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VRAAG NAAR 
MODULAIRE 
WONING

De woningnood voor met name starters, jongeren, alleenstaanden en statushouders 
rijst de pan uit. Een van de oplossingen om de nood te verlichten is een andere, 
snellere en goedkopere manier van woningbouw: de conceptwoning, die flexibel en 
modulair wordt samengesteld en eventueel verplaatsbaar is naar een andere locatie. 
Daarvan bestaan diverse concepten. 

De maatschappelijke en politieke roep om de wo-
ningnood scherp aan te pakken wordt steeds lui-
der. Iedereen is ervan doordrongen dat ingrijpen-
de, zelfs onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Het 
Rijk dat gemeenten dwingt om woningen te bou-
wen, noodstops om speculatie tegen te gaan, regi-
onale versnellingsteams die de bouwprocedures 
versnellen. Zelfs beperking van de immigratie 
kwam in de media voorbij. 
Echter, een drastische wijziging van de bouwme-
thodiek in Nederland blijft enigszins onderbelicht. 
De in de fabriek gebouwde conceptwoning is dik-
wijls samengesteld uit modules die gekoppeld of 
gestapeld kunnen worden. Makkelijk dus te ver-
groten of te verkleinen, aangepast aan de woonbe-
hoefte van elk type huishouden. Plattegronden zijn 

CONCEPT REDDINGSBOEI VOOR HET LAGE- EN MIDDENSEGMENT 

VOORDELEN CONCEPTWONING 
•  De productie is goedkoper, gestandaardiseerd en dus sneller
•  Wordt onder ideale omstandigheden geïsoleerd en luchtdicht 

gemaakt
•  Betere grip op kwaliteit dankzij prefabricage
•  Lagere kostprijs zorgt voor betere exploitatie door corporatie
•  Modulaire opzet speelt in op kleinere huishoudens
•  Vaak verplaatsbaar naar andere locatie
•  Geschikt voor tijdelijke woonbestemmingen

flexibel en af te stemmen op de bewoner: een 
starter, alleenstaande, kleine gezinnen, senioren 
of statushouders. Groot voordeel van dit bouw-
principe is de standaardisatie en dat niet voor elk 
project het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te 
worden.

WONINGNOOD

Een vragenronde onder enkele leveranciers van 
conceptwoningen leert dat er enorm veel vraag is 
vanuit corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en 
beleggers. Dikwijls krijgen conceptwoningen een 
tijdelijke woonbestemming (bijvoorbeeld 10 of 
zelfs 15 jaar), omdat gemeenten niet snel genoeg 
de bestemmingplanwijziging rond kunnen krijgen, 
maar wel de grote woningnood snel moeten leni-
gen. De woningen spelen in op de behoefte aan 
compacter wonen waarbinnen de bewoner flexibel 
wil omspringen met de ruimte. Er komen in Neder-
land steeds meer eenpersoonshuishoudens, bij-
voorbeeld na een scheiding of alleenstaande oude-
ren die langer zelfstandig blijven wonen. Voor die 
groepen is het grote aanbod aan (te) dure eenge-
zinswoningen niet geschikt. Voor hen komt de 
goedkopere, kleinere en flexibel aanpasbare con-
ceptwoning als een geschenk uit de hemel. 
Nu de woningnood voor met name het ‘lage- en 
middensegment’ ernstiger vormen begint aan te 
nemen, zijn gemeenten en woningcorporaties 
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woningbouwtekst • Marcel van Rijnbach

' Er komen steeds meer 
eenpersoonshuishoudens bij die 
behoefte hebben aan gelijkvloers'

naarstig op zoek naar snelle, alternatieve oplos-
singen. Dat heeft een positief effect op het aantal 
aanvragen voor de leveranciers van conceptwo-
ningen, die veel sneller in staat zijn om een pas-
send concept aan te bieden voor een lagere kost-
prijs dan de traditionele woningbouwers. Het 
aantal gerealiseerde projecten van conceptmatige 
bouw neemt dan ook overhand toe. 

BUDGETWONING 

Hendriks Coppelmans Bouwgroep ontwierp de 
Budgetwoning voor mensen die geen betaalbare 
huur- of koopwoning kunnen vinden. Er zijn drie 
varianten: de af(TOP)woning, het (af)TOP appar-
tement en de BudgetRijwoning. Als afgeleide van 
de af(TOP) woning heeft de huurder de keuze uit 
een variant die onder de eerste aftopgrens (€ 619 
p/mnd) en de tweede aftopgrens (€ 663,40 p/mnd) 
die boven die grenswaarde valt. Er is ook een ge-
lijkvloerse variant ontwikkeld. 

