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Al jaren is er in Nederland sprake van een sterk toenemende vraag naar betaalbare woonruimte voor o.a. 
statushouders, studenten en starters op de woningmarkt. Anderzijds staan er vele miljoenen vierkante meters 
kantoorruimte leeg. Marktpartijen zoeken naar mogelijkheden om leegstaande gebouwen snel en makkelijk te 
gebruiken als woonruimte, tegen zo laag mogelijke investeringskosten, zo min mogelijk aanpassingen aan het 
gebouw,  zonder lange procedures en binnen de geldende regelgeving.

CITY KIT is een modulair systeem bestaande uit keuken, douche en evt een wc dat flexibel te plaatsen is in 
leegstaande kantoorpanden.  Uitgangspunt hierbij is dat er zo min mogelijk aanpassingen aan het gebouw plaats 
hoeven te vinden.

Alle voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van CITY KIT zijn opgenomen in de unit zelf. CITY KIT wordt 
middels flexibele koppelingen aangesloten op het aanwezig koud water- en elektriciteitsnetwerk. In de unit zijn
voorzieningen opgenomen voor de verwarming van water, het verzorgen van voldoende waterdruk, afvoer van 
afvalwater en subverdeling van elektra. Voor het gebruik van CITY KIT hoeven de installaties van het gebouw 
niet te worden vervangen of aangepast. CITY KIT is daarmee zeer geschikt voor het eenvoudig realiseren van 
comfortable, tijdelijke herbestemmingen.

Op deze manier kunnen leegstaande gebouwen snel en doelmatig worden ingezet voor woonruimte,  
bijvoorbeeld in afwachting van een permanente herbestemming. Aan het einde van een bepaalde 
gebruiksperiode kan de CITY KIT weer eenvoudig ontkoppeld worden en op een andere lokatie ingezet 
worden.

CITY KIT is gemaakt van robuuste materialen met een lange levensduur.  CITY KIT past in verplaatsbare toestand 
door iedere standaard deur en in iedere standaard lift. Elke standaard kantoorruimte kan met CITY KIT binnen 2 
uur getransformeerd worden naar een comfortabele woonruimte. 

COMFORTABEL WONEN
IN 3 MAKKELIJKE STAPPEN

STAP 1 >PLAATSEN

STAP 2 >MONTEREN

STAP 3 >AANSLUITEN EN GEBRUIKEN
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IS EEN MODULAIR SYSTEEM DAT VOOR ELKE 

HUISVESTINGSVRAAG EEN PASSENDE OPLOSSING BIEDT

CITY KIT bestaat uit verschillende componenten die in verschilende configuraties te combineren zijn.



CITY KIT is een idee van Maarten Meester en doorontwikkeld in samenwerking met DKG / Bruynzeelkeukens.  
Het eerste prototype is dit jaar gepresenteerd op de innovation expo in Amsterdam en op de Provada.  Op de 
technische componenten en het modulaire principe is begin dit jaar octrooi aangevraagd.

Voor de implementatie op gebouwniveau en de businesscase berekeningen is Sweco Nederland betrokken bij 
de  CITY KIT.

Maarten Meester
Concept en produktontwikkeling

Irma van Leeuwen
Projectleider

DKG / Bruynzeel
Produktontwikkeling en produktie

Sweco Nederland
Implementatie gebouwniveau en businesscases

FLEXIBEL
CITY KIT is overal te plaatsen en past door een deur 

DUURZAAM
CITY KIT is gemaakt van robuuste materialen 

HANDZAAM
CITY KIT is snel in gebruik te nemen 

BETAALBAAR
CITY KIT is een goedkoop alternatief 

REVERSIBEL
CITY KIT vergt geen aanpassingen aan het gebouw 

CITY KIT is een goedkope oplossing 

waarmee leegstaande kantoren snel 

ingezet kunnen  voor het opvangen 

van acute (tijdelijke) woonbehoefte

CITY KIT IS:





Vacant NL | Leegstand in Nederland | |Rietveld Landscape



Ruim 9.miljoen m2 leegstaande kantorenTekort aan woonruimte voor studenten, statushouders, starters

CITY KIT vormt een schakel tussen het grote aanbod aan leegstaand onroerend goed enerzijds en het tekort aan 
woonruimte voor bepaalde doelgroepen anderzijds.

Het flexibele en reversibele karakter van de CITY KIT maakt een snelle transformatie van kantoren naar woonruimte 
mogelijk zonder aanpassingen aan het gebouw en zonder grote investeringen. 

Door te kiezen voor een tijdelijke transformatie hoeven geen lange vergunningprocedures te doorlopen worden. 
Omdat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is hoeft een pand ook niet afgewaardeerd te worden (de 
boekwaarde van woonruimte is beduidend lager dan van kantoorruimte).  Hierdoor is het ook voor gebouw-
eigenaren interessant om hun gebouwen beschikbaar te stellen voor (tijdelijke) transformatie. 



MODELLEN

TUMBL3R

MODEL 1675

MODEL 1875

MODEL 2075

MODEL WC

MODEL 2075 -wand



CITY KIT -  plaatsen en monteren | aansluiten op bestaande infrastructuur | klaar voor gebruik


