tabblad Hulpmiddelen voor
tekstvakken als u de opmaak
van het tekstvak voor het
blikvangercitaat wilt wijzigen.]

WOODYSHOUSING
housing for the 21st century

[Geef een citaat uit het
document of de
samenvatting van een
interessant punt op. Het
tekstvak kan overal in het
document worden
neergezet. Ga naar het

WOODYSHOUSING
Soesterbergsestraat 127
3768MB Soest
The Netherlands
T. +31-(0)35-523 89 00
www.woodyshousing.com
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Everybody deserves a healthy and
affordable home
– anywhere, anytime!
Theo en Beate Bouwman
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HOME
Enkele jarengeleden ging onze
oudste dochter voor haar studie naar
Amsterdam. Ze verheugde zich erop
om voor het eerst op kamers te gaan
wonen. Als ouders was dat ook erg
spannend om je oudste kind het nest
zien te verlaten.
Enthousiast doorzocht zij alle kranten,
websites en uithangborden: haar
„grote mensenleven‟ kon beginnen.
Evenzo enthousiast belde zij al snel
thuis op: „ik heb een kamer op het
Spui gevonden, midden in de stad,
pal naast de universiteit. Hier wil ik
gaan wonen.‟
600,- Euro per maand, 8 vierkante
meter, in onderhuur, geen inschrijving
mogelijk, doorgangskamer zonder
ramen, in een woning met twee
andere meiden. Het enige wat er nog
bij kwam waren ca. 75,- Euro voor
elektriciteit en water.

Het was even slikken, maar dit zat niet
in de planning. Begrijpelijk dat een
studie in Amsterdam ook hogere
prijzen betekende, maar dit?
We besloten zelf op kamerzoektocht
te gaan. Enerzijds om haar te helpen
maar ook om een gevoel voor de
markt te krijgen.
En ja, dit was zeker niet het enige rare
wat we toen meemaakten: een
markt van wanorde, rare typetjes,
ongeoorloofde praktijken, illegaliteit,
wachtlijsten, smerige en ziekmakende
kamers.
In een van de mooiste steden – nota
bene Amsterdam – waren jonge
studenten welkom mits zij niets eisen,
vragen, verwachten en waarvan de
ouders bereid zijn, onmenselijke
huurprijzen te betalen.
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In de loop der jaren ontdekten we
dat dit geen exclusief probleem van
studenten of Amsterdam is.
Studenten, starters, jonge gezinnen,
ouderen, urban nomads ezv. kampen
met een tekort aan fatsoenlijke en
betaalbare huisvesting.
Dat kan anders en beter.
Vanuit onze achtergrond in de
duurzame bouw met vele jaren
ervaring in de zakelijke en financiële
wereld hebben we een bouwsysteem
met een woonconcept ontwikkeld
dat we u graag voorstellen.

Theo & Beate Bouwman

DECENT SHELTER &
HEALTHY HOUSING IS A
FUNDAMENTAL HUMAN
RIGHT
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BESCHIKBAARHEID

KWALITEIT

Er zijn te weinig woningen in stedelijke
gebieden. Ondanks positieve
geluiden van tijdelijke herbestemming
van leegstaande kantoorgebouwen,
nieuwbouw van studentenkamers
aan de rand van de stad,
opkomende studentenhotels of zelfs
containeroplossingen staat het
aantal aan benodigde
studentenkamers in geen verhouding
tot de huidige vraag en de
verwachte groei van studenten.

Bestaande en nieuwe
studentenhuisvesting voldoet vaak
niet aan de minimale eisen uit het
bouwbesluit. Brandgevaar, schimmels
en hoge energierekeningen zijn aan
de orde van de dag.

WACHTLIJSTEN
Om voor een van de begeerde
studentenkamers van
woningcorporaties in aanmerking te
kunnen komen zijn wachtlijsten van 3
-7 jaar normaal. De wooncarrière van
vele studenten bestaat uit het
continu verhuizen van een tijdelijke
kamer naar een andere. Deze
onzekerheid en onrust hebben
invloed op de studieresultaten.

