

risicodeling. Het totale tekort op alle te ontwikkelen locaties wordt fifty/fifty 
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gedeeld tussen de gemeente en deltaWonen. Het delen van de tekorten is 

een sterk uitgangspunt, omdat alle ontwikkelingen in beginsel een negatief 

ontwikkelsaldo kennen. Ook ondersteunt dit principe de gemeentelijke keuze 

voor het inzetten van de gemeentelijke locaties voor deze opgave. Zo leverde 

het bouwrijp maken van de gronden t.o.v. de grondopbrengsten op basis van 

de sociale grondprijzen een tekort op van 1.800.000 euro. deltaWonen neemt 

hiervan naast de gemeente ook de helft voor haar rekening  en is bereid om 

900.000 euro meer te betalen  voor de te verwerven gronden dan de sociale 

grondprijs. Volgens Martine van der Griendt is dat reëel als je kijkt naar de 

specifieke locaties waarbij dat het geval is en de bijbehorende marktwaarde 

van die locaties. “Je moet als corporatie wel flexibel zijn in je grondprijsbeleid 

om in de concurrentieslag met marktpartijen grip te krijgen op locaties. Dus 

kijken naar welk rendement op de lange termijn haalbaar is op een locatie in 

plaats van alleen af te gaan op de initiële investering. Als de marktwaarde van 

een locatie hoger is, mogen en kunnen we ook meer betalen.”

Een deel van de projecten levert bij delta Wonen boekhoudkundig gezien een 

onrendabele top op (totaal ca. 11 miljoen). “Maar ook de wijze van waardering 

van je nieuwbouw op basis van locatie en bouwkwaliteit zorgt ervoor dat je 

op goede locaties sociale huur binnen de aftoppingsgrens kunt realiseren. 

We hebben gerekend met IRR en NAR. Door op marktwaarde de investerings-

besluiten te laten nemen is het mogelijk ook op kwaliteit te investeren.” De 

provincie Overijssel heeft overigens ook een VRI-subsidie toegekend (Vita-

liteit en Ruimtelijke Identiteit). Deze wordt met name besteed aan voorzie-

ningen op het grensvlak van privaat en openbaar gebied. Het levert daarmee 

een bijdrage aan vitale wijken. 

Een uitgangspunt bij de samenwerkingsafspraken is ook dat de locaties voor 

de lange termijn beschikbaar blijven voor de sociale doelgroep. Insteek van 

de gemeente is een periode van zo’n 25 jaar, vanuit de overweging dat de 

stad nog tot 2040 groeit. Het eventueel onttrekken van woningen aan de 

sociale woningvoorraad wordt geregeld via de prestatieafspraken. Mocht er 

toch sprake zijn van verkopen van woningen op de genoemde locaties, dan 

zal deltaWonen dit altijd in overleg doen met de gemeente en de opbrengsten 

in samenspraak met de gemeente opnieuw investeren ten behoeve van de 

sociale doelgroep in Zwolle.

Duurzaamheid
deltaWonen heeft in haar beleid de ambitie dat alle bestaande woningen 

in 2023 minimaal energielabel B hebben. Voor de te realiseren woningen 

van deze versnellingsactie heeft deltaWonen in elk geval de ambitie om de 

woningen aan een EPC te laten voldoen die 10% beter is dan de geldende 

wettelijke voorschriften 0,4, oftewel een EPC van 0,37. Dit is ook als zodanig 

in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Vervolgens wordt per project 

gekeken naar mogelijke innovaties.

Reflectie panel 
Het panel vindt de versnellingsactie sterk en lovenswaardig. De aanpak 

is niet per se nieuw, maar niettemin interessant. Vooral omdat op deze 

manier ondanks schaarste aan bouwlocaties – een fenomeen waar 

veel gemeenten en corporaties mee te maken hebben – toch in korte 

tijd zulke grote hoeveelheden woningen met ook nog eens een kosten-

voordeel gerealiseerd kunnen worden. En ook omdat op deze manier 

ook op dure locaties sociale woningbouw kan plaatsvinden. Hulde voor 

de corporaties en de gemeente. Het panel vindt het mooi dat delta-

Wonen bereid is te investeren in kwaliteit.
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Algemene informatie
Plaats: Zwolle (Overijssel)

Aantal woningen: 445 

Woningtype: diversen

Gemiddelde woningoppervlakte: diversen 

Gemiddelde huurprijs: diversen (Onder liberalisatiegrens)

Stichtingskosten per woning: diversen 

Betrokken partijen: Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, deltaWonen,  

SWZ en WOB

Aannemer: diversen

Moment van oplevering: vanaf 2016 en later

Meer informatie?
Martine van der Griendt  Sr. Ontwikkelingsmanager deltaWonen 

038 8510200

Meer informatie: www.deltawonen.nl/over-deltawonen/onze-projecten/

zwolle-versnellingsactie

http://www.deltawonen.nl/over-deltawonen/onze-projecten/zwolle-versnellingsactie
http://www.deltawonen.nl/over-deltawonen/onze-projecten/zwolle-versnellingsactie
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De Studio is het resultaat van de transformatie van het voormalige GAK-
kantoor aan de Westelijke Ringweg van Amsterdam naar een complex 
met compacte huur- en koopwoningen. 

