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OPDRACHTGEVEN
oP HOOFDLUNEN
Een woning maken in een fabriek. Het
gebeurt nog niet veel, maar het kan. De
voordelen zijn duidelijk: minder bouwtrjd,
mi nder overlast, minder opleverfouten.
Wat betekent zo'nmanier van bouwen

KANT-EN.KLAAR.HUIS UIT DE FABRIEK

voor de rol van de corporatie in het
bou :es? Drie corporaties over
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opdrachtgeverschap Ë§
TEKST: AERNOUT BOUWMAN-SIE
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wust het traditionele bestek los waarin tot op

de soort spijker en schroef is vastgelegd hoe de

aannemeT de woning moet maken. ln plaats

daarvan geven zij de leverancier de vrijheid om

zo efficiënt mogelijk te werken.

Om er zeker van te zijn datje als opdrachtgever

de kwaliteit krijgt die je wil, maak je op hoofd-

li.jnen een programma van eisen. Dat kan, zoals

deltaWonen in Zwolle doet, op basis van vaste

in de eigen bedrijfsprocessen vastgelegde mo-

dellen. Maar lossere varianten zijn ook moge-

lijk. Tiwos in Tilburg maakte een lijstje met

enkele selectiecriteria. Wonen Limburg in

Roermond ging nog een stap verder en be-

perkte zich tot een adviesrol. De corporatie liet

verder het ontwerp èn de financiering groten-

deels aan de leverancier over.

Kant-en-klaar-woningen betekenen dus een

andere opdrachtgeversrol dan de gebruikelijke.

Om die andere rol goed in te kunnen vullen, is

het van belang niet alleen de markt anders

te bevragen. Corporaties worden bij snelle

bouwmethodes ook veel meer kennis- en

dienstenlevera ncier. Zi) toetsen de kwaliteit,

adviseren over het programma en dragen zorg

voor verhuur en beheer. En wie snel bouwt,

moet niet vergeten tijdig de energie- en tele-

foonaansluitingen te regelen. Anders zitten de

huurders al gauw twee maanden zonder. )

Aedes ondersteunt corporaties bij de

overstap naar regisserend opdracht-
geverschap. Naast modelovereen-

komsten en trainingen heeft Aedes

voor haar leden de visie Op weg noor

regisserend opd rochtgeverschop ont-
wikkeld. Kijk op Aedes,nl, dossier

opdrachtgeverschap.
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ERWIN STUIVER
DELTAWONEN IN ZWOLLE

n de fabriek ontstaan nieuwe ideeën over de

:cepassing van materialen.' Volgens teammana-

ger Projecten Erwin Stuiver van deltawonen staat

de woningbouwsector aan het begin van een

nieuwe perlode van innovaties nu bouwers hele

woningen in een fabriek in elkaar zetten. Naast

snellere doorlooptijden levert dat met name an-

dere materiaaltoepassingen op.'Waarom gebrui-

ken wij bljvoorbeeld altild tegels in de badkamer?

Dat kan ook best met een glasplaat. Dat werkt

sneller en het is hygiënischer omdat je geen voe-

gen hebt.'

n de wilk Westenholte in Zwolle laat Stuiver zien

dat hij het meent. DeltaWonen heeft daar in

samenwerking met leverancier Hodes Bouw-

systemen r6 patiowoningen gerea liseerd. Aanlei-

ding voor het project is de wens van de gemeente

om op korte termijn 30o tot 4oo nieuwe sociale

huurwoningen te realiseren om in de groeiende

vraag te voorzien.

ACHT MODELLEN
De bouwtijd per woning op locatie is drie tot vier

weken, waar de bouw van een traditionele wo-
ning op locatie algauw vijf tot zes maanden duurt.

De korte bouwtijd is mogelijk omdat de wonin-
gen grotendeels in de fabriek worden geprodu-

ceerd. Stuiver: 'De binnenmuren zijn van beton

en de buitengevel is van hout. We willen graag

ruimte geven aan innovatieve bouwmethodes.'

En een houten gevel betekent niet dat het om

tildeli.lke bouw gaat. De woningen staan bij delta-

Wonen voor de komende 5o jaar in de boeken.

Om snel te kunnen bouwen, moet je volgens Stui-

ver vooraf precies weten wat je wilt. DeltaWonen

gebruikt daarom acht product-marktcombinatie-

modellen die elk een bepaald type woning be-

schrijven, bijvoorbeeld een gezinswoning, appar-

tement of patiowoning. Aan de hand van het

model wordt vervolgens op hoofdlijnen aange-

geven waaraan de woning moet voldoen. ln de

technische uitvoering is de woningleverancier

helemaal vrij. 'ln een traditioneel proces kun je

tijdens de bouw nog een beetie bijsturen. Komt

de woning uit de fabriek, dan kan dat niet.'
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'Geuelhorft
niet udn
baksteente zin'
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IVO VAN REES WONEN
LIM BU RG IN ROERMON D

'lets voor tien jaar neerzetten, dat krijgen wij
niet zonder meer rendabel. Toch hebben we
hier woningen nodig die over tien tot vijftien
jaar weer worden afgebroken.' Krimp en ver-

gri)zing leiden in sommige delen van Limburg

al tot leegstand. Maar geen woningen bouwen

is volgens lvo van Rees van Wonen Limburg
geen optie.