VEILIGHEID
Naast bouwkundige gebreken
hebben studenten vaak geen recht
op huurbescherming, weten de
wegen naar de huurcommissie niet te
vinden of durven deze stap niet te
nemen uit angst voor uitzetting.
Wegen naar de rand van de stad zijn
vaak onveilig. Diefstal en geweld
behoren tot het dagelijkse leven.

ANONIMITEIT
Vele studenten leven maar een
beperkte tijd op een locatie
waardoor elke binding met de buurt
ontbreekt. De focus op studie, werk
en vrienden in combinatie met een
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onzekere woonsituatie laten
nauwelijks ruimte voor een normale
omgang met buren. Deze
wederzijdse anonimiteit versterkt de
weerstand vanuit de buurt tegen
studentenhuisvesting.

BETAALBAARHEID
Door de krapte op de woningmarkt is
het aanbod volledig uit balans. De
prijzen van gedegen, veilige en
beschikbare woningen liggen vaak
op een top-niveau dat maar voor
weinige weggelegd is of laat de
kwaliteit en locatie sterk te wensen
over.
Zelfs bij kamers of woningen die
voldoen aan het puntenstelsel
worden ogenschijnlijk acceptabele
huurprijzen via obscure servicekosten
teniet gedaan.

DUURZAME HUISVESTING OMDAT
HET KAN. GEZONDE HUISVESTING
OMDAT WE HET WILLEN EN
CIRCULAIRE HUISVESTING OMDAT
LEEGSTAND GEEN TOEKOMST HEEFT.
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MASSIEF HOUT
Hout telt tot de meest natuurlijke en
duurzame bouwmaterialen op aarde.
Houtbouwsystemen zijn innovatief,
vooruitstrevend en duurzaam. Hout
uit Europese en gecontroleerde
bosbouw vormen een gezonde
bijdrage aan CO2 reductie.
Hout is een gezond en natuurlijk
materiaal dat bijdraagt aan comfort,
warmte en geborgenheid.
Technisch biedt hout ongekende
mogelijkheden in constructieve
hoogbouw en draagt bewezen bij tot
een hoger concentratievermogen,
betere slaap en verhoogd
welbevinden
Ondermeer redenen dat
WOODYSHOUSING kiest voor puur
natuur.
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ENGINEERD PURE WOOD
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ENGINEERD
MASSIEFHOUTEN
MODULES
 Puur en gecontroleerd
Europees hout
 alle thermische
voordelen van
massiefbouw
 geen schadelijke stoffen
 dampopen
bouwmethode
 prefab-bouwmethode
 zeer korte bouwtijd
 resources besparende
bouwmethode door 1/5
gewicht
 lichtere fundatie
 precieze bouwmethode
 geen kieren, meteen
winddicht

INNOVATIE IN
PUUR HOUT
 ideaal voor alle
energiesparende
bouwwijzen (NOM,
passiefhuis, laagenergiehuis)
 bewezen
bouwmethode
 geen bouwvocht
 grote architectonische
configuratie vrijheid op
gebouwniveau
 ongekend vele
interieurbewerkingen
 aardbevingbestendig
 stralingswerend
 bouwbiologisch
uitstekend
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 volledig gesloten
kringloop op detail-,
element-, module- en
gebouwniveau
 eenvoudige
aanpassingen aan
daglichttoevoer
 wereldwijd geprezen
houtbouwsysteem
 gezond, warm,
comfortabel

INTELLIGENT IN
ALLE OPZICHTEN

SMART CITIES VAN DE
TOEKOMST ZIJN STEDEN
WAAR MENS, MILIEU EN
TECHNIEK IN BALANS ZIJN.
WAAR IEDEREEN ZICH
THUIS VOELT EN HET LEVEN
BRUIST.
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ENERGIE
Energiebesparing en opwekking
geschieden op een regeneratieve
wijze: energievraag is gereduceerd
naar een minimum door een goed
casco en hoge isolatie. De nog
resterende energievraag wordt
duurzaam opgewekt door
zonnepanelen, aardwarmte, wind,
water of biomassa – afhankelijk van
de mogelijkheden op een tijdelijke
locatie.
De Woody‟s zijn all electric, plug &
play. Een off-grid uitvoering is
gewenst.
De lokale wettelijke mogelijkheden of
beperkingen bepalen de mate van
duurzaamheid op energiegebied.

