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Inleiding

Vraag een kind een woning te tekenen en geheid dat je een vierkantje met een driehoekje erop krijgt. 
Dit is een verschrikkelijk simpele benadering van de woning zoals we die al eeuwen kennen: een (ge-
metselde) kubus met een zadeldak. Ook de indeling van woningen is al eeuwenlang niet veranderd, 
ondanks dat het gebruik van woningen in de loop der tijd wel aan verandering onderhevig is geweest.  
Vasthouden aan gewoontes is eveneens zichtbaar in de manier van bouwen van de woningen. De bouw 
is de enige industrie ter wereld waar elk gebouw als een apart project gezien wordt en als maatwerk op 
een ambachtelijke manier tot stand komt. Samen met het feit dat er specifiek voor allerlei verschillende 
functies wordt gebouwd, is er in de loop der jaren een zeer star en duur object ontstaan dat tevens een 
zware belasting voor het milieu vormt. Het wordt daarom tijd voor een volledig nieuwe benadering 
van het ontwerpen en bouwen van een woning om zo kosten, energie, materialen, tijd en stress bij de 
bewoners te besparen. Ik ben van mening dat dit doel gerealiseerd kan worden door gebruik te maken 
van de laatste technieken, een slim ontwerp en een andere manier van het vermarkten van een woning. 
Daarom wil ik in deze notitie een nieuw concept presenteren: de Woning met Toekomst.

- Jules Gielen -

Een brede selectie van verschillende typen woningen met van links naar rechts: 
arbeiderswoning, gezinswoning, seniorenwoning, starterswoning, sociale huurwoning en eenpersoonswoning



1.1 Een specifieke woning zorgt voor problemen
Het specifiek ontwerpen voor bepaalde doelgroepen biedt wo-
ningen die perfect bij de wensen en situatie van de betreffende 
doelgroep passen. Sociale en maatschappelijk veranderingen zor-
gen voor veranderende woonwensen. De huidige starre woningen 
kunnen daar niet of nauwelijks op inspelen, waardoor er proble-
men van financiële en maatschappelijk aard ontstaan. De startheid 
zorgt tevens voor veel onnodige kosten zorgen, hetgeen in de on-
derstaande paragrafen aan bod komt.

 1.1.2 Verhuizingen
Het leven van een mens kenmerkt zich door voortdurende (on-
verwachte) veranderingen. Denk aan veranderende financiële 
mogelijkheden, samenwonen/scheidingen, kinderwens, ziekte etc. 
Omdat er voor specifieke doelgroepen gebouwd wordt, kan over 
een mensenleven gezien zomaar de hier onder beschreven selectie 
woningen bewoond worden:
gezinswoning – studentenwoning – huurwoning – starterswoning 
– gezinswoning – eenpersoonswoning - gezinswoning – senioren-
woning
Bij elke verandering van de woonsituatie dient er een verhuizing 
plaats te vinden en zeker bij verhuizen vanuit of naar een koopwo-
ning, kunnen de kosten hiervan samen met andere kosten (make-
laar, afsluiten hypotheek, belastingen enz.) behoorlijk oplopen tot 
ongeveer 10% van de koopsom. Deze kosten (bij een gemiddelde 
woning +/- € 20.000,-) worden niet in woongenot geïnvesteerd, 
maar worden alleen gebruik voor de aanschaf en het verhuizen 
naar een nieuwe woning.
Wanneer men ondanks de hoge kosten toch wil of moet verhui-
zen, zal allereerst de huidige woning verkocht moeten worden. 
De recente financiële crisis heeft aangetoond dat het verkopen 
van een woning niet vanzelfsprekend is (een woning verkopen 
is nooit vanzelfsprekend, maar de crisis heeft dit probleem ver-
sterkt). Men wilde wel verhuizen maar kon dat vaak niet door-
dat veel woningen onder water stonden en wellicht nog steeds 
staan. Door het stijgende consumentenvertrouwen en de lage 
hypotheekrente trekt de verkoop inmiddels weer aan, maar niet 
iedereen is het erover eens dat deze stijgende lijn aanhoudt. Men 
denkt dat wanneer de rente weer stijgt, de crisis terug kan keren 
omdat woningen door gestegen prijzen opnieuw onbetaalbaar 

1. De woning als star en duur object
In de inleiding is reeds ter sprake gekomen dat de woning in Nederland in de basis al eeuwenlang hetzelfde is. Op deze basis zijn door 
de jaren heen verschillende varianten ontwikkeld, waarbij opgemerkt moet worden dat deze varianten voortdurend voor zeer specifieke 
doelgroepen bestemd zijn. Een greep uit recente woningvarianten: arbeiderswoning, gezinswoning, seniorenwoning, aanleunwoning, 
starterswoning, doorstroomwoning, eenpersoonswoning, doorzonwoning, huurwoning onder subsidiegrens, huurwoning boven subsi-
diegrens, sociale huurwoning enzovoorts. 
Op dit moment wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Mede hierdoor en wellicht ook door maatschappelijke veranderingen, raken 
sommige mensen ervan doordrongen dat een grote woning niet van het grootste belang is en dat deze woningen materiaal- en energie-
technische verre van optimaal zijn. Vanuit de Verenigde Staten is het Tiny House concept overgewaaid. Er zijn kleinere woningen nodig, 
dus krijgen we kleine woningen. Het klinkt heel simpel, maar dat is hoe ik de woningmarkt zie: het voortdurend bouwen voor bepaalde 
doelgroepen en een bepaalde maatschappelijke tendens. Sinds een aantal jaar zijn er steeds meer alleenstaanden in Nederland en bouwt 
men eenpersoonswoningen (bijvoorbeeld de Heijmans One). Wat gebeurt er als de helft van de alleenstaanden over een aantal jaar gaat 
samenwonen? Dan worden eenpersoonswoningen wellicht samengevoegd tot gezinswoningen of er dient grootschalige sloop plaats te 
vinden om vervolgens weer veel geld, materialen en energie te investeren in een nieuw type woning. Samengevat zijn woningen mijn 
inziens zeer starre objecten, bedoeld voor een zeer specifieke doelgroep, waarin bouwers en bewoners veel geld, materialen en energie 
moeten investeren.

 1.1.1 Huisvesting
Wanneer er onvoldoende woningen voor een bepaalde doel-
groep beschikbaar zijn, ontstaan er problemen omdat deze 
groep niet altijd zomaar in een ander type woning gehuis-
vest kan worden. Een voorbeeld zijn de scheefhuurders. 
In inkomen van deze groep huurders is te hoog voor een 
sociale huurwoning en de huurder wordt daarom bijna gedwongen 
(o.a. middels flinke huurverhogingen) een alternatief te zoeken. 
Het inkomen van een bepaalde groep huurders kan door een pro-
motie of samenwonen plotseling te hoog worden voor een sociale 
huurwoning. Er bestaan eveneens een grote groep huurders die 
door ontslag of scheiding in een te duren woning wonen.[1]

Er wordt al jaren naar een oplossing gezocht, maar een structurele 
oplossing bestaat volgens onderzoekers eigenlijk niet.[2] Een deel 
van de problemen kan mogelijk opgelost worden door meer be-
taalbare woningen tot een huurprijs van € 900,- te realiseren (daar 
gaan we weer), maar tot nu toe kan de vrije markt daar niet in 
voorzien. [1]

Afb. 1 Specifiek ontwerpen voor bepaalde doelgroepen

Afb. 2 Dure en onzekere verhuzingen
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1. scheidingen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag, een van de oorzaken van 
het stijgende aandeel alleenstaanden in de samenleving.

worden. De gestelde problemen kunnen dus terugkeren. 
Het niet kunnen verhuizen is niet alleen financieel problematisch, 
maar kan ook sociale gevolgen hebben. Een kinderwens kan be-
lemmerd worden omdat de huidige woning ongeschikt is voor een 
groter gezin. Hetzelfde geldt voor een scheiding1. Wanneer een 
woning niet verkocht wordt, blijft het een blok aan het been van de 
betrokkenen en de vervelende periode kan niet afgesloten wor-
den. Zo zijn er tal van situaties denkbaar waarbij het niet kun-
nen verkopen van een woning sociale gevolgen kan hebben.