'Kijk je naar de demografische ontwikkelingen,

dan hebben we hier nog een korte piek. Daar-

na neemt het aantal huishoudens af.'Tegelij-
kertijd wil Wonen Limburg ook urgente

woningzoekenden een tijdelijke woning aan-

bieden. 'Wij hebben een gemiddelde wacht-

tijd van een jaar, maar voor sommige kernen

kan die oplopen tot drie of vier jaar. Jongeren
of gescheiden ouders die tijdeli,;k een woning

nodig hebben, kun je dan niet altijd direct

opvangen. En dan heb ik het nog niet gehad

over de statushouders uit bijvoorbeeld Syrië.'

Neptunus, leverancier van tijdelijke en Ílexibele huisvesting uit het
Limburgse Kessel, kwam met een oplossing. Het bedrijf ontwierp voor
eigen rekening een appartementencomplex van twintig woningen om
het in Panningen op een braakliggend bouwterrein van Wonen Limburg
te realiseren. 'Het project met voornamelijk koopwoningen dat we daar

hadden gepland, werd tijdens de crisis uit de markt gehaald. Daardoor
was de locatie bouwrijp en lag er al riolering.'

HERGEBRUIKT
Neptunus bouwt niet alleen, de leverancier financiert ook door eigenaar
te blijven van het gebouw en het na tien jaar weer weg te halen. De
meeste materialen worden door het bedrijf meegenomen en her-
gebruikt. Naast Neptunus levert ook de gemeente peel en Maas een

financiële bijdrage aan het project door de infrastructuur- weg, stoep en

parkeerplaats - aan te leggen.

Van Rees erkent dat de rol van Wonen Limburg in het experimentele
project heel anders is dan gebruikelijk.'Wij leveren de grond. Dat kost
natuurlijk wel geld, want daar zit een lening op waarover wij rente beta-
len. Bij het ontwerp en de bouw van de woningen, hadden wij meer de
rol van verbinder en adviseur over het programma, de verhuur en het
beheer.'

Bewoners wonen tijdeliik in het gebouw, de huurcontracten lopen daar-
om na twee jaar af. Daarna of eerder stromen zi) door naaT een normale
huurwoning of hebben inmiddels zelf andere huisvesting geregeld. De
snelle bouw díe Wonen Limburg samen met Neptunus en de gemeente

mogelijk heeft gemaakt, is niet onopgemerkt gebleven. Van Rees: ,Wij

zijn voor dit project door Platform3r genomineerd voor de lnspiratieprijs
Flexwonen.' 
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'Zonder extrd"

financierluht
het niet'



28 opdrachtgeverschap

KARTN HETLUGERS TTWOS tN TTLBU RG

Wle snel wil bouwen, moet het bestek de deur uit doen en zich door de
markt laten verTassen, zegt projectleider Karin Heilijgers van woning-
corporatie Tiwos in Tilburg. 'Creëren wij als opdrachtgevers meer vraag
naar nieuwe ideeën, dan komt in de markt de creativiteit los.,

Think wonen leverde Tiwos een creatieÍ idee voor de renovatie van een
arbeiderswoning uit rgoo in het centrum van ïilburg. De leverancier
heeft de bestaande woning gesloopt en vervangen door een in de
fabríek gebouwde wonÍng. Het is een modulair concept: de woning
wordt in modules op een stalen frame gebouwd en vervolgens met
behulp van een dieplader en telescoopkraan op zijn plaats gehesen. Voor
de woning in Tilburg is voor iedere verdieping één module gemaakt.
Tiwos knapt oude woningen bij voorkeur op. Maar de corporatie aarzel-
de in dit geval. De woning was in slechte staat en Tenoveren zou 75.ooo
euro kosten. Maar dat leverde dan niet de door Tiwos gewenste kwalí-
teit op. Heilijgers: 'De woning kon niet van buitenaf worden geïsoleerd
omdat de stoep hiervoor te smal was. Van binnenuit isoleren had ge-
kund, maar de woning was 4,8o meter breed en dan zou er maar weinig
woonoppervlak overblijven. Bovendien leverde de investering niet een
heel energiezuinige woning op.'

KUNSTSTOF KOZUN
Via, via kwam Think Wonen aan tafel. De leve-
rancier stelde voor de hele woning te vervan-
gen. Een goed idee, zo vond iedereen bij Tiwos
en de gemeente Tilburg, die een subsidie ver-

strekte voor het experiment. Op basis van drie
offertes van verschillende aanbieders en een

lijst met selectiecriteria kreeg Think Wonen
de opdracht. 'De aanbiedingen moesten finan-
cieel passen, aan onze kwaliteitseisen voldoen,
weinig onderhoud nodig hebben en zo min
mogelijk energie verbruiken om de woonlas-
ten voor de nieuwe huurders zo Iaag mogelijk
te houden', somt Heilijgers de wensen op.
Think Wonen kon een nul-op-de-meter-
woning aanbieden voor iets minder dan een

ton, inclusief sloop van de bestaande woning.
Door de materiaalkeuze zijn daarnaast de on-
derhoudskosten van de kant-en-klaar-woning

laag. Heilijgers: 'De kozijnen zijn van kunst-
stof, de gevel is van baksteen en het schuine
dak en de dakkapel zijn van zink. Hierdoor sluit
de woning goed aan bij de oude woningen die
et naast staan.' a

' Lag e onderhoudslto st en
door matenaalkeuze'