WATER
Optimaal gebruik en hergebruik van
water, het verminderen van
afvalwater, gebruik van regenwater
en een minimale verzegeling van
buitenterreinen zijn geïntegreerd in
het bouwsysteem en woonconcept

van Woodyshousing. Natuurlijke
filtersystemen, warmteterugwinning
uit douche- en spoelwater,
helofytenfilter en/of aquaponicfiltersystemen beperken het gebruik
van openbare en kwetsbare
watersystemen.

MATERIALEN
Het bouwsysteem WOODSTACKERTM
bestaat volledig uit biobased,
circulaire en gezonde materialen.
Daarin gaan we heel ver.
Het hoofdbestanddeel is massiefhout,
een kruislaags opgebouwd innovatief
houtbouwsysteem waaruit de
modules opgebouwd zijn.
Kozijnen, isolatie, gevelbekleding,
dakbedekking, fundatie, meubels,
badkamer, keuken… elk bestanddeel
is – voordat de keuze gemaakt is –
volgens bouwbiologische criteria
geselecteerd.

TECHNIEK
De techniek achter Woodyshousing is
op alle terreinen hoog innovatief
maar nooit leidend.
Een intelligente combinatie van lowen high-tech zorgt voor de wenselijke
degelijkheid.
Zowel in de techniek op het gebied
van energie en waterhuishouding,
monitoring en evaluatie als ook op
het gebied van operations wordt
moderne technologie toegepast.
Onze Smarthome tech devices
maken het gebruik inzichtelijk,
motiveren tot minder verbruik en
houden de noodzakelijke
operationele en facilitaire kosten
laag.
Zo is Woodyshousing geschikt voor
een duurzaam en comfortabel
gebruik voor vele verschillende
gebruikers gedurende vele jaren.

KWALITEIT BETAALBAAR MAKEN!
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LOS ALTIJD MEER DAN EEN
PROBLEEM OP.
OPLOSSINGEN OMVATTEN
ECOLOGISCHE, SOCIALE
EN ECONOMISCHE
WAARDEN.
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BOUWSYSTEEM – TECHNIEK
– COMMUNITY
Woodyshousing combineert
een duurzaam en circulair
bouwsysteem met intelligente
technologie en een actieve
deelname van de bewoners.
Deze unieke combinatie
maakt wonen duurzaam en
betaalbaar.
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EENVOUD IS NIET SIMPEL.
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DE WOODY
De basis van Woodyshousing‟s
bouwsysteem WOODSTACKER TM is
de massiefhouten, all electric, plug &
play module: de WOODY.
De intelligente combinatie van lowen high tech conform de principes
van passiefhuis, Cradle to Cradle en
bouwbiologie maken hoogwaardige
kwaliteit energie-efficiënt, circulair en
gezond.
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BOUWEN IS GEEN
ROCKET-SCIENCE MAAR
THUIS IS MEER DAN EEN
GEBOUW.
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HET BOUWSYSTEEM
In een tijdelijke mobile fabriek in de
nabijheid van de locatie worden de
modules in korte tijd geassembleerd
en met een badkamer en keuken en
alle installaties en meubels uitgerust.
Van daar worden zij in rap tempo
naar de locatie getransporteerd en
volgens de configuratie geplaatst en
gestapeld.

De fundatie – eveneens circulair –
verschilt per locatie. Door het lagere
gewicht van hout is ook hier een
lichtere fundatie vereist.