 1.1.3 Een woning met groeipotentie
Waar vroeger de zogenaamde woningmarktladder door de 
meeste mensen netjes belopen werd, blijkt uit verkoopcij-
fers dat starters steeds meer op zoek zijn naar een woning met 
“groeipotentie”.[3] Bij de aankoop van een woning wordt al inge-
speeld op mogelijke toekomstige gebeurtenissen zoals het krijgen 
van kinderen. De woonwensen van vandaag zijn echter niet de 
woonwensen van morgen, laat staan die van over 50 jaar. 
Laten we er vanuit gaan dat het leven volgens plan verloopt. Alle 
andere scenario’s zorgen namelijk voor een hoger kostenplaatje 
omdat men hier bij de aankoop van een woning geen rekening 
mee houdt. Een starter koopt een woning met meerdere kamers 
zodat er altijd ruimte is voor één of meerdere kinderkamers en 
wellicht een grote woonkamer en/of keuken om ruimte te hebben 
voor een speelhoek. Jarenlang wordt er betaald voor deze ruimte 
omdat men verwacht deze in de toekomst nodig te hebben. Zoals 
gezegd is dit het meest gunstige scenario. Er zijn genoeg scena-
rio’s denkbaar waarbij de toekomst niet naar verwachting uitpakt 
en de ruimtes dus nooit gebruikt gaan worden. Je hebt dan al die 
jaren voor een te groot huis betaald. 

2. 12% van de kosten bij een renovatie- of grootonderhoudsproject worden ver-
spild omdat de bouw genoodzaakt is te werken met producten die niet afgestemd 
zijn op de renovatiemarkt.[4, 5] De kosten voor onnodige verbouwingen zoals die 
in paragraaf 1.2 geschetst worden, zijn niet in dit cijfer verwerkt.

De kosten voor onnodige verbouwingen kunnen gezien worden als 
onzichtbare faalkosten (naast de bestaande faalkosten van 7 mil-
jard Euro[4, 5]): kosten die gemaakt worden omdat de bouwindus-
trie en toeleveranciers producten produceren die niet aansluiten 
bij de specifieke wensen van de klant2. Het feit dat een branche 
de klanten laat betalen voor producten die het niet nodig heeft, 
is hoogst opmerkelijk. Zelfs supermarkten spelen in op het toe-
nemende aantal eenpersoonshuishoudens door het aanbieden van 
bijvoorbeeld kleinere portieverpakkingen.

Afb. 3 Starters kopen vaker een woning met groeipotentie

1.2 Ontbrekende klantwaarde
Na een lange zoektocht is het betrekken van een woning over het 
algemeen een serie van compromissen, wat uiteindelijk moet lei-
den tot de woning die het meest in de buurt komt van de wensen 
van de nieuwe bewoners. Grote en dure verbouwingen zijn vaak 
noodzakelijk om  de woning meer aan de woonwensen te laten 
voldoen. Vandaar dat de potentie voor een eventuele aanbouw 
en/of verbouwing vaak al meegenomen wordt in de beslissing 
voor het kopen van een woning. Men koopt dus een volledige wo-
ning (en betaalt ook voor deze volledige woning) om vervolgens 
een deel van de investering te gaan slopen en nog eens te gaan 
investeren om er iets anders van te maken. Op deze manier gaan 
veel geld, grondstoffen en tijd verloren, waardoor de bewoners als 
het ware in hun eigen huis moeten kamperen.

Afb. 4 De klant betaalt voor iets dat hij of zij niet nodig heeft

1.3 De kosten van woningen
Een woning kost handenvol geld, zeker wanneer men een woning 
met groeipotentie koopt. Ondanks het feit dat de maandelijkse las-
ten van een koopwoning lager zijn dan huurkosten van een ver-
gelijkbare huurwoning, is men veel geld kwijt aan een hypotheek 
Uitgaande van een rente van 3,9% (op het moment van schrijven 
de laagste rente bij een rentevaste periode van 30 jaar), een koop-
som van € 215.000,- en een hypotheekrenteaftrek van 42%, kost 
een hypotheek ongeveer € 80.000 - 90.000,- (afhankelijk van het 
type hypotheek) bovenop de koopsom.  Omdat men een hypotheek 
moet afsluiten (de meeste mensen kunnen de aanschafprijs niet 
in één keer ophoesten), zijn de kosten voor de aankoop van een 
woning zijn 35-45% hoger. 
Naar verwachting zal de hypotheekrente op termijn weer gaan stij-
gen en er gaan al jarenlang stemmen op om de hypotheekrenteaf-
trek te beperken of zelfs helemaal af te schaffen. Daarnaast stijgen 
de woningprijzen inmiddels weer, wat uiteindelijk zal leiden tot 
alsmaar stijgende maandlasten voor het bezitten van een woning.

  1.3.1 Stijgende vaste lasten
Naast dalende woningprijzen en een daling van het aantal trans-
acties tijdens de crisis, hebben bezuinigingen vanuit Den Haag op 
verschillende vlakken ertoe geleid dat de vaste lasten voortdurend 
stijgen; woonlasten (huur, energie, hypotheek, gemeentelijke las-
ten etx.), stijgende zorgkosten en problemen rondom de pensi-

Afb. 5 Volledige 
woning in één keer 
kopen betekent een dure 
hypotheek

oenvoorzieningen. Samen met een daling 
van inkomsten, leidt deze stijging er vol-
gens het Nibud toe dat gemiddeld genomen 
45% van de huishoudens problemen heeft 
om rond te komen. Bij huurders gaat dit 
zelfs om 62% van de huishoudens.[6] Het 
probleem met vaste lasten is dat er minder 
makkelijk wat aan te doen is dan aan over-
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besteding of het hebben van een slechte administratie.

  1.3.2 Dure manier van werken
De bouw is de enige industrie ter wereld welke elk product als 
een afzonderlijk product ziet en dit product als maatwerk produ-
ceert. Met ambachtelijk werk zijn gigantisch veel bouwwerken ter 
wereld als een afzonderlijk project uitgevoerd aan de hand van een 
uniek ontwerp met unieke tekeningen, berekeningen en modellen, 
voor een unieke klant, op een unieke locatie en met een unieke 
combinatie van onderaannemers. Een dergelijke vorm van maat-
werk is ook mogelijk in andere industrieën (denk aan een custom-
car of een uniek ontworpen kledingstuk), maar de kosten voor dat 
product zijn veel hoger dan de kosten van reguliere producten. 
Prof. Ir. Hennes de Ridder van de TU Delft zegt hier het volgende 
over: “Als een auto gemaakt wordt op de manier hoe gebouwen 
gemaakt worden, is deze auto een factor 20 duurder dan wat hij nu 
is”.[7] In plaats van één of een beperkt aantal systemen te ontwik-
kelen en te verbeteren wil de bouw telkens weer het wiel uitvinden 
en dat is verschrikkelijk duur.  

