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EVEN VOORSTELLEN

• Breed actief in SO

• Werken voor overheid en 

markt

• Denken en doen

• Sterk in wonen binnen 

brede context

• BSP is recent onderdeel 

van Sweco geworden



VOORBEELDEN 
KLANTVRAGEN

Bijzondere doelgroepen en nieuwe 

woonconcepten

Nieuwe woonlocaties en versnelling 

bestaande projecten
Opstellen CPO beleid

Ruimtelijke verkenning nieuwe 

woningbouwlocaties

Versnelling betaalbare woningbouw

Verkenning 

houtenwoningbouwproductie

Marktonderzoek Zaandam Menging 

wonen en werken

Woonvisie





WAT KOMT LANGS?

● Wat zijn nieuwe woonvormen?

● De aanleiding/drivers voor de toenemende aandacht voor nieuwe woonvormen

● Te ontdekken hoofdlijnen (vormen)

- Voorbeelden uit de praktijk. Niet met een schaartje te knippen...

● Driehoek van kansen en belemmeringen 

- Ervaringen van Wouter Spijkerman en Roy van Pamelen

● Wat is nodig om het een stap verder te brengen?





WAT KENMERKT NIEUWE WOONVORMEN?

● Nieuwe woonvormen

- Koepelbegrip voor allerlei innovatieve vormen

- Ontwikkelingen die afwijken van traditionele woningbouw

- Een alternatieve verschijningsvorm en/of alternatief ontwikkel- of exploitatieproces

● Dit manifesteert zich in vele verschillende vormen (o.a.):

- Zelfbouw / eigen initiatief / zelforganisatie (CPO) - Industrieel geproduceerde prefabwoningen

- Groepswonen - Biobased en circulair bouwen

- Woningsplitsing - Vormen van wonen en zorg

- Flexwonen / tijdelijke woningen



● Demografische ontwikkeling 

● Voortgaande urbanisatie

● Flexibilisering van de arbeidsmarkt

● Grote tekorten op de woningmarkt: betaalbaarheids- en beschikbaarheidsproblemen

● Noodzaak van verduurzaming

● Vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, menging van doelgroepen en woningtoewijzing

● Ontevredenheid over traditionele rolverdeling. Gemeente, ontwikkelaar/eigenaar, woonconsument

WAAROM IS ER ZOVEEL AANDACHT VOOR?



HOOFDLIJNEN 

● Klein wonen

● Tijdelijkheid

● Doelgroepen en leefstijlen

● Eigen initiatief en zelforganisatie

● Flexibilisering in contracten en gebruik

● Industrialisering en standaardisering van de woningproductie

● Verduurzaming

● Concepten met vragende en dragende bewoners



TIJDELIJKHEID

Startblok Riekerhaven, Amsterdam

● Tijdelijke containerwoningen waar 

Nederlandse studenten en jongeren samen 

wonen met statushouders

● Woningcorporatie De Key in samenwerking 

met gemeente Amsterdam en Socius

Wonen

NDW 21, Nijmegen

● Circa 500 flexibele en duurzame 

woningen 

● Samenwerking tussen de gemeente 

Nijmegen en woningcorporaties Talis, 

Portaal, SSH&, WoonGenoot en 

Woonwaarts

● Maximaal 20 jaar



DOELGROEPEN EN LEEFSTIJLEN

Stichting Knarrenhof, 

Aahof Zwolle

● Wachtlijst van 28.000 

geïnteresseerden 

(november 2021)

● Knelpunt is het vinden 

van geschikte locaties

Senioren: ontwikkeling van nieuwe concepten



EIGEN INITIATIEF EN ZELFORGANISATIE

Geworteld Wonen in Rijswijk, CPO

● Bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever 

en ontwikkelaar, financiering en eigendom 

individueel geregeld

● Collectieve voorzieningen en een actieve 

bijdrage aan de gemeenschap

Weinig ruimte voor CPO's, maar toch:

● Breda: CPO als apart segment in beleid 

verankerd

● Een deel van de gemeenten probeert 

kavels/ruimte te reserveren voor CPO's

en wooncoöperaties



EIGEN INITIATIEF EN ZELFORGANISATIE

Wooncoöperatie De Warren, Amsterdam

● Geen winstoogmerk

● Traject van meerdere jaren van initiatief tot 

oplevering: 

- Begin 2018: vorming wooncoöperatie

- Mei 2021: start bouw

Wooncoöperatie Overhoop, Utrecht

● Gebouw uit de jaren ’60 

● Wooncoöperatie Overhoop heeft het 

vervallen gebouw gekocht van Mitros

● Renovatie met duurzame materialen

● Intensief traject van onderhandelen, 

ontwerpen en financieel haalbaar krijgen



FLEXIBILISERING IN CONTRACTEN/ GEBRUIK

Son en Breugel

● Pilot voor woningsplitsing

● Sociale balans terugbrengen 

in vergrijzende gemeenten

● Juridisch ingewikkeld en hoe 

voorkom je ongewenste 

effecten?

Friends wonen

● Vriendschappelijk samenwonen, 

als ‘friends’ in één woning

● AM heeft 147 appartementen 

gerealiseerd waarvan 50 

volgens het Friends Wonen-

concept (B’Mine@Overhoeks)

Short- en long stay

● Structureel verhuren van 

woonruimte voor korte 

periodes

● Voorbeelden:

- The Student Hotel

- Zoku
B'mine@Overhoeks Amsterdam (toren rechts)



INDUSTRIALISERING EN STANDAARDISERING VAN DE 
WONINGPRODUCTIE + VERDUURZAMING

Houtbouw, Weert 

● 16 volledig houten woningen (Prefab)

● Sociale woningbouw incl. 12 

levensloopbestendige woningen

● Snel en efficiënt productieproces

Convenant Houtbouw MRA 

Green Deal Houtbouw 2021-2025

● Vanaf 2025 jaarlijks minimaal 20% van de 

gehele woningproductie in de MRA in 

houtbouw

● Partners: overheden, marktpartijen en 

specialisten (waaronder Sweco)



CONCEPTEN MET VRAGENDE EN DRAGENDE BEWONERS

Place2BU, Utrecht

● Mix van statushouders, 

jongeren (23-35 jaar) en 

uitstroom MO 

● Begeleiding aanwezig

● 490 zelfstandige studio’s en 

een aantal gedeelde ruimtes

● “Gangmakers”

Startblok Elzenhagen, 

Amsterdam

● Community waar 540 jongeren 

en statushouders samen wonen

● De Key is momenteel bezig met 

de ontwikkeling van 3 andere 

soortgelijke woonconcepten MIXIT, Utrecht

● Deel van de huurders is 

dak- en/of thuisloos 

geweest

● Woonbegeleiding 

● Zorgvuldige selectie van 

overige bewoners:

Buren die een actieve 

bijdrage leveren



● De kernvraag is hoe nieuwe woonvormen een structurele plek krijgen in projecten 

en gebiedsontwikkelingen.

● Lef tonen, ervaring opdoen en in de praktijk blijven brengen (pilots én projecten)

● Veel eerder in het planproces een plek geven.

● Wiel wordt te vaak opnieuw uitgevonden – kennisdeling!

● Commerciële partijen (markt), corporaties, overheden en financiers samenbrengen 

(op verschillende niveaus).

Welke belemmeringen en vooral kansen zien we in de praktijk?

HOE UIT DE KINDERSCHOENEN?



DRIEHOEK VAN KANSEN EN BELEMMERINGEN 

Organisatie

Financiën Locatie

KANSEN



MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP OF BSP?

Jan Nico Wigboldus
Managing consultant wonen

jnw@stedplan.nl

+31 (0)6 20956159

Bureau Stedelijke Planning

info@stedplan.nl

+31 (0)182 689416

www.stedplan.nl

Neem vooral contact op als je met ons verder wilt praten