Het hele proces van assemblage tot
woonklaar maken van de modules en
het gebouw duurt maar enkele
weken.

Alle installaties worden aan elkaar
gekoppeld en kan de bewoner de
woning direct betrekken en
gebruiken.

Dit is een enorme efficiencyslag,
verkort overlast voor de buurt en
vermindert faalkosten.
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Home is….
…where I walk through
the door and say…

“Ahhhhh”
Theo Bouwman, inventor & founder of Woodyshousing

MY HOME IS MY CASTLE.
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Studenten, starters, jonge
gezinnen, seniorenflats,
hotelgasten, kantoor aan
huis, vakantiewoning,
mantelzorg, workforce
verblijf….
De mogelijkheden zijn
onbeperkt.
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ONTWIKKELING
EENPERSOONHUISHOUDENS NL
2013 – 16,6%
2020 – 39%
2040 – 43%
(CBS)
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COMMUNITY

FAMILIE, VRIENDEN, BUURT

Samenlevingsvormen veranderen
continu. Het veilige thuis verandert
voor andere woonvormen waar
beroep, levensfase, interesses en
voorkeuren vaak de keuze voor
meebepalen. Woodyshousing heeft
een community waar men welkom is
en met elkaar op een positieve en
actieve manier omgaat.

Woodyshousing streeft naar een
actieve en positieve bijdrage in de
buurt. De afbakening tussen familie,
vrienden en buurt zijn vloeiend.
Woodyshousing is een open sociaal
netwerk van mensen die nieuwsgierig
zijn naar mensen van alle pluimage.

Duurzaamheid, gezondheid en
gezelligheid zijn vanzelfsprekende
ingrediënten voor het nieuwe wonen.

Moderne mensen koesteren hun
privacy en ontmoeten elkaar in de
huiskamer, de keuken, de tuin, het
sportveld, het werk. Genieten van
elkaars gezelschap, ondernemen
gezamenlijke activiteiten, samen
koken en eten. Dit heeft
Woodyshousing vertaald in een
concept van de
huiskamerarchitectuur met
gemeenschappelijke ruimten –
binnen en buiten – waar men elkaar
bewust ontmoet, samen kookt, eet,
tuiniert, vertoeft, studeert en samen
de dag doorneemt.

PLATFORM
Het platform maakt onderlinge
communicatie eenvoudig, snel en
laagdrempelig en sluit aan op de
wijze hoe mensen tegenwoordig met
elkaar tot afspraken en
nieuwsuitwisseling komen.
Tegelijkertijd dient het platform als
instrument om naast sociale ook
technische, financiële en
administratieve besluiten te nemen,
activiteiten te plannen en nieuws
onderling te verdelen.
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PRIVACY

URBAN LIVINGROOM
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HUISKAMER

HUISKAMERRESTAURANT

Thuis voelen in een nieuwe omgeving
betekend ook toegang hebben tot
een ruimte waar men elkaar ontmoet
en welkom is. Men kent elkaar.

Aanschuiven en mee-eten –
treffender kunnen we het niet
formuleren.

Het huiskamerrestaurant is de plek
voor ontmoeting. De geur van frisse
maaltijden, verse koffie en heerlijke
broodjes is kenmerkend.
Van ‟s ochtends tot ‟s avonds biedt
het huiskamerrestaurant de
mogelijkheid om aan de lange tafels
aan te schuiven en te genieten van
de met pure en lokale ingrediënten
bereide gerechten.

Be my guest!

Ontdek de kracht van een
huiskamerrestaurant waar locals eten,
drinken en genieten van de heerlijke
gerechten bereid met ingrediënten
uit de streek.

HUISKAMERCONCERT
Een intiem concert door de buurman,
de bewoner, de vriend of een „social
traveller‟. Vergelijkbaar met de
afterparties zijn dit de plekken waar u
graag geniet van persoonlijk contact
met de musici.