1.4 Conclusie: veel geld betalen voor een object dat 
      nooit volledig naar wens zal zijn en niet optimaal        
       geproduceerd wordt
De kern van het verhaal: woningen zijn zo specifiek gemaakt voor 
bepaalde doelgroepen dat mensen meermaals in hun leven móe-
ten verhuizen om aan hun woonwensen te kunnen voldoen. Deze 
verhuizingen kosten veel geld. Geld dat niet aan het woongenot 
besteed wordt, maar nodig is om naar een andere woning te kun-
nen verhuizen. Steeds meer mensen proberen een verhuizingen te 
voorkomen door al in een vroeg stadium een woning met groei-
potentie te kopen. Aangezien de toekomst voor niemand zeker is, 
loopt men het risico dat het anticiperen op de toekomst veel geld 
gaat kosten.
Indien er toch verhuist wordt moet er, ondanks een lang “selectie-
proces” over het algemeen nog grondig verbouwd worden om een 
woning meer (niet volledig) naar wens te maken. Dit is niet alleen 
financieel verwerpelijk, maar ook op duurzaamheidsgebied en 
klantvriendelijkheid: de bouwindustrie ontwikkelt en produceert 
producten die niet aansluiten op de wensen van de klant.

Uiteindelijk is wonen erg duur. Er gaat heel veel geld verloren aan 
allerlei randzaken anders dan het woongenot. Op een woning van 
€  215.000,- ben je al snel € 100.000,- tot € 110.000,- extra kwijt 
bovenop het aankoopbedrag. In dit bedrag zijn niet eens van ver-
bouwingen meegenomen, welke vaak na aanschaf van de woning 
plaatsvinden. De verwachting is dat deze kosten in de toekomst 
alleen maar hoger worden door een stijgende hypotheekrente en 
huizenprijs samen met versobering of afschaffing van de hypo-
theekrenteaftrek.
In de bovenstaande cijfers zijn kosten (of gemiste baten) verbon-
den aan de manier van werken nog niet verwerkt. Ambachtelijk 
maatwerk is veel duurder dan industriële productie en de bouw 
ziet dat als enige industrie ter wereld (nog) niet in.
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2.1 Radicaal andere benadering: een Woning met      
        Toekomst
Ik ben van mening dat de in hoofdstuk 1 genoemde aspecten een 
oplossing kunnen vinden in een volledig afwijkende benadering 
van het wonen, het bouwen en financieren van woningen. We 
moeten op zoek naar een woning die niet specifiek voor een be-
paalde doelgroep gebouwd wordt en volledig naar eigen wens 
gemakkelijk ontwikkeld, uitgebouwd en/of verkleind kan worden 
om zo het aantal dure verhuizingen en verbouwingen te beperken. 
Bouw niet alleen voor de huidige vraag, maar ook voor de toe-
komstige. Natuurlijk dient het energie- en materiaalverbruik tot 
het minimum beperkt te worden en moeten duurzame aspecten als 
recycling, hergebruik, Cradle to Cradle gemakkelijk ingepast kun-
nen worden in het circulaire concept.

Om de genoemde doelen in een woonconcept te verankeren, denk 
ik niet meer aan de conventionele manier van bouwen waarin veel 
met natte verbindingen gewerkt wordt, de verschillende compo-
nenten van het gebouw (constructie, installaties, gevel en derge-
lijken) in elkaar verweven zitten en er voortdurend oplossingen 
gezocht worden in het aanpassen van bestaande elementen. Het 
wordt tijd voor een compleet andere benadering in de vorm van 
flexibel en demontabel bouwen: men begint klein en betaalbaar 
en kan gedurende het leven gemakkelijk elementen en bouwdelen 
toevoegen en/of verwijderen wanneer bepaalde woonwensen en 
financiële mogelijkheden daar om vragen. Hierdoor is men niet af-
hankelijk van de grillige woningmarkt en kan het geld zo optimaal 
mogelijk geïnvesteerd worden. Men is zo min mogelijk afhanke-
lijk van een hypotheek; er kan gespaard worden voor uitbreidingen 
en toevoegingen of er worden vernieuwende vormen van “bezit” 
toegepast. Wanneer men niet de discipline heeft om te sparen voor 
de woning of naar verloop van tijd bijvoorbeeld het nut van een 
grotere woning niet meer inziet, wordt het beschikbare geld aan 
andere dingen in het leven uitgegeven. De bewoners maken zelf 
deze keuzes en het geld wordt dan in ieder geval beter besteed dan 
wanneer het naar externe bedrijven en banken gaat. 
Wanneer men toch een hypotheek nodig heeft, is de looptijd kor-
ter en daarmee ook het risico een stuk kleiner. De looptijd sluit 
namelijk beter aan bij de doorlooptijd van sociale en maatschappe-

lijke veranderingen. De woning gaat op deze manier meer op een 
product of een dienst lijken dan op het starre, dure en risicovolle 
object wat het op dit moment is. Hierdoor heeft het woningconcept 
veel meer toekomst dan conventionele woningen.

Het is wellicht wel van belang om te begrijpen dat een aanzienlijk 
deel van de woningwaarde wordt bepaald door de grond waarop 
een woning staat. Het feit dat gemeenten op dit moment grond in 
overvloed hebben en ervaringen uit eerdere initiatieven (bijvoor-
beeld de Heijmans One en het Tiny Houses project in Almere) 
bieden houvast dat er goedkope oplossingen mogelijk zijn voor het 
verkrijgen van grond. Verder onderzoek hiernaar en wellicht ook 
naar andere vormen van het verkrijgen van grond (bijv. erfpacht) 
is van belang.

2.2 Flexibel en demontabel bouwen
Zoals gezegd zal de Woning met Toekomst op een flexibele en 
demontabele manier tot stand komen. In eerst instantie wordt er 
een zo compact en goedkoop mogelijke basisunit geplaatst, welke 
snel en gemakkelijk uitgebreid/ingekrompen en aangepast kan 
worden met allerlei componenten en onderdelen (afbeelding 6). 

2. Flexibel en demontabel bouwen als oplossing voor problemen woningmarkt
Voordat het concept van een Woning met Toekomst besproken wordt, allereerst een korte terugblik op de problemen van de huidige 
manier van bouwen en de woningmarkt:

- Bouwen voor specifieke doelgroepen: problemen bij tekorten van woningen voor specifieke doelgroepen, dure verhuizingen en betalen 
   voor groeipotentie in onbekende toekomst;
- Om problemen voor te zijn en toekomstige kosten te voorkomen, is er een trend zichtbaar van starters die vaker een woning met groei
   potentie kopen;
- Een woning is nooit volledig naar wens: grote en dure verbouwingen aan starre woning; 
- Een koopwoning is een duur object: extra kosten van verhuizing en financiering kunnen oplopen tot bijna de helft van de koopsom; 
- Stijgende vaste lasten leiden ertoe dat mensen steeds minder geld over hebben om te leven en leuke dingen te doen;
- Huurprijzen rijzen de pan uit, waardoor bepaalde groepen geen goede huisvesting kunnen vinden en daardoor vaak in financiële 
   problemen komen.