Ontwikkelproces
Met project ‘De Studio’ namen woningcorporatie Stadgenoot en ontwikkelaar 

AM het initiatief om het voormalige GAK-kantoor van circa 40.000 m2 aan te 

kopen en te transformeren naar 651 woningen. De Studio is ontwikkeld voor 

twee doelgroepen die nog maar moeilijk aan een betaalbare woning komen in 

Amsterdam: studenten en starters. De studio’s kunnen door de kleine maat-

voering en vanwege het feit dat ze in een bestaand gebouw gerealiseerd zijn 

antwoord geven op deze prangende woonvraag. 

De woningen zelf zijn compact, maar in de plint hebben bewoners diverse 

aanvullende voorzieningen tot hun beschikking. Er is een collectieve ruimte 

met wasmachines en drogers, individuele bergingen en een gemeenschap-

pelijke fietsenkelder. Ook zijn er werkplekken die gehuurd kunnen worden 

en een restaurant waar je als bewoner bijvoorbeeld je verjaardag kunt vieren. 

Daarmee is De Studio behalve een woonconcept ook een community 

concept. Een huismeester draagt zorg voor het dagelijkse beheer en onder-

houd van het gehele gebouw.

De eerste fase is traditioneel aanbesteed op basis van een bestek en ontwerp-

tekeningen. Het belangrijkste gunningscriterium was de meest economische 

aanbieding. De tweede fase is met dezelfde aannemer als in fase 1 ontwikkeld 

in de vorm van een een-op-een bouwteam. 

Bouwproces
De bestaande kolommenstructuur van het gebouw is als uitgangspunt 

genomen bij de gebouwtransformatie. Deze had een beukmaat van 4 meter 

en een diepte van 18 meter, waardoor het gebouw zich uitstekend leende om 

een corridor te realiseren met aan weerszijden studio’s van circa 30 m2 (één 

studio per beuk). Hierdoor ontstond ook veel repetitiewerk. De natte cel en 

de keuken zijn aan de corridorzijde van de studio geplaatst. Dit in combinatie 

met het vele glas in de gevel maakt de woningen erg licht. 

Het bouwproces was kort. Beide fasen zijn in circa 10 maanden gerealiseerd. 

Dit kon onder andere door de Metal Stud droogbouw inbouwmethodiek 

(doos-in-doos). Hierdoor was het bouwproces niet afhankelijk van droogtijden. 

Het feit dat er voldoende parkeerruimte en opslagruimte bij het gebouw was 

De Studio - Amsterdam
Transformatiewoningen
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droeg ook bij aan de snelheid. De snelle bouwtijd maakte dat investeringen 

weer snel konden worden terugverdiend met de verhuur en verkoop.

Duurzaamheid
De meeste studio’s hebben een energie-index onder 1,2. De gerealiseerde 

EPC is 0,8. De woningen hebben geen aardgasaansluiting en worden 

verwarmd met stadsverwarming. Elke woning heeft laag temperatuur vloer-

verwarming en is uitgerust met balansventilatie met WTW. Tapwater wordt 

ook met de Stadsverwarmingsset (per woning) opgewekt. De beglazing is 

zonwerend.

Naast de installaties maakt de keuze van transformatie het project duur-

zaam. In het ontwerp is bovendien bewust gekozen om hedendaags comfort 

te bewerkstelligen met respect voor het oorspronkelijke aanzicht van het 

gebouw.

Business case
AM en Stadgenoot hebben het GAK-gebouw aangekocht in een duur tijdperk. 

Er was toen ook een grote vraag naar jongerenwoningen. De initiatiefnemers 

zochten naar een manier om vanuit bestaande gebouwstructuur van het 

GAK-gebouw met een haalbare business case in de behoefte aan jongeren-

woningen te kunnen voorzien. Dat lukte met studio’s. In combinatie met het 

snelle bouwsysteem hebben de partners in crisistijd, weliswaar met een finan-

ciële afboeking, een succesvol product in de markt weten neer te zetten waar 

bewoners met veel plezier wonen. 

