
Kwalitatief hoogwaardige woningbouw met de laagst mogelijke CO2-footprint





STELLING 1

“Verplaatsbare woningen zijn kwalitatief
minderwaardiger dan permanente woningen”













STELLING 2

“In de keuze voor een aannemer/bouwer speelt CO2-
reductie nog geen rol”















STELLING 3

“Woningen van hout gaan minder lang mee dan
woningen van beton en baksteen”















STELLING 4

“De meeste CO2-reductie wordt bereikt met de 
energietransitie (VanGasLos)”































































Programma:

- Uitgangspunten

- Concept ontwerp

- Reacties

- Aangepast ontwerp

- De aanpassingen

- Planning

- Rondvraag



UITGANGSPUNTEN

WAAROM DOEN WE DIT?

• Woningmarkt
overspannen

• Woningnood jongeren
urgent

• 7000 woningzoekers <29 
jaar

• Geen uitstroom-plaatsen
voor diverse instellingen



UITGANGSPUNTEN

OPLOSSING:

- Traditionele ontwikkeling duurt
te lang

- De Woonstudio als ‘tijdelijk-
permanent’ product

- Flexibel

- Duurzaam



UITGANGSPUNTEN

LOCATIEKEUZE

- Gebruiksperiode 15 jaar (nu nog 10 
jaar)

- Eigendom Woonwaard

- Bestemming wonen

- Doelgroep sluit aan bij bestaande
Campusmodel



UITGANGSPUNTEN

WAAROM OP DEZE PLEK?

• Bestemming Wonen

• Minumum aantal 38 
woonstudio’s

• Zorgvuldig overleg met 
de gemeente Alkmaar

• Beter voor het beheer
van de woningen



volumestudie (30 oktober 2018)



Wie komen
hier wonen?

Jongeren tot 29 jaar:

- Studenten (campuscontract)

- Starters (jongerencontract)

- Spoedzoekers (jongerencontract)

- Uitstroom 18+ (clustercontract instellingen)



Planning

1. Het nieuwe complex

➢ omgevingsvergunning onherroepelijk

➢ plaatsing modules oktober 2019 – oplevering november
2019

2. De inrichting van het terrein, parkeren en het omliggende
groen

➢ workshop met studenten en bewonerscommissie e.a.

➢ start aanleg infra: juli 2019

3. Sociaal beheer nieuwe bewoners en terrein

➢ afstemming met instellingen en gemeente

➢ beheersplan

➢ centraal aanspreekpunt





Cijfertjes

• exploitatietermijn: 50 jaar

• 38 woonstudio’s van 30 m2

• huur: € 424,- per maand

• Bouwsom per woonstudio:       € 
69.600,- (excl. btw)

• Stichtingskosten project:           € 
4.300.000,- (incl. btw)

• Stichtingskosten incl. 2 x 
verplaatsen

• Korting verhuurdersheffing:      € 
760.000,-

• ISDE subsidie: € 57.000,-