Afb. 6 De basisunit (B) kan uitgebreid worden met allerlei componenten en  
           accessoires
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De aandacht gaat hierbij uit naar de zeer ‘diverse’ woonconsu-
ment waaraan op een industriële manier (zie ook hoofdstuk 4.3) 
verschillende mogelijkheden worden geboden. Denk hierbij aan 
het toevoegen of verwijderen van volledige kamers/ruimten en ac-
cessoires als een balkon of een dakkapel en het vervangen van een 
gevel (bijvoorbeeld wanneer de bewoners grotere ramen willen). 
Natuurlijk blijven naast keuzevrijheid, efficiëntie en betaalbaar-
heid de aspecten leefbaarheid, comfort, duurzaamheid, en archi-
tectonisch kwaliteit van groot belang. 
Door het flexibele en demontabele concept dusdanig technisch te 
ontwerpen, kunnen veranderingen zeer snel en zonder veel hinder 
plaats vinden. Hierdoor kunnen aanpassingen meteen plaatsvinden 
wanneer de financiële mogelijkheden aanwezig zijn of de sociale 
situatie om uitbreiding vraagt. Het omgekeerde kan natuurlijk ook 
het geval zijn. De financiële situatie verslechtert of de sociale situ-
atie vraagt om inkrimping van de woning. Meer over het concept 
in de volgende paragrafen.

2.3 Geen specifieke doelgroep
In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat het specifiek ontwerpen voor be-
paalde doelgroepen voor problemen zorgt en veel geld, energie en 
materialen kost. Wanneer woningen op een dusdanige flexibele en 
demontabele manier gebouwd worden dat ze gemakkelijk aan be-
paalde wensen en eisen aangepast kunnen worden, zullen grond-
stoffen en geld beter benut worden en zullen er geen problemen 
meer ontstaan wanneer de maatschappij verandert. Ongeacht of er 
meer alleenstaanden komen (een grote woning kan gemakkelijk 
kleiner gemaakt worden) of bepaalde groepen zo klein mogelijk 
willen wonen (bijvoorbeeld alleen de basisunit), kan een flexibele 
woning altijd op de vraag van de maatschappij inspelen (afbeel-
ding 7). Problemen als bijvoorbeeld bij de scheefhuurders zullen 
niet meer aan de orde zijn, simpelweg omdat de woning snel aan-
gepast kan worden aan een veranderde financiële situatie. Wan-
neer men meer gaat verdienen, kan de woning uitgebreid worden 
en wanneer men minder verdient kan krimp van de woning plaats 
vinden.

2.4 Woonwensen van vandaag zijn niet de 
      woonwensen van morgen
Doordat het bij hypotheken om gigantische bedragen gaat, zitten 
afnemers van een hypotheek voor zeer lange tijd vast aan de finan-
ciële verplichtingen. Dit wordt nog versterkt doordat men steeds 
vaker een woning met “groeipotentie” koopt. Verhuizen is duur 
en door de crisis is men zich gaan realiseren dat de mogelijkheid 
bestaat dat men niet zomaar kan gaan verhuizen wanneer de tijd 
hier rijp voor is. Daarnaast kan door allerlei redenen de woon-
wens en eisen die men aan een woning stelt van de ene op de 
andere dag veranderen. Wanneer een woning snel en gemakke-
lijk aangepast kan worden aan de veranderende woonwensen en 
eisen, kunnen financiële en sociale problemen tot het minimum 
beperkt worden. Bewoners hoeven bij het kopen van een wo-
ning geen rekening meer te houden met zaken die eventueel in de 
toekomst kunnen plaatsvinden. Ook hoeft men zich niet druk te 
maken dat verhuizen naar een grotere woning niet mogelijk is om-
dat de huidige woning niet verkocht kan worden. Wanneer bepaalde 
veranderingen in het leven om een aanpassing van de woning 
vragen, kan de woning onmiddellijk aangepast worden en is een 
verhuizing niet nodig (afbeelding 8).

Afb. 7 Een woning met toekomst is niet specifiek ontworpen voor een bepaalde 
           doelgroep (boven), maar kan op elk moment gemakkelijk aangepast worden 
           (beneden)

Afb. 8 Een Woning met toekomst kan gemakkelijk aan veranderende woonwensen 
            worden aangepast (beneden), zodat een dure en onzekere verhuizing niet 
            meer nodig is (boven)

Het is van belang om te vermelden dat verhuiswensen ook kun-
nen bestaan uit het verhuizen naar een andere buurt of omgeving. 
Het verhuizen van de woning is vanwege de demontabele aspecten 
goed mogelijk, er moet echter wel grond beschikbaar zijn. Dit is 
op dit moment bij lange na niet in alle gevallen mogelijk omdat in 
de meeste buurten alle grond al bebouwd is. Hier heeft dit concept 
(nog) geen antwoord op. Wellicht dat verder onderzoek hierop 
antwoord kan geven, maar van de andere kant moeten we mis-
schien wel accepteren dat het concept niet in alle mogelijkheden 
kan voorzien. Men kiest voor het concept vanwege het financiële 
plaatje en de flexibiliteit en aanpasbaarheid. Daarmee moet men 
wellicht accepteren dat men niet in elke buurt kan wonen.

7



2.5 Snel en volledig naar wens verbouwen op het 
       moment dat het nodig is
Doordat er te allen tijde onderdelen en/of componenten op een 
snelle en gemakkelijk manier toegevoegd en/of verwijderd kunnen 
worden, hoeven verbouwingen niet langer maanden te duren maar 
hoogstens enkele dagen. De bewoners zijn dus niet gedwongen om 
voor langere tijd in hun eigen woning te kamperen. Door met units 
en componenten te werken, is er daarnaast altijd sprake van vas-
te kosten. Faalkosten behoren door de strakke en korte bouwtijd 
(voornamelijk in de fabriek) tot het verleden. Het prefabriceren 
van de onderdelen en componenten zorgt naast een constante en 
hoge kwaliteit (minder onderhoud nodig) voor minder transport, 
optimaler materiaalgebruik, minder afval en minder overlast voor 
de omgeving. 
De onderdelen en componenten kunnen binnen bepaalde kaders 
naar eigen wens vormgegeven en ingevuld worden. Doordat men 
vanuit een basiswoning zelf de woning kan uitbreiden en vormge-
ven, zal het beschikbare geld veel gerichter geïnvesteerd worden. 
Je hoeft niet eerst een berging te kopen om deze vervolgens te 
slopen t.b.v. het uitbreiden van de keuken. Dan wordt het geld im-
mers twee keer uitgegeven. Je koopt de berging in eerste instantie 
gewoon niet en gaat meteen de keuken uitbreiden (afbeelding 9). 
Het is tevens niet nodig om meteen een grotere woning te kopen 
om in te kunnen spelen op eventuele toekomstige sociale en maat-
schappelijke veranderingen. De woning groeit of krimpt mee met 
het leven van de bewoner (afbeelding 10). Een verplaatsing van de 
volledige woning naar een andere locatie is zelfs een reële optie. 