Voor de waardering van het project hanteert Stadgenoot een markwaarde-

systematiek. Er wordt dus niet afgeschreven naar nul en daarmee heeft het 

project ook geen onrendabele top. Zeker in Amsterdam is deze systematiek 

logisch: de marktwaarde van dit project is hoog en zal dat in de toekomst naar 

alle waarschijnlijkheid ook zijn. Met een marktwaarde-systematiek kunnen 

investeringen die rendabel zullen zijn ook daadwerkelijk gedaan worden.

De betaalbaarheid van het project is mede mogelijk gemaakt dankzij diverse 

financiële voordelen. Alle woningen zijn gebouwd onder de Woningborg 

Transformatieregeling.

In de eerste fase is gebruik gemaakt van de Vogelaarssubsidie. Bij de 

woningen in fase 2 krijgt Stadgenoot per woning 10.000 euro korting op de 

verhuurdersheffing omdat het om een transformatieproject gaat. Ook zijn 

in fase 2 uiteindelijk extra koopwoningen gerealiseerd. Het gebouw stond 

op eigen grond. Deze grond is verkocht aan de gemeente en onder erfpacht 

terug geleverd.

De aanvullende faciliteiten in het gebouw worden door externe partijen 

beheerd/geëxploiteerd. De wasmachineruimte bijvoorbeeld exploiteert Miele. 

Huurders kunnen hiervoor via internet een wasabonnement afsluiten. 

Reflectie panel 
Het panel vindt de efficiënte fysieke inpassing van de studio’s in de 

bestaande gebouwstructuur creatief en interessant. Daarmee worden 

bestaande materialen zoveel mogelijk benut en worden kosten 

bespaard.

De studio’s zijn volgens het panel slim ingedeeld. Ondanks de klei-

nere maatvoering lijken de ruimtes bovendien licht en prettig aan te 

voelen. Wel kaart het panel aan dat de beleving van de corridor wellicht 

prettiger zou zijn als hier en daar een studio weggelaten zou zijn ten 

behoeve van een collectieve nis, wat voor (meer) daglichttoetreding in 

de corridor zou zorgen.

De voorzieningen en gelegenheden voor ontmoeting in de plint maken 

dat De Studio ook vanuit sociaal oogpunt aantrekkelijk is. Daarmee 
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wordt de kleine oppervlakte van de woningen ook gecompenseerd. 

Huurders huren niet alleen een woning, maar een wooncommunity.

De Studio leert dat creatief nadenken over hergebruik van bestaande 

casco’s lucratief kan zijn. Tegelijkertijd staat of valt de haalbaarheid van 

transformatie bij het afboeken van de oude eigenaar. Of in dit geval bij 

het afboeken door de nieuwe eigenaren.

Algemene informatie
Plaats: Amsterdam

Aantal: 651 (waarvan 166 huur)

Woningtype: studio’s voor studenten en starters

Gemiddelde woningoppervlakte: 34,7 m2 bvo / 30,1 m2 gbo

Stichtingskosten: bouwkosten gemiddeld 47.619 euro excl. btw per woning 

(dit is excl. architectenkosten). Feitelijke stichtingskosten voor de ontwikkel-

BV 115.000 euro excl. btw per woning. Stadgenoot heeft ze tegen een geredu-

ceerde uitnameprijs afgenomen van de ontwikkel-BV. Verwervingskosten niet 

openbaar (prijsvorming fase 1 (Noord): 2011; prijsvorming fase 2 (Zuid): 2013)

Gemiddelde huurprijs: 492,18 euro p/m kale huur

Opdrachtgever: BLP-1 Properties BV (consortium van AM en Stadgenoot)

Overige betrokken partijen: AM, Stadgenoot, HSB-Bouw, Wessel de Jonge 

Architecten, DPA-Cauberg-Huygen, ABT-adviesbureau installaties en 

constructie

Moment van oplevering: Fase 1 (Noordvleugel) is opgeleverd in januari 2013. 

Fase 2 (Zuidvleugel) is opgeleverd in juni 2015.

Meer informatie?
Richard Booms, Projectregisseur Projectontwikkeling Stadgenoot

020 511 8541 / 06 2509 1516 / rbooms@stadgenoot.nl

www.stadgenoot.nl

mailto:rbooms%40stadgenoot.nl?subject=
http://www.stadgenoot.nl
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Geen nieuwbouw maar verdubbeling van het aantal woningen door 
transformatie van grotere eengezinswoningen en appartementen in 
kleinere wooneenheden voor kleine een- en tweepersoonshuishoudens. 
Plaatsen van handeling: Deurne en Maastricht.