HUISKAMERLEZING
Schrijverscafé, poëzie en dagelijks
nieuws wordt hier geschreven en
voorgelezen.
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NATUUR MAAKT GEZOND
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URBAN ECOLOGY

MOESTUIN

Groen in de stad heeft een
belangrijke functie voor de urbane
ecologie, de menselijke gezondheid
en het persoonlijke welbevinden.

Het zelf planten en onderhouden van
groenten in de voor- of achtertuin, op
het dak, balkon of gevel, dat
vervolgens in je eigen keuken of die
van het huiskamerrestaurant tot
lekkere gerechten verwerkt wordt, is
een luxe.

Woodyshousing ademt natuur.
Natuurlijke en pure materialen,
groene gevels en daken, een tuin
met terras, het houden van kippen of
andere natuurlijke voedselbronnen
maken daar vanzelfsprekend deel uit.
Bewoners en buurt genieten van dit
stukje natuur rond de eigen woning.
Samen actief in en met de natuur als
bron van inspiratie en sociale
communicatie over en weer.
Als tuinliefhebber of beginnend urban
gardener – naast praktische
voordelen zoals het zelf voorzien in
voedsel en een betere luchtkwaliteit,
staat het samen iets planten en
onderhouden centraal.
Natuur geeft levenskwaliteit.

Als bewoner van Woodyshousing kan
je actief bijdragen, deelnemen aan
een urban gardening leertraject, zelf
een moestuin ontwerpen en nieuwe
planten aandragen.
De commissie “moestuin” werkt
volledig in zelfbeheer met financiële
ondersteuning vanuit de community
en samen met de locale
moestuinvereniging.

KIPPEN & DIEREN
Indien bewoners het met elkaar eens
zijn, kunnen op de locatie kippen
gehouden worden voor het
dagelijkse verse eitje. Ook dit
geschiedt onder eigenbeheer van de
community.
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Voor vogels kunnen vogelhuisjes
opgehangen worden die aan
dezelfde kwaliteitseisen zoals bij de
Woody‟s zelf voldoen: pure
materialen en circulair design.
Het houden van huisdieren binnen is
helaas niet toegestaan.

TUIN, BALKON, TERRAS
Een harmonische balans tussen
binnen en buiten, tussen privé,
gemeenschappelijk en publiek wordt
gecreëerd door eigen balkons bij de
meeste Woody‟s, een gezamenlijke
tuin voor bewoners en buren en het
publieke terras bij het
huiskamerrestaurant.
De specifieke verhouding wordt met
de community bepaald en is mede
afhankelijk van de specifieke locatie.

STUDENTEN

HET MOEDERNE
STUDENTENLEVEN VINDT
PLAATS ONDER TOEZICHT
VAN PUBLIEK.
BEWUST EN ONBEWUST
VORMEN STUDENTEN EEN
BELANGRIJKE SOCIALE EN
ECONOMISCHE WAARDE.
STUDENTENHUISVESTING IN
HET ALGEMEEN ZIJN
SOCIALE LIVING LABS.
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Studenten vormen een bijzondere
groep bewoners in een stad: zij zijn
vaak nieuw, jong, arm, slim en
ongeremd door enige wijsheid of
bescheidenheid.
Het leven lacht hun toe, de
universiteiten en hogescholen
vechten om hun inschrijving en de
grote mensenwereld ligt voor hun
open.

Here we are,
here we come!
Het stadium van thuis wonen wordt
achtergelaten. De vreugde is relatief
kort aangezien de dagelijkse
uitdagingen en verwachtingen
enorm zijn: studie en studieplaats
kiezen, inschrijven, kamer zoeken,
baantje vinden en liefst nog leuke lui
ontmoeten. Financieel en
organisatorisch management wordt
als vanzelfsprekende bekwaamheid
verondersteld.