  2.5.1 Kleiner wonen
Doordat men niet in één keer een grote woning koopt, maar ge-
durende het leven beetje bij beetje groeit, is de kans aanwezig dat 
de woning uiteindelijk kleiner wordt dan conventionele woningen. 
Elke uitbreiding vindt pas plaats wanneer deze nodig is en omdat 
men ervoor spaart ontstaat er veel meer bewustwording over wat 
men eigenlijk koopt. Wanneer in eerste instantie een grote woning 
gekocht wordt, is die ruimte er sowieso. Een extra slaapkamer 
wordt bijvoorbeeld als rommelhok gebruikt wanneer er niemand 

hoeft te slapen. Wanneer men klein begint en alleen gaat uitbrei-
den wanneer het nodig is, wordt er geen slaapkamer aangeschaft 
indien deze onnodig is. Door het bewusten vergroten en verklei-
nen van de woning, zullen woningen uiteindelijk kleiner worden. 
Dit scheelt geld, energie en grondstoffen.

2.6 Geld optimaal benutten en zekerheid in het leven
Doordat de Woning met Toekomst gemakkelijk in kan spelen op 
sociale en maatschappelijke veranderingen, gaat er veel minder 
geld verloren. Men hoeft niet in één keer een grote woning te ko-
pen (kosten hypotheek en “groeipotentie”), verbouwingen vinden 
plaats wanneer het nodig is (er hoeft geen investering gesloopt 
te worden om vervolgens een langdurige verbouwing met tal van 
faalkosten in te gaan) en dure en onzekere verhuizingen hoeven 
niet plaats te vinden omdat men niet hoeft te verhuizen. Al het 
geld dat hier bespaard wordt, kan in de woning of in andere dingen 
gestoken worden. 
Naast het financiële aspect, zorgt een woning met toekomst er te-
vens voor dat de bewoners minder afhankelijk zijn van externe 
factoren. Wanneer de financiële mogelijkheden veranderen kan de 
woning hierop aangepast worden. Wanneer de woningmarkt ver-
andert, hoeven de bewoners niet bang te zijn dat dit belemmerend 
werkt op hun toekomstplannen. Men hoeft niet bang te zijn dat 
er geen huis te vinden is wanneer er niet genoeg gebouwd wordt 
voor de doelgroep waarin men zich bevindt. Men heeft de vaste 
lasten voor het wonen in eigen hand, waardoor er geen problemen 
hoeven te ontstaan door het stijgen van andere vaste lasten. De 
faalkosten van het bouwen en verbouwen van een woning liggen 
een stuk lager en een crisis bij anderen hoeft niet te leiden tot een 
crisis bij de bewoners.

Afb. 9 Bij een Woning met toekomst vinden verbouwingen veel gerichter en in een 
           korter tijdsbestek plaats (beneden) dan bij een conventionele woning 
           (boven)

Afb. 10 Het is niet meer nodig om bij voorbaat een grotere woning te kopen om in 
             te kunnen spelen op een mogelijke en onzekere toekomst (boven). De 
             Woning met Toekomst kan gemakkelijke groeien of krimpen 
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3.1 Bouwen voor de lange termijn
Moeten woningen nog wel gebouwd worden zoals dit al eeuwen-
lang gebeurt? Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de gezinsgrootte. 
Gezinnen worden de laatste decennia steeds kleiner, maar de wo-
ningen krimpen niet mee. Door de welvaart, maar ook door regel-
geving zijn woning zelfs steeds groter geworden. Nu zeg ik niet 
dat er vanaf nu alleen maar kleinere woningen gebouwd moeten 
worden, want dan vervallen we in het stramien dat ik eerder al be-
schreven heb; het bouwen voor een specifieke doelgroep. Wellicht 
dat in de toekomst ouderen weer thuis verzorgd gaan worden en 
mensen meer kinderen gaan krijgen. De vergrijzing zal in ieder ge-
val toeslaan (in de ene regio sterker dan in de andere), waardoor er 
op termijn wellicht minder woningen nodig zijn. We weten echter 
niet hoe het vluchtelingenvraagstuk zich zal gaan ontwikkelen. Zo 
zijn er nog legio maatschappelijke veranderingen mogelijk die van 
invloed kunnen zijn op de grootte van een woning. 
De vraag die ik daarom wil stellen: is het vanuit o.a. duurzaam-
heidsoogpunt nog wel verstandig om woningen te bouwen die 
gemiddeld 120 jaar meegaan, wanneer de maatschappij en daar-
mee ook de woonwensen veel sneller veranderen? Een voorbeeld: 
bakstenen gaan in Nederland 60-70 jaar mee terwijl ze een le-
vensduur van duizenden jaren hebben. Deze bakstenen eindigen 
uiteindelijk onder een weg (geen recycling maar downcycling!). 
Tel daarbij op dat de productie van een kilo baksteen 150 gram 
CO2-uitstoot en er kan geconcludeerd worden dat dit geen duur-

zame manier van materiaalgebruik is. Wellicht is het beter om een 
woning te ontwikkelen die veel gemakkelijker kan inspelen op 
veranderingen.  Flexibiliteit, aanpasbaarheid en hergebruik van 
materialen en bouwdelen zijn in een dergelijke woning van groot 
belang. De Woning met toekomst kan hierin voorzien doordat alle 
elementen en installaties gemakkelijk ge(de)monteerd kunnen 
worden

3.2 Inspelen op technische veranderingen
Naast maatschappelijke en sociale veranderingen, zijn ook 
op technisch gebied zeer snelle veranderingen en ontwik-
kelingen zichtbaar. Op dit moment lopen er projecten om bestaande 
woningen volledig in te pakken om het energieverbruik te ver-
minderen (de zogenaamde nul-op-de-meter-woningen, linkerzijde 
afbeelding 11). De woning krijgt als het ware een tweede schil, 
waardoor er bijna twee keer zoveel materialen in de woning ver-
werkt zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door de starheid van de 
woningen, waardoor grote veranderingen alleen op een ingrij-
pende manier plaats kunnen vinden. Men wil in het geval van de 
nul-op-de-meter woningen niet dat de bewoners langdurig in een 
verbouwing zitten, daarom wordt gekozen voor een kant en klaar 
bouwpakket om de bestaande woning in te pakken. Het gevolg is 
dat er veel energie en grondstoffen worden verbruikt. Een Wo-
ning met Toekomst kan veel sneller en gemakkelijker inspelen op 
nieuwe technieken. Een vergelijkbare snelle verbouwing als bij 

3. Duurzaamheid
Een Woning met Toekomst zal niet alleen flexibel en snel kunnen inspelen op de wensen en financiële mogelijkheden van de bewo-
ner, maar het voegt ook iets toe aan de huidige duurzaamheidsvraagstukken: energiebesparing en het reduceren van grondstoffen- en 
materiaalverbruik samen met het beperken van de afvalstroom.

Afb. 11 Bij Nul-op-de-meter-woningen wordt een tweede schil om de bestaande schil heen geplaatst (links). Hierdoor zitten er twee keer zoveel materialen in een woning. 
             Bij een Woning met toekomst wordt de bestaande schil verwijderd en gerecycled of volledig hergebruikt waarna een nieuwe, energetisch betere gevel geplaatst 
             kan worden (rechts).
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nul-op-de-meter woningen kan gemakkelijk plaatsvinden, al-
leen blijft de hoeveelheid grondstoffen in de woning gelijk. Be-
staande elementen worden namelijk hergebruikt of gerecycled 
(rechterzijde afbeelding 11). 