Ontwikkel/ontwerpproces
In opdracht van Woningbouwvereniging Bergopwaarts in Deurne en Woning-

stichting Servatius in Maastricht heeft Architectenbureau Vissers & Roelands 

twee afzonderlijke ontwerpopgaven voor transformatieprojecten uitgevoerd. 

Beide projecten zijn door verschillende aannemers gerealiseerd. De trans-

formatieopgave betrof het realiseren van kleinere woningen in de bestaande 

woningvoorraad. Daarbij ging het in Deurne om 3 grondgebonden eenge-

zinswoningen (doorzonwoningen jaren-60), waarin 6 woningen gerealiseerd 

werden. In Maastricht betrof het de transformatie van 3 grotere apparte-

menten naar 4 tweekamerappartementen en 2 studio’s. 

Uit voorraadanalyses en marktverkenningen van zowel Wbv. Bergopwaarts in 

Deurne als Woningstichting Servatius in Maastricht kwam naar voren dat op 

korte (Maastricht) en langere termijn (Deurne) een tekort aan woningen voor 

kleine huishoudens ontstaat en een overschot aan grondgebonden eenge-

zinswoningen (Deurne) en grotere appartementen (Maastricht). Dat was voor 

beide corporaties aanleiding om deze transformatieprojecten te starten. 

In Deurne betrof het een pilotproject waarbij werd onderzocht in hoeverre 

woningtransformatie een haalbare en realistische optie is voor het aanpassen 

van het woningbezit. Doel was het slim transformeren van verouderde eenge-

zinswoningen tot woningen voor kleine huishoudens voor senioren en star-

ters, als duurzaam en goedkoper alternatief voor sloop/nieuwbouw. Hier zijn 

Transformatiewoningen - Deurne en Maastricht
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een tweetal plattegronden ontwikkeld: een rolstoltoegankelijke benedenwo-

ning voor senioren en een bovenwoning voor starters. Voor de benedenwo-

ningen is extra woonruimte gecreëerd door middel van een aanbouw.

Voor Woningstichting Servatius ging het om het transformeren van verou-

derde en moeilijk verhuurbare vierkamerappartementen naar kleinere 

wooneenheden voor starters en een- en tweepersoonshuishoudens binnen 

het bestaande casco. Vier tweekamerappartementen zijn gerealiseerd op de 

begane grond en eerste verdieping. Op de tweede verdieping zijn twee vrij 

indeelbare studio’s gerealiseerd.

De bouwkwaliteit/methodiek
Zowel in Deurne als in Maastricht is de bestaande gebouwstructuur, zoals 

constructieve wanden, leidingschachten en gevelopeningen, zoveel mogelijk 

in tact gelaten. De verschillende plattegronden zijn in het bestaande casco 

geïntegreerd, met uitzondering van de uitbouw voor de seniorenwoningen in 

Deurne. Deze uitbouw is door middel van een houtskeletbouw (droge bouw) 

gerealiseerd. Tussen beneden- en bovenwoning zijn zwevende dekvloeren en 

plafondisolatie aangebracht om geluidsoverlast van de woningen onderling te 

minimaliseren. In Maastricht zijn in dit verband voorzetwanden en isolerende 

plafonds aangebracht.

De bestaande buitengevels zijn esthetisch opgewaardeerd door het metsel-

werk te reinigen en het houtwerk te schilderen en oude pannendakbekle-

ding te vervangen. Zowel in Deurne als Maastricht zijn eveneens de houten 

kozijnen inclusief beglazing vervangen. In Maastricht zijn de balkons voorzien 

van nieuwe, hardglazen balustraden, om het complex een meer eigentijdse 

uitstraling te geven.

In Deurne is vanaf de start van het project het principe van ketenintegratie 

doorgevoerd, waarbij alle betrokken partijen het eigen specialisme maximaal 

hebben kunnen inzetten. Dit is ten goede gekomen aan de financiële haal-

baarheid, de aansluiting met het onderhoudsbeleid van de opdrachtgever 

en doorloopsnelheid van het traject. In Maastricht kon in samenspraak met 

de gemeente van het geldende splitsingsbeleid worden afgeweken, door 

het project als pilot te bestempelen. De gemeente Maastricht was vanaf het 

begin nauw betrokken bij het hele proces (het project maakte deel uit van een 

groter herstructureringsgebied) en stelde als voorwaarde dat de huurprijs niet 

hoger dan de kwaliteitskortingsgrens kwam te liggen.
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Duurzaamheid
Door geen sloop/nieuwbouw maar transformatie van bestaand woningbezit 

toe te passen wordt de milieubelasting geminimaliseerd. Bestaande en goede 

onderdelen van gebouw en casco worden gehandhaafd en hergebruikt. 