Terwijl universiteiten, hogescholen en
studieverenigingen hun beste beentje
voor zetten om de nieuwe student in
de nieuwe omgeving snel wegwijs te
maken, ligt dat op het gebied van
huisvesting even anders: het oerwoud
aan makelaars met regelmatig hoge
inschrijfgelden zorgen niet bepaald
voor een eenvoudigere
kamerzoektocht en geven al
helemaal geen garantie op een
kamer.
Uit onderzoek blijkt dat een
gemiddelde kamer in Amsterdam
430,- Euro kost, de wachttijen voor
een studentenkamer 1 – 4 jaar
bedragen, een student 3 keer tijdens
zijn studie verhuisd en de
gemiddelde student 160,- Euro te veel
betaald voor zijn kamer.
En dan zijn de onderhuurcontracten
niet eens meegenomen.
De verwachte groei van het aantal
nationale en internationale studenten
zal zich nog tot het jaar 2020
voortzetten en dan tot een stabilisatie
leiden.
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Here we stay!
Studenten zijn een economische
factor voor een stad. Zo zorgen
nationale studenten voor een
bijdrage van 25.000,-/p.p. omzet en 3
FTE‟s per jaar. Bij internationale
studenten liggen deze bijdragen
hoger.
Echt interessant wordt het als zij zich
na hun studie in dezelfde stad
vestigen. Dat trekt internationale
bedrijven aan.
Naast een goede infrastructuur telt
ook de beschikbaarheid van
voldoende goed opgeleide
werknemers voor een
vestigingsbesluit.
Dan worden studenten zogenaamde
starters op de arbeidsmarkt en de
woningmarkt.
En nog even later bouwen zij aan hun
relaties en gezinnen.

DE DRUK OP DE STAD
NEEMT TOE.
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VERSTEDELIJKING

KRIMP

CIRCULAIR BOUWEN

De trend naar binnenstedelijk wonen
neemt sterk toe. In binnensteden zijn
de arbeidsplaatsen, de voorzieningen
en de netwerken voor kenniswerkers.
Dat trekt mensen en bedrijven naar
de stad. Deze toestroom verhoogt de
druk op infrastructuur, woningmarkt
en leefbaarheid binnen de stad.

Tegelijkertijd kampt Nederland met
een inwonerskrimp op het platteland.
Jonge mensen vertrekken vanuit de
plaats waar zij opgegroeid zijn naar
stedelijke gebieden om studie en
werk te vinden. Een terugkeer naar
het thuisdorp wordt steeds minder
realistisch door het verdwijnen van
werkgelegenheid.

Circulair bouwen op gebouwniveau is
een oplossing om vraag en aanbod
in balans te brengen zonder de
leefbaarheid aan te tasten. Een
gebouw verreist alleen nog daar,
waar wonen/werken gevraagd wordt
voor de duur dat deze vraag bestaat.

Stedelijke ruimte is schaars. Een
balans tussen rood (bebouwing) en
groen (openbaar groen) is essentieel
voor een gezond leefklimaat. Het
beperken van CO2 uitstoot, afval en
water nemen hierin een essentiële
plaats in. Naast duurzaamheid is
aandacht voor de sociale cohesie
belangrijk voor het opvangen van
deze druk.

Deze krimp – die gepaard gaat met
vergrijzing van de bevolking – leidt tot
leegstand van huizen en gebouwen,
het sluiten van scholen en
voorzieningen en uiteindelijk tot
achteruitgang van leefkwaliteit.

Betaalbare en gezonde huisvesting
voor alle burgers is hierbij voorwaarde
om gentrificatie te voorkomen.