3.3 Materiaalgebruik optimaliseren
In hoofdstuk 2 is beschreven hoe een Woning met Toekomst ge-
makkelijk ge(de)monteerd kan worden en daarmee snel in kan 
spelen op maatschappelijk en sociale veranderingen. Tevens kun-
nen technische innovaties gemakkelijker ingepast worden, waar-
door onder andere het materiaalgebruik beperkt wordt. Naast de in 
hoofdstuk 3.2 benoemde duurzame renovaties biedt een Woning 
met Toekomst ook de mogelijkheid om materialen op een zo opti-
maal mogelijke manier  toe te passen. 
Op dit moment zijn er allerlei doelgroepen die in een te grote wo-
ning wonen; starters kopen een woning met groeipotentie en wan-
neer de kinderen het huis uit gaan, blijven vader en moeder zitten 
met een veel te grote woning. In beide situaties zijn er teveel mate-
rialen in een woning aanwezig. Een Woning met Toekomst biedt 
mogelijkheden om de materialen die bij de ene woning “over” 
zijn, te hergebruiken in een woning die uitgebreid moet worden. 
Een mogelijke praktijksituatie:
Starters kopen een basisunit zodat ze in eerste instantie niet hoe-
ven te betalen voor een grotere woning. Op een gegeven moment 
ontstaat er een kinderwens en moet de woning uitgebreid worden. 
Tegelijkertijd zijn er ouders waarbij de kinderen de woning verla-
ten hebben en de woning dus kleiner mag worden. De materialen 
en/of units uit de te grote woning kunnen hergebruikt worden in 
de woning van de starters met kinderwens. Er wordt dus maar één 
keer een bepaalde hoeveelheid materialen gebruikt en niet twee 
keer zoals bij conventionele woningen het geval is.
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Hierboven is natuurlijk een perfecte situatie beschreven waarbij 
de ene woning materialen en units over heeft en de andere woning 
juist behoefte heeft aan een uitbreiding. Wanneer er niet direct een 
nieuwe bestemming voor overtollige materialen en units gevonden 
kan worden, zullen ze simpelweg gerecycled worden. Het recy-
clen kan vanwege de gemakkelijke demontage ook nog eens op 
een hoger niveau plaatsvinden.

3.4        Circulaire economie: geen producten meer   
 kopen maar betalen voor diensten 
In de huidige maatschappij is het vanzelfsprekend dat je produc-

Afb. 12 Een Woning met Toekomst biedt mogelijkheden om het materiaalgebruik 
              te optimaliseren. Materialen die in de ene woning overbodig zijn, kunnen 
              gemakkelijk in een andere woning worden toegepast. Bij conventionele 
              woning zijn veel meer materialen (onnodig) in woningen aanwezig.

Afb. 13 Het principe van een circulaire economie in een notendop toegepast op een Woning met  
             Toekomst: onderdelen worden verantwoord geproduceerd en gaan vervolgens naar de 
             consument. Onderdelen worden na verloop van tijd aan andere mensen verkocht worden of 
             ze gaan terug naar de fabriek waar ze hergebruikt of gerecycled worden

ten koopt welke voorzien in een bepaalde dienst. Neem 
bijvoorbeeld een lamp. Deze voorziet in licht voor het 
moment wanneer er niet voldoende daglicht aanwezig is. 
Wanneer de lamp kapot gaat en dus geen licht meer geeft, 
komt deze op de afvalhoop terecht of wordt in het beste 
geval gerecycled (dit geldt voor de delen van de lamp die 
gerecycled kunnen worden). De producent van de lamp 
is er bij gebaat om zoveel mogelijk lampen te verkopen 
en zal er dus niet alles aan doen om de lamp een zo lang 
mogelijke levensduur te geven. Dit betekent dat er on-
nodig veel grondstoffen verloren gaan ten behoeve van 
financieel gewin.
Het enige wat de consument van een lamp vraagt is licht. 
Waarom betalen we dan voor de hele lamp? In samenwer-
king met architect Thomas Rau heeft Philips het concept 
op de markt gebracht om alleen te betalen voor verlich-
ting: Pay per lux.[8] Omdat de consument per lichteen-
heid (lux) betaalt, is het in het voordeel van Philips om 
de lamp op een dusdanige manier te ontwerpen dat er zo 
min mogelijk materiaal in verwerkt is. Tevens wordt Phi-
lips aangespoord om de lamp zo te ontwerpen dat delen 
van de lamp gemakkelijk vervangen en gerecycled kun-



nen worden wanneer ze kapot gaan. Dit levert Philips immers het 
meeste geld op. Door Philips zelfs de energierekening voor haar 
rekening te laten nemen, ontstaat er nog een extra stimulans om 
te innoveren. Uiteindelijk levert dit een besparing op energie én 
materialen op evenals een kwalitatief beter product.
Philips is niet het enige bedrijf dat op een dergelijke manier te 
werk gaat en lampen zijn niet de enige producten die op een 
bovenstaande manier vermarkt kunnen worden. Steeds meer 
bedrijven hanteren de principes van een circulaire economie. 
Een dergelijk concept kan ook toegepast worden op de Woning 
met Toekomst om uiteindelijk zoveel mogelijk rendement uit 
materialen en energie te halen. (afbeelding 13) Meer hierover in 
hoofdstuk 4.

3.5 Niet minder slecht, maar goed
Het begrip recyclen wordt op dit moment nog te gemakkelijk en te 
positief gebruikt. Het opvullen onder een snelweg lijkt een goede 
uitkomst voor bouwpuin, maar het behoeft geen toelichting dat 
het hier een waardedaling van het materiaal betreft. Het recyclen 
waarbij grondstoffen terugkomen op de oorspronkelijke plek of 
het volledig hergebruiken van bouwdelen, moet het ambitieniveau 
worden. We moeten niet minder slecht gaan werken, maar goed.
Daarnaast dienen producten op een andere manier met hun pro-
ducten om te gaan. Waar nu nog sterk ingespeeld wordt op een 
consumerende samenleving, dient men steeds meer een soort 
dienstverleners te worden. Het verdienmodel moet aangepast wor-
den om uiteindelijk geld te gaan verdienen aan een lager energie-
verbruik en het verminderen van het materiaalverbruik.
Nul-op-de-meter renovaties zoals die eerder al aan bod kwamen, 
zijn een goed voorbeeld waarom we op dit moment niet meer in 
minder slecht moeten denken maar juist in goed. Wanneer we nu 
geen goede gebouwen neerzetten, moeten we over enkele jaren 
weer vergelijkbare grootschalige renovaties uitvoeren. Een flexi-
bel en demontabel gebouw kan sowieso gemakkelijker inspringen 
op nieuwe technieken, maar dat betekent niet dat we nu geen goed 
gebouw neer hoeven te zetten. In 1970 wisten we al dat asbest 
slecht was, maar het duurde tot 1990 voordat er daadwerkelijk 
stappen werden gezet in het weren van asbest. Laten we nu niet de-
zelfde fout maken met het bouwen van minder slechte woningen, 
terwijl we al lang weten dat deze eigenlijk niet goed genoeg zijn.
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4.1 Financiering van de Woning met Toekomst
In hoofdstuk 2 is al naar voren gekomen dat een woning zo min 
mogelijk met een hypotheek gefinancierd moet kunnen worden. 
Een hypotheek kost immers geld en dat geld willen we graag aan 
andere dingen besteden. Men spaart voor uitbreiding van de wo-
ning en wanneer men toch een hypotheek nodig heeft zal deze 
klein en minder risicovol zijn. 
Het uitbreiden van een woning betekent het aanschaffen van 
onderdelen van een woning. Na verloop van tijd zullen bewoners 
ook weer van onderdelen af willen omdat ze kleiner willen gaan 
wonen. Ik stel me voor dat er een levendige tweedehands markt 
kan ontstaan omdat de onderdelen zeer gemakkelijk geremonteerd 
(niet gedemonteerd) en verplaats kunnen worden. Naast de twee-
dehands markt ontstaan er ook gespecialiseerde verhuisbedrijven 
die zorgen voor het (de)monteren en transport van de onderdelen. 
Een andere mogelijkheid is dat de maker/bouwer van de 
woningen de onderdelen terugneemt en daar nog een vergoeding 
voor betaalt omdat het grootste gedeelte in bestaande vorm her-
gebruikt kan worden en er dus geen kosten aan grondstoffen en 
fabricage verbonden zijn. 