Eventueel toegevoegde elementen zijn middels houtskeletbouw demontabel 

uitgevoerd.

Door het verbeteren van de isolatiewaarde van de gebouwschil (na-isolatie 

spouwmuren, nieuwe kozijnen met HR++-glas, dakisolatie, vervangen van 

CV-installaties en toepassen van WTW-unit (Deurne) of CO2-gestuurde 

MV-unit (Maastricht) is het energielabel van de woningen verhoogd van F naar 

B (benedenwoningen/Deurne) en van E naar A (bovenwoningen Deurne en 

woningen in Maastricht). Hiervoor is STEP-subsidie ontvangen. 

De levensduur van beide complexen is door de ingreep met minimaal 40 jaar 

verlengd. Het toekomstbestendige karakter van de woningen wordt versterkt 

door de rolstoeltoegankelijkheid van de senioren/bedenwoningen (Deurne) 

en de woningen aan te laten sluiten op de verwachte demografische ontwik-

keling. Daarnaast wordt dankzij de renovatie de identiteit en herkenbaarheid 

van de wijk gehandhaafd. Het toevoegen van andere woningtypen geeft een 

andere dynamiek in de buurt. Door een intensief communicatietraject met 

de omwonenden zijn (m.n. in Deurne) in de buurt betere sociale verbanden 

ontstaan, waarmee draagvlak en enthousiasme is gecreëerd. Dit komt vooral 

de sociale duurzaamheid ten goede.

Bijzonderheden businesscase
Doordat in Deurne de woningen op de nominatie stonden om te worden 

gesloopt, was de boekwaarde laag. Met het beschikbare bouwbudget (ca.  

€ 80.000) is een levensduurverlenging van minimaal 40 jaar gerealiseerd. 

Door toepassing van ketenintegratie is de bouwmethodiek afgestemd op de 

gewenste bouwsnelheid, kon het meerjaren onderhoudsplan van de corpo-

ratie worden afgestemd op de exploitatietermijn en zijn bouwkosten afge-

stemd op geselecteerde bouwmaterialen, onderhoudskosten en meerjaren 

onderhoudsplanning. Hierdoor was de opdrachtgever in staat exploitatie-

kosten, onderhoudskosten en huuropbrengsten te optimaliseren. 

Uit een quickscan van de woningvoorraad van Wbv. Bergopwaarts is gebleken 

dat herhaling van het transformatieconcept mogelijk is. Om die reden is van 

de start rekening gehouden met een hoge repetitiegraad, bijv. door een 

modulaire ontwikkeling van geprefabriceerde elementen voor de aanbouw. 

Door deze standaardisatie wordt tijdwinst gerealiseerd. In principe is een 

serie-van-1 mogelijk, waardoor transformatie bij woningmutatie uitvoerbaar 

wordt.

In Maastricht was de transformatie een onderdeel van een omvangrijker 

renovatieproject (Pottenberg). Door de transformatie onder te brengen bij 

dezelfde aannemer (BAM) werden de overheadkosten gedrukt en kon de 

kennis en ervaring van aannemer en installateur worden benut.

Reflectie panel 
Hoewel het geen nieuwbouwprojecten betrof, heeft het panel de inge-

diende transformatieprojecten toch in de beoordeling opgenomen. 

Tegen de achtergrond van het huidige tekort aan woonruimte en de 

schaarse beschikbaarheid van bouwgrond zoals in gespannen woning-

markten, zijn deze transformatieprojecten interessant. Daarmee wordt 

de bestaande woningvoorraad benut om een deel van de huisves-

tingsopgave op te vangen, bijvoorbeeld voor kleinere huishoudens. De 

transformaties resulteren in een verdubbeling van het aantal woningen 

binnen min of meer hetzelfde bouwvolume.
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Het panel is met name onder de indruk van de creatieve wijze waarop 

binnen het bestaande casco (Maastricht) en met behulp van een 

prefabriceerde aanbouw (Deurne) nieuwe, volwaardige woningplat-

tegronden zijn gerealiseerd. Met name het concept en de gekozen 

ontwerpoplossingen voor de beneden/bovenwoningen in Deurne 

(ombouw van eengezinswoningen naar zgn. rugzakwoningen) en voor 

de studio’s in Maastricht spreken aan – hoewel over de architectuur 

nog wel valt te twisten. Verder is er, met het oog op de verschillende 

woonstijlen (senioren/starters) terecht goede aandacht besteed aan 

de geluidsisolatie tussen de woningen.