De naam voor deze conceptwoning komt uiteraard 
niet uit de lucht vallen. Het Brabantse bouwbedrijf 
wil voor iedereen een betaalbare woning realise-
ren die ook nog eens past binnen het exploitatie-
model van een corporatie. “Reguliere nieuwbouw-
woningen voor de huursector zijn financieel 
nauwelijks meer haalbaar binnen de aftoppings-
grenzen. Daarom hebben corporaties enorm veel 

behoefte aan ons woningconcept. Enkele honder-
den Budgetwoningen gaan binnen afzienbare tijd 
gerealiseerd worden. Dat gaat zowel om grondge-
bonden als gestapelde varianten”, zegt René Beks, 
directeur Ontwikkeling & Innovatie. 
Hendriks Coppelmans Bouwgroep begon vijf jaar 
geleden met de ontwikkeling van de flexibele, mo-
dulaire Budgetwoning. “We zagen toen al dat het 
reguliere bouwproces mede bijdraagt aan te hoge 
huizenprijzen. Daar komt bij dat er steeds meer 
eenpersoonshuishoudens bijkomen die behoefte 
hebben aan gelijkvloerse functies. Dan is zo’n wo-
ning flexibel en multifunctioneel te gebruiken.”

MYBASE WONING 

My Base biedt drie modulair samengestelde woon-
varianten voor één- en tweepersoonshuishoudens 
en kleine gezinnen met 3 à 4 personen. Uiterst 
duurzaam en ontworpen op basis van de nieuwe 
BENG-methodiek, dankzij een hoge isolatiewaar-
de van de buitenschil en de luchtdichtheid. De 
woning wekt haar eigen energie op met zonnepa-
nelen en is daardoor energieneutraal. De modulai-
re woningen zijn stapelbaar en schakelbaar dank-
zij een hoge mate van geluidwering en een 
brandwerendheid van minimaal 60 minuten. 

De Budget-woning van Hendriks Coppelmans (foto Hendriks Coppelmans)

My Base woningmodules (foto My Base)
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Alle woningen worden in de fabriek geproduceerd 
en op de bouwplaats gemonteerd. Het meest in 
het oog springende verkoopargument is dat de 
woning voldoet aan de eisen die gesteld worden 
aan een permanente nieuwbouwwoning, maar 
dat de complete woning demontabel is en op een 
andere locatie kan worden neergezet. 

Directeur Martin van der Haven van My Base is de 
drijvende kracht achter dit woningconcept. Bij zijn 
vorige werkgever ontdekte hij dat de prefab wo-
ningconcepten te kostbaar uitvielen voor woning-
corporaties. Daarom pakte Van der Haven twee 
jaar geleden zelf de handschoen op. “We hebben 
veel gesprekken gevoerd met corporaties, 
projectontwikkelaars en gemeenten waar-
aan de conceptwoning moet voldoen en 
daarop het product ingericht. De bouw- en 
exploitatiekosten zijn laag.”
Verder probeert My Base vertragin-
gen bij de uitvoering zoveel mogelijk 
te elimineren door bijvoorbeeld de 

meterkast buiten de woning te realiseren. Daar-
door kunnen water en elektriciteit voorafgaand 
aan het plaatsen van de woning worden aangeslo-
ten. Zodoende hoeft men niet te wachten op de 
nuts-leveranciers en kan de bouw doorgaan. 
“Daarnaast spelen we in op langdurige wijzigin-
gen van het bestemmingplan door onze opdracht-
gevers te helpen met de voorbereidingen. Niet al-
leen onze woningen, maar ook onze dienstverlening 
is modulair”, zegt de oprichter van My Base.

SKINNY HOUSES 

SVP Architectuur en Stedenbouw speelt met het 
Compact Wonen en Skinny House concept ook in 
op demografi sche veranderingen en het creëren 
van binnenstedelijke woonmilieus. Het stijgende 
aantal alleenstaanden of tweepersoonshuishou-
ders heeft minder woonruimte nodig. Bovendien, 
zo betoogt SVP, wordt wonen in (binnen)steden 
steeds duurder door de schaarste aan ruimte. Com-
pact bouwen is daarom noodzakelijk geworden. 
Iedere makelaar in een grote stad kent de proble-
matiek wel: kleine, smalle braakliggende stukjes 
grond in de binnenstad waar je met reguliere wo-
ningbouw niet uit de voeten kunt. Met het Skinny 
House concept moet het volgens SVP lukken om 
die puzzel wel te leggen. De smalle woning zoekt 
de grenzen op qua beukmaat, maar is net zo diep 
als een vergelijkbaar reguliere woning. Vanwege 
die smalle beukmaat kan de corporatie of project-
ontwikkelaar een hogere dichtheid creëren dan bij 
woningen met een conventionele breedtemaat, 
zeker 1,6 de facto meer. “Hoewel de kubieke meter 
prijs van een Skinny House misschien wat hoger is, 
zijn de bouwkosten en stichtingskosten lager door 