  4.1.2 Betalen voor de dienst “wonen”
Het terugnemen van onderdelen door de bouwer van de woning 
is vooruitlopen op een trend die geleidelijk steeds meer zichtbaar 
wordt: het betalen voor een dienst in plaats van het betalen voor 
het product (zie ook paragraaf 3.3). Wanneer we bovenstaande 
stelling vertalen naar woningen, gaat een bewoner betalen voor 
wonen in plaats van voor een woning. De gedachte dat een huis 
uiteindelijk geld op moet leveren en dus een investering in je 
toekomst of pensioen is naar mijn mening een erg vreemde en 
misschien wel gevaarlijke gedachtegang. Er kan niet alleen maar 
groei en prijsstijgingen plaats vinden, dat houdt een keer op. Een 
dak boven je hoofd is ook wat waard. Je betaalt voor het wonen 
net zoals je betaalt voor eten, vrijetijdsbesteding, een auto en alle 
andere zaken en producten in het leven. 
Doordat constructies en onderdelen langer gebruikt kunnen wor-
den, kan er dus ook langer geld aan verdiend worden. In eerste 
instantie zullen de investeringen hoger zijn (wellicht terug te ver-
dienen door de industrialisatie), maar de inkomsten op langere 
termijn zullen hoger zijn. Hierdoor wordt het voor investeerders 
ook interessanter. Er zijn al investeerders die aangeven liever 
in “eenvoudig te transformeren panden, dan in starre, knellende 
monofunctionele korsetten” te investeren.[9] Energiebesparende 
maatregelen kunnen wellicht voor een extra inkomstbron zorgen, 
vergelijkbaar met bestaande ESCo’s (Energy Service Companies).

4.2 Industrialisatie
In hoofdstuk 1.3.2 hebben we gezien dat de bouw de enige indus-
trie ter wereld is welke elk product als een afzonderlijk product ziet 
en dit product als maatwerk produceert. Inmiddels zien we in de 
bouw gelukkig ook verandering. Bestaande woningen kunnen in 
één dag een volledige make-over krijgen (bijvoorbeeld het nul-op-
de-meter-concept van De Stroomversnelling) en volledige nieuwe 
woningen kunnen in de fabriek in modules worden gemaakt en in 
korte tijd worden geassembleerd. Je kunt vraagtekens zetten bij de 
doelstelling om het bouwproces zo kort mogelijk te houden (een 
bank heeft bijvoorbeeld een levertijd van 8-12 weken en niemand 
ziet dit als een probleem), maar dat is een andere discussie. Het 
feit dat er naar industriële productiemogelijkheden gekeken wordt 
is positief, alleen dienen er wel nog stappen in met name het ont-
wikkelingsproces gemaakt te worden: opdrachtgevers en klanten 
moeten stoppen met het tot in detail vastleggen van de eisen in 
flinke boekwerken. Dit gebeurt in geen enkele andere industrie. 
Stel je eens voor dat je naar een restaurant gaat met een recept 
dat je thuis hebt opgesteld in samenwerking met een toxicoloog, 
een risicomanager, een kostendeskundig, een dieetadviseur, een 
allergiedeskundige en een groenexpert om vervolgens te stellen: 
“wie het eten het goedkoopste kan produceren krijgt de opdracht”. 
Alleen de bouw werkt op die manier. 
Nadat de klant gestopt is met het volledig specificeren, moet 
een professional (die weet namelijk meer over een product dan 
de klant) een structureel systeem gaan ontwikkeling waarbij de 
elementjes kunnen veranderen, maar de relatie tussen de ele-
mentjes altijd gelijk is. In de huidige bouw liggen alle elementjes 
vast en wordt de gigantische bos aan mogelijk relaties tussen de 
elementjes beheerd in de vorm van raakvlakmanagement. De pro-
blemen worden met aanpassingen in het bestaande stramien aan-
gepakt, waardoor het alsmaar ingewikkelder wordt.

Waar we in de auto-industrie computers en robots zien die op grond 
van een doordacht ontwerp de producten fabriceren, wordt het pre-
fabriceren van woningen nog gedaan in een overdekte bouwplaats 
en wordt nog steeds elk gebouw apart ontwikkeld. De kwaliteit 
van de woningen wordt hierdoor wel verbeterd en het proces op 
locatie flink versneld, maar de echte optimalisatie om met name 
de faalkosten (7 miljard Euro[4, 5]) en de ontwikkelingskosten (elk 
gebouw wordt apart ontwikkeld, zie paragraaf 1.3.2) te reduceren 
is er nog niet. Wanneer dergelijke kosten door industrialisatie ver-
laagd worden, gaan ook de kosten van een woning omlaag.
Om een indruk te krijgen van wat industrialisatie kan doen om de 
kosten van een woning te verlagen, moeten we naar China. Het 

4. Het concept in de praktijk
Het concept bevindt zich in de fase dat er van ontwerpen nog  geen sprake is. Daarom worden hieronder de mogelijkheden van het finan-
cieren van een Woning met Toekomst besproken en hoe de woningen eventueel geproduceerd en aan de man gebracht kunnen worden. 
Het is bijvoorbeeld bij lange na niet meer vanzelfsprekend dat men uiteindelijk een woning gaat kopen. Verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals het zogenaamde jobhoppen (min of meer verplicht of vrijwillig) en het niet kunnen kopen van een woning, leiden 
ertoe dat steeds meer mensen gaan huren. Huren wordt echter alsmaar duurder, waardoor de bestaande manier van huren wellicht niet de 
juiste manier is voor een woningzoekende. Ontwikkelingen binnen andere vakgebieden kunnen hiervoor een oplossing bieden.
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Chinese bedrijf Winsun bespaart volgens eigen zeggen 60% op 
materiaalkosten, 80% op loonkosten en 70% op de bouwtijd. Dit 
wordt gerealiseerd door gebruik te maken van slimme software, 
robots en 3D-printers. Aan het uiterlijk van het gebouw dat op 
deze manier is gerealiseerd, is echter niet te zien dat 3D-printers 
het meeste werk hebben gedaan (afbeelding 14).