Ook de combinatie van bestaande bouw met prefab-bouwelementen 

(aansluitingen) en de combinatie van warmteterugwinning in de 

bestaande bouw, vond het panel interessant. 

Ten slotte spreekt van het transformatieproject in Deurne de concep-

tuele aanpak in combinatie met een serie-van-1 productiewijze, tot 

de verbeelding. Hiermee lijkt een stap te worden gezet in een meer 

conceptmatige aanpak van renovatie- en transformatieprojecten in de 

bestaande voorraad.

Algemene informatie
Plaats: Deurne/Europastraat (Noord-Brabant); Maastricht/Kristalstraat 

(Limburg)

Aantal woningen: 6 (Deurne); 6 (Maastricht)

Woningtype: beneden/bovenwoning (Deurne); 2-kamer appartement/studio 

(Maastricht)

Gemiddelde woningoppervlakte: 60 m² (go) Deurne; 60 m² (go) Maastricht

Gemiddelde huurprijs: Deurne: 495 euro (boven-)/575 euro (beneden- 

woning); Maastricht: 550 euro

Bouwkosten per woning: Deurne: 80.333 euro (excl. btw); Maastricht: 80.833 

euro (excl. btw)

Opdrachtgevers: Wbv. Bergopwaarts (Deurne); Wst. Servatius (Maastricht)

Architect: Vissers & Roelands architecten & ingenieurs

Aannemers: Hendrik Coppelmans (Deurne); BAM Woningbouw zuid (Maas-

tricht)

Overige betrokken partijen: Bolwerk Weekers, Kemkens installaties (Deurne); 

Vissers & Vissers b.v., Breman Maasland (Maastricht)

Moment van oplevering: december 2014 (Deurne); februari 2018 (Maas-

tricht)

Meer informatie?
Karin Vissers, Vissers & Roelands architecten & ingenieurs

040 269 22 33 / k.vissers@vissersroelands.nl / www.vissersroelands.nl

mailto:k.vissers%40vissersroelands.nl?subject=
http://www.vissersroelands.nl
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Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 
betaalbare woningbouwprojecten die recent (2015-2017) onder de aftop-
pingsgrenzen werden gerealiseerd. Een panel van praktijkdeskundigen 
beoordeelde begin 2018 de woningen op de mate van repeteerbaarheid 
en op het feit of ze gebruiksklaar zijn opgeleverd en trekt lessen uit de 
ontvangen inzendingen.

Gerard van Bortel
Gerard van Bortel is assistent professor Housing Management aan de TU Delft 

en post-doc fellow aan het Amsterdams Instituut voor Advanced Metropo-

litan Solutions. Hij beschikt over ruime kennis van – en ervaring in sociale 

huisvesting en stedelijke vernieuwing. Hij studeerde architectuur aan de HTS 

in Tilburg en Organisatiekunde en Strategisch Management aan de Open 

Universiteit.

Yvar Diekerhof
Yvar Diekerhof is als specialist stedelijke vernieuwing, vastgoedontwikkeling 

en co-housing verbonden aan KAW architecten en woningmarktadviseurs. 

Daarnaast is hij één van de atelierhouders van het Woningbouwatelier in 

Almere. Hij studeerde Politieke Wetenschappen, Bestuurskunde en Ruimte-

lijke Planning aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Stephan Dijkhuizen
Stephan Dijkhuizen is adviseur bij Pieter Huijbregts INNOVATIE. Hij studeerde 

constructie management aan de Hanzehogeschool en Constructive Enginee-

ring & Management aan de TU Twente.

Harrie van Helmond
Harrie van Helmond is architect bij – en initiatiefnemer van Van Helmond 

Architecten in Eindhoven. Als architect heeft hij ruime ervaring in het ontwerp 

en de realisatie van nieuwbouwprojecten. Zo was hij o.m. verbonden aan 

het Architectuurcentrum Eindhoven, is de dorpsbouwmeester van Nuenen 

en had zitting in verschillende welstands- en monumentencommissies. Hij 

studeerde Architectuur aan de TU-Eindhoven en de Academie voor Bouw-

kunst in Tilburg.

Panelleden
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Rudi Hol
Rudi Hol is projectontwikkelaar bij Woningstichting Nijkerk. Als projectont-

wikkelaar heeft hij brede ervaring met vastgoedmanagement zoals onder-

houd als nieuwbouw/ontwikkeling bij verschillende woningcorporaties. Hij 

studeerde Bouwkunde aan de TIAS Business School en de HTS in Utrecht.