My �a��: 'N�et ����en ���� wo���g��, 
ma�� �o� �n�� �i�n�v���en��� 
mo�
�	ir'

Interieur van een 
My Base woning 
(foto Briq)

Het Compact 
Wonen in 
Amsterdam 
(foto SVP 
Architectuur)

>> Doorsnede 
Skinny House 

(bron SVP 
Architectuur)

De smalle beuk-
maat van de 
Skinny houses 
(bron SVP 
Architectuur)
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het geringere materiaalgebruik en het gunstiger 
grondgebruik. Bovendien zijn er minder exploita-
tielasten vanwege geringere energiekosten”, legt 
ontwerper Wilco Huppelschoten van SVP uit.
Volgens Huppelschoten kunnen met Skinny House 
verschillende woningtypes worden gecombineerd. 
“Op twee Skinny Houses kan een appartement 
met normale beukmaat worden geplaatst. Daar-
mee kun je dus ook de hoogte in, ideaal voor bin-
nenstedelijk wonen.” 
Tot zijn spijt is het Skinny House nog nergens in 
Nederland gerealiseerd, hoewel corporaties en 
ontwikkelaars veel interesse tonen. “Het is een 
nieuw concept en helaas past dat nog niet in de 
rekenmodellen van corporaties en ontwikkelaars. 
Daardoor wordt het bouwen van zo’n woning nog 
te duur, terwijl dat eigenlijk niet hoeft.”

COMPACT WONEN

Enkele projecten van Compact Wonen van SVP 
zijn in Nederland gerealiseerd. Het meest aan-
sprekende voorbeeld tot dusver is het 141 appar-
tementen en studio’s tellende complex SET op 
IJburg in Amsterdam, specifiek ontwikkeld voor 
jongeren van 18 t/m 27 jaar. Het gebouw bestaat 
uit modules van 3 bij 6 meter die op elkaar gesta-
peld kunnen worden. SET staat op een tijdelijke 
woonbestemming om de hoogste woningnood 
voor deze starters te lenigen. De woonmodules 
zijn demontabel en kunnen verplaatst worden 
naar een andere locatie. 
“Wij merken dat corporaties en ontwikkelaars 
veel behoefte hebben aan het concept Compact 
Wonen. Er zitten behoorlijk wat opdrachten in de 
pijplijn. Ons werkgebied is hoofdzakelijk Amster-
dam, daar is de woningnood voor starters en al-
leenstaanden met een kleine beurs enorm hoog.”

HEIJMANS ONE 

Bouwbedrijf Heijmans ziet ook de noden van de 
woningmarkt en kwam met de Heijmans ONE op 
de proppen. Het is een tijdelijke circulaire woning 
die modulair is samengesteld en na gebruik kan 
worden verplaatst. “We merken dat de belang-
stelling voor flexibele woningen nog meer is toe-
genomen sinds de maatregelen van minister Ol-
longren omtrent de verruimde mogelijkheden 
voor een langere exploitatieperiode van tijdelijke 
woningen en vrijstelling van de verhuurdershef-
fing voor dit type woningen”, zegt Puck Kunnen, 
die betrokken is bij Heijmans ONE. 
Inmiddels zijn er meer dan 150 Heijmans ONE’s 
geplaatst en er zitten nog projecten in de pijplijn. 
Het zijn vooral woningcorporaties en vastgoedbe-
leggers die interesse hebben in de conceptwo-
ning. “Voor huurders die zich geen koopwoning 
kunnen veroorloven is het een ideale tijdelijke 
oplossing. Er is grote belangstelling en het zou 
positief zijn als er meer locaties komen waar deze 
tijdelijke woningen, in samenwerking tussen ge-
meenten en marktpartijen, geplaatst kunnen wor-
den”, aldus Kunnen. 
Heijmans biedt naast Heijmans ONE ook perma-
nente oplossingen voor de vraag naar snel en 
flexibel bouwen. Een voorbeeld daarvan is de XS 
woning, een compacte grondgebonden prefab 
conceptwoning.

DE HOBBELS
Het blijkt dat gebrek aan geschikte bouwlocaties in steden 
en vertraagde bestemmingplanprocedures de realisatie van 
conceptwoningen parten kan spelen. Dat is wel afhankelijk 
van de lokale situatie en kan dus per gemeente verschillen. 
Verder blijkt dat bijvoorbeeld bij het Skinny House dit concept 
nog niet exploitabel gemaakt kan worden door corporaties of 
ontwikkelaars, omdat er nog geen duidelijk prijskaartje aan 
hangt. 

De Heijmans 
ONE in Sneek 
(foto Heijmans 
Wonen)
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