Dergelijke industrialisatie van het bouwproces zien we in Neder-
land ook al gebeuren. In samenwerking met beroemde architecten 
als Rem Koolhaas en Ben van Berkel heeft Robotics Architecture 
Production (RAP) uit Rotterdam al verschillende bouwkundige 
elementen op een industriële manier geproduceerd, waaronder 
een indoor-office (130 vierkante meter) voor het Rotterdamse 
Havenbedrijf (afbeelding 15). Mede-oprichting van RAP, Wes-
sel van Beerendonk zegt het volgende over industrialisatie in het 
bouwproces: “Wij introduceren het digitaal bouwmeesterschap: 
we produceren vaak zelf de toonaangevende bouwdelen van onze 
ontwerpen. Hierdoor hebben we meer controle over de kwali-
teit en integriteit van het gebouw en daarmee over de waarde en 
betekenis van het ontwerp. Bijkomend voordeel is dat we op deze 

wijze een significante risicoverlaging en daling van faalkosten 
kunnen bewerkstelligen.”[4]

De kansen voor industrialisatie zijn enorm en kunnen tevens gi-
gantische (financiële) voordelen voor bewoners opleveren. Flinke 
kostenverlagingen in het bouwproces kunnen namelijk doorbere-
kend worden naar de kopers/huurders. Wanneer woningen door 
het gebruik van slimme software en robots geproduceerd kunnen 
worden, zal ook de kwaliteit flink verbeteren (lagere kosten aan 
onderhoud) en kan de bouwtijd tot het minimum beperkt worden. 
Flexibel en demontabel bouwen kan door het gebruik van stan-
daardonderdelen flink profiteren van deze ontwikkelingen. 

4.3 Woning uit een boekje
Doordat het volledige ontwikkel- en bouwproces bij één be-
drijf gecentraliseerd wordt en afzonderlijke bouwdelen op een 
industriële manier geproduceerd worden, kan een bewoner delen 
van de woning als het ware uit een boekje kopen. Hierbij moet 
niet alleen aan volledige ruimten gedacht worden, maar bijvoor-
beeld ook aan accessoires als balkons, erkers, dakkapellen enz. De 
bewoner kan aan de hand van standaardelementen nagenoeg zelf 
de woning ontwerpen (volledig vrij ontwerpen moet mogelijk zijn 
maar is natuurlijk wel duurder), waarbij er altijd de mogelijkheid 
dient te zijn om van een architect of ontwerper van het bouwbe-
drijf gebruik te maken. 
Uiteindelijk worden de bestelde elementen binnen een bepaalde 
tijd bezorgd en meteen gemonteerd. Het bouwsysteem moet erin 
voorzien dat de montage ter plaatse zeer snel kan plaatsvinden om 
lange en stressvolle verbouwingen te voorkomen. Doordat pre-
fabricage in een geconditioneerde en gecontroleerde omgeving 
plaats vindt en het systeem dusdanig ontworpen is dat alles snel 
en op een goede manier geplaatst kan worden, zijn de kosten van 
tevoren volledig duidelijk en is er geen sprake van meerwerk.

Afb. 14 Bovenstaande woning is tot stand gekomen door gebruik te maken van 
              industriële 3D-printers. Op het eerste oog is de woning niet te onder
              scheiden van een conventionele woning.

Afb. 15 Het Rotterdamse bedrijf Robotics Architecture Production (RAP) heeft op 
             een industriële manier een indoor office van 130 vierkante meter 
             geproduceerd
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5. Selectie uit bestaande ontwikkelingen
Om te illustreren dat er in de bouwwereld wel degelijk stappen worden gemaakt op het gebied van flexibiliteit, aanpasbaarheid, kosten-
verlaging en bouwtijd, staat hieronder een selectie van ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn. Het SlimBouwen-concept sluit 
nog het meest aan bij de Woning met Toekomst. Alle andere concepten maken gebruik van één of meerdere onderdelen die ook voor 
de Woning met Toekomst ter sprake zijn gekomen. Opvallend is dat de meeste concepten in het bestaande stramien blijven hangen: de 
woningen blijven dezelfde starre objecten, maar worden alleen sneller en kwalitatief beter gebouwd en waarbij keuzevrijheid alleen vóór 
de bouw in beperkte mate aanwezig is. 

- SlimBouwen: het ontkoppelen van onder meer drager en inbouw 
zorgt voor flexibiliteit en aanpasbaarheid waardoor het gebruiks-
gemak en de levensduur van een gebouw worden verlengd;

- o.a. Flexipol: het ontwikkelen van gevels waarin nagedacht 
wordt over recyclingconstructies, waarbij niet het bezit maar het 
gebruik van de gevel leidend is;

- Nul op de meter concept van De Stroomversnelling: door in-
dustrialisatie kunnen grootschalige renovaties binnen zeer korte 
tijd gerealiseerd worden, terwijl de bewoner gewoon in de woning 
blijft wonen;

- Robotics Architecture Production (RAP): industriële produc-
tie van gebouwen en bouwdelen in samenwerking met gerenom-
meerde architecten als Rem Koolhaas en Ben van Berkel;

- Winsun (China): door het gebruik van slimme software, robots 
en 3D printers claimt het bedrijf 60% op materiaalkosten, 80% op 
loonkosten en 70% op de bouwtijd bespaard te hebben;

- o.a. nieuwbouwproject ‘Maskerade’: woningen zijn in staat 
om gedurende de levensduur te groeien in oppervlak. Er zijn al 
meerdere van dergelijke concepten ontwikkeld;

- PlusWonen, VolkerWessels: door het gebruik van vrije over-
spanningen, standaard bouwdelen en verschillende opties ontstaat 
er betaalbare keuzevrijheid bij het bouwen van een woning;

- MorgenWonen: door prefabricage en het gebruik van plug and 
play bouwdelen, wordt een zeer snelle bouwtijd bereikt;

- Concept House Prototype 1, TU Delft: onderdeel van het con-
cept is het volledig droog bouwen van de woning zodat aan het 
einde van de levensduur de verschillende onderdelen van de wo-
ning eenvoudig uit elkaar gehaald en gerecycled kunnen worden;

- Demontabele gebouw van Neptunus Structures: het op een 
dusdanige manier ontwerpen van constructies dat gebouwen 
gemakkelijk gemonteerd, gedemonteerd en vervoerd kunnen 
worden;

- Cubicco: een speciaal ontwikkelde woning voor singles welke 
snel en goedkoop geplaatst kunnen worden. Speelt in op de krapte 
op de sociale woningmarkt;

Afb. 16 Hous of Tomorrow Today, ontworpen volgens het SlimBouwen-concept

Afb. 17 Het Concept House Prototype 1 kan door de volledig droge manier van 
             bouwen eenvoudig en volledig gerecycled worden

Afb. 18 Cubicco combineert personalisatie met industrialisatie om tot een betaal- 
             bare woning voor alleenstaanden te komen.
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- Containerwoningen: doordat de container een standaard maat 
heeft, is hij gemakkelijk te vervoeren. Dit zorgt ervoor dat contai-
nerwoningen snel geplaatst en verwijderd kunnen worden;

- WikiHouse: een bouwsysteem dat dusdanig ontworpen is dat ie-
dereen het gemakkelijk kan produceren en bouwen. De bedenkers 
noemen het “een soort digitale Lego”. De sterke punten van in-
dustriële productie en het digitale tijdperk worden gecombineerd. 

Afb. 19 Containerwoningen zijn gemakkelijk en snel te plaatsen waardoor met 
             deze woningen snel geanticipeerd kan worden op woningschaarste.

Afb. 20 WikiHouse bouwsysteem: “een soort digitale Lego”.
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