Joost Huijbregts
Joost Huijbregts is adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas. Hij is afge-

studeerd bouwkundig ingenieur en heeft een MRE studie aan de Tias Nimbas 

Business School afgerond. In zijn rol als docent bij Finance Ideas Academy 

geeft hij training over diverse onderwerpen.

Thijs Luijkx
Thijs Luijkx is een gedreven adviseur en kwartiermaker in de wereld van 

wonen, woningcorporaties en projectontwikkeling en is eigenaar/initiatief-

nemer van de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Hij studeerde 

Landuse Planning aan de Wageningen Universiteit.

Nelleke Nelis
Nelleke Nelis is zelfstandig specialist bouwen, wonen en gebruikers en eige-

naar van Making Space. Tot 2017 was zij als adviseur gebruikskwaliteit wonen 

verbonden aan het VACpunt Wonen. Zij studeerde Bouwkunde en Volks-

huisvesting van de HTS in Tilburg en Architectuur & Volkshuisvesting aan de 

Rotterdamse academie voor de Bouwkunst.

Marcel van den Oever
Marcel van den Oever is projectleider vastgoed bij woningcorporatie woon-

veste in Drunen. Als projectleider heeft hij ruime ervaring met de ontwikke-

ling en realisatie van nieuwbouw projecten en de exploitatie en onderhoud 

van sociale huurwoningen. Hij studeerde Bouwkunde aan de Hogeschool in 

Den Bosch.

Bas Sievers
Bas Sievers is directeur Wonen & Vastgoed bij Wonen Limburg. Daarnaast is 

hij bestuurslid van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Hij studeerde Bouw-

kunde aan de Zuyd Hogeschool en Real Estate Management & Development 

aan de TU Eindhoven. Bij Wonen Limburg vervulde hij de laatste jaren diverse 

management- en directiefuncties.

Nico van der Zee
Nico van der Zee is als ontwikkelingsmanager werkzaam bij Koopmans 

Bouwgroep en was daarvoor senior ontwikkelaar bij Dura Vermeer. In die 

hoedanigheid beschikt hij over ruime expertise op het gebied van de project-

ontwikkeling en realisatie van bouwconstructies. Hij studeerde Bouwkunde 

aan Hogeschool Windesheim. (ontbreekt op de foto)
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De projectetalage laat goed zien hoeveel er nu al mogelijk is als er 
conceptueel wordt gebouwd. Het is eigenlijk confectie met maatwerk. 
Het projectoverstijgende, herhaalbare karakter maakt bouwen minder 
duur en kent nog andere voordelen. Onderstaande figuur laat die zien. 

Conceptueel bouwen is nodig om goed, duurzaam en betaalbaar wonen 

voor zo veel mogelijk mensen (weer) bereikbaar te maken. Daarvoor brengt 

het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) de voorhoede van de woning-

bouwmarkt bij elkaar – industrie, aanbieders en professionele vragers – . 

Samen maken we afspraken over de omvang en aard van vraag en aanbod. 

Om vraag en aanbod af te stemmen ontwikkelden we, samen met Aedes, 

De Woonstandaard. Daarmee maakten we het aanbod van concepten trans-

parant op de Conceptenboulevard. Met die basis maken we de Routekaart 

Nieuwbouw waarmee we sturen op het gewenste aanbod en op continuïteits-

zekerheid aan de productiezijde. Voor die sturing gebruiken we meerdere 

veranderprogramma’s waaraan ook niet NCB-leden meedoen: Opschalen, 

Baanbreken en Borgen. Opschalen bundelt projecten en beoogt daarmee de 

capaciteit van de bestaande concepten optimaal te benutten. Zonder extra 

investeringen kan zo de omvang van de woningproductie én de betaalbaar-

heid flink omhoog. Met Baanbreken maken we een nog grotere sprong in 

de betaalbaarheid. Samen werken we aan innovatie en modulaire indus-

trialisatie. Opschalen en Baanbreken zijn onderdeel van De Bouwstroom 

waarin Aedes en het NCB samenwerken. Borgen beoogt de kwaliteitsborging 

van concepten. Dat programma is ondergebracht bij de Stichting Excellent 

Conceptueel Bouwen. Die verschaft het Predicaat Excellent Concept.

Met deze activiteiten probeert het NCB bij te dragen aan de enorme nieuw-

bouwopgave. Met de traditionele aanbestedingsaanpak gaat dat niet lukken. 

Opdrachtgevers kunnen beter overstappen naar het inkopen vanuit het 

aanbod van concepten. Alles staat er klaar voor. Hoe aantrekkelijk dat kan zijn, 

wordt met deze projectetalage nog weer eens duidelijk.

Aanbesteden of inkopen?
Door Pieter Huijbregts, voorzitter van het Netwerk conceptueel bouwen

https://www.conceptueelbouwen.nl/product-page/de-woonstandaard
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De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. 
Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te 
versnellen. Het toepassen van vernieuwende productiewijzen en 
producten begint bij de bekendheid ervan. Daarom organiseerde Aedes 
samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder 
Bouwend Nederland, De Stroomversnelling, Uneto/VNI, NVB-bouw en 
Platform31) een fabrieks- en inspiratietour. 

Vijf etappes
Tijdens de eerste etappe op 22 november presenteerden de technische 

dienstverlener Unica en bouwgroep Hendriks Coppelmans hun voorbeelden 

van en visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie. Lees het verslag van de 

eerste Fabriekstour. 

De tweede etappe van deze tour werd georganiseerd in samenwerking met 

Bouwgroep Dijkstra Draisma. Zij lieten op 13 december hun Droogstapel- 

woning en de productielocatie zien (zie verslag). 

Op 10 januari presenteerden BAM Modulair Ontwikkelen en Bouwen hun visie 

op innovaties in nieuwbouw en renovatie (zie terugblik). 

Donderdag 31 januari 2019 ontving Hegeman Bouwgroep de Fabriekstour in 

Arnhem, Gelderland (zie impressie). Zij deelden hun op innovaties in nieuw-

bouw en renovatie, waarbij hun Modulaire Woning centraal stond. 

Op 14 februari was de laatste etappe van de tour bij Ursem Modulaire Bouw-

systemen en Schouten Installatie Techniek (zie verslag).

Voor woningcorporaties ligt er een gezamenlijke opgave om snel meer 

woningen te bouwen. De uitdaging is om dit zo betaalbaar mogelijk te doen en 

de kwaliteit aan te laten sluiten bij verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd  

is in de bouwsector in korte tijd een tekort aan productiecapaciteit ontstaan.  

Dit leidt tot meer prijsdruk en belemmert snelle opschaling van de bouw- 

productie. 

Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie 

te versnellen. Bij voldoende schaalomvang kunnen deze vernieuwingen 

bijdragen aan de beheersing van bouwkosten. Corporaties kunnen hierin via 

hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen.

Vijf innovatieve bouwbedrijven
Tijdens deze tour gaven vijf innovatieve bouwbedrijven inzicht in de wijze 

waarop zij door hun vernieuwende wijze van produceren, een bijdrage kunnen 

leveren aan betaalbaarheid en verhoging van de kwaliteit van het bouwproces 

en de geleverde woningen. Bezoekers lieten zich inspireren en maakten 

kennis met deze voorlopers en hun werkwijzen.

Wat leverde de tour op?
Als u deelnam aan deze tour (of een van de etappes):

– maakte u kennis met vernieuwende productiewijzen en goedkopere 

bouwvormen

– kreeg u zicht op hoe u als opdrachtgevers gezamenlijk meer volume kunt 

creëren

– nam u kennis van de wijze waarop deze producenten faalkosten reduceren

– besprak u met de producent en collega-deelnemers hoe het proces van 

bouwinnovatie kan worden gestimuleerd.

Fabriekstour innovatieve woningproducenten

https://www.platform31.nl/nieuws/de-fabriekstour-biedt-zicht-op-innovaties-bij-woningproducenten
https://www.platform31.nl/nieuws/zien-is-geloven-in-dokkum
https://www.platform31.nl/nieuws/zien-is-geloven-bij-bam-in-veenendaal
https://www.platform31.nl/nieuws/zien-is-geloven-bij-hegeman-bouwgroep-in-arnhem
https://www.platform31.nl/nieuws/zien-is-geloven-bij-ursem-modulaire-bouwsystemen-in-wognum
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Platform31 

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We 

verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen 

tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de 

slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee 

van de resultaten.

Postbus 30833, 2500 GV Den Haag

www.platform31.nl

Aedes

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. 

Postbus 93121, 2509 AC Den Haag

www.aedes.nl

Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van dit rapport, 

aanvaarden Platform31 en Aedes en de betrokkenen geen enkele aansprakelijkheid uit 

welke hoofde dan ook voor het gebruik van de in deze publicatie vermelde gegevens. 

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt 

mits de bron wordt vermeld.

http://www.platform31.nl
http://www.aedes.nl