Verdwijnt de vraag, verhuist het
gehele gebouw – zonder sporen,
zonder afval. Grond blijft behouden
voor de gemeenschap.
Het gebouw als grondstoffenbank is
een benadering die ressources
schoont, opslaat en beschikbaar stelt
voor toekomstige generaties, mits
deze op een zodanige manier
opgeslagen zijn dat zij zonder veel
energie en schade voor mens en
milieu weer uit een gebouw gehaald
kunnen worden.
Dit vraagt om een nieuwe kijk op
ontwerp & design van gebouwen en
een andere keten van “afval”.
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VAST ALS EEN BLOK BETON
‘ONGEZOND INFLEXIBEL’
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DE MARKT
Studenten
De markt voor studenten groeit naar
verwachting nog tot 2022 om daarna
te stabiliseren en nog even later te
krimpen. Toch laat de hoeveelheid
beschikbare studentenkamers nog in
alle steden enorm te wensen over.
Wat de kwaliteit van de
studentenhuisvesting betreft zijn deze
ondermaats, niet conform de vraag
naar zelfstandige woonruimte en
vaak in Randstedelijke gebieden
gevestigd.
Als er dan al gebouwd wordt kan zich
deze nieuwe huisvesting alleen door
het nog steeds aanwezige krapte op
de markt handhaven en zullen deze
complexen dan ook als eerste leeg
komen te staan.

Internationale Studenten
Voor internationale studenten ziet het
niet rooskleuriger uit: aan gebreke
van een netwerk zijn zij vaak
gedwongen om in zeer dure

woningen of kamers te gaan wonen,
wat door het opkomen van
studentenhotels met
bovengemiddelde prijzen (maar zeer
aantrekkelijke rendementen)
onderbouwd wordt.

beschikbare en betaalbare
woningen.

Jonge Gezinnen

Een doorstroom naar gewone
studentenkamers is nauwelijks
mogelijk door de enorme wachtlijsten
en het toch meestal kortere
verblijfsduur in een studentenstad.

Voor jonge gezinnen ziet het in de
stad niet anders uit: onvoldoende
aanbod, kwaliteit of grootte van de
vrij komende woningen bevindt zich
in de vrije huursector met relatief
hogere huren of in de koopsector
aan de rand van de stad.

Anderzijds wordt er hard gewerkt aan
het steeds verder aantrekken van
internationale studenten aangezien zij
voor de stad als ook de universiteit
netto meer opbrengen.

Het scheef wonen is nog steeds aan
de orde en vormt een rem op een
gezonde doorstroming met als gevolg
dat ook de stad zelf een vergrijzing
doormaakt.

Starters

Senioren

Eenmaal afgestudeerd dient de
student in de meeste gevallen zijn
studentenkamer of woning te
verlaten. De opkomst van
campuscontracten maakt weliswaar
een doorstroming mogelijk maar
zadelt de starter op de arbeidsmarkt
meteen op met het gebrek aan

Vele jongere senioren verkopen op
tijd hun huis en vertrekken naar
stedelijke gebieden. Traditionele
verzorgingstehuizen worden door
ondragelijk hoge kosten gesloten en
wordt het langer thuis wonen
gestimuleerd. De regels voor
mantelzorgwoningen zijn
vereenvoudigt.
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CIRCULARITEIT IS EEN
VOORWAARDE VOOR
DUURZAAMHEID
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HET BOUWSYSTEEM
De Woodys bestaan uit volledig
gezonde, biobased en circulaire
materialen, schone
energietechnologie en optimale
watervoorzieningen.
De modules zijn eenvoudig
verplaatsbaar en aanpasbaar aan
nieuwe doelgroepen en functies.
Zo eenvoudig als een gebouw met
Woodys op een al dan niet tijdelijke
locatie geplaatst kan worden, zo
schoon en snel kan het weer
verplaatst worden naar een nieuwe
bestemming – gedeeltelijk of geheel.

Persoonlijk en publiek welzijn hangen
van elkaar af. De verwachting van
een groeiende individualisering die
gepaard gaat met anonimiteit
keuren we af. Binnen Woodyshousing
is onderlinge afhankelijkheid wenselijk
voor een goede verstandshouding:
samen maken we thuis!

DE WOONCOOPERATIE
Elke bewoner van Woodyshousing is
mede- eigenaar van zijn directe
omgeving. Dat is een wezenlijke kans
voor iedere bewoner, de buurt en de
stad.

Circulariteit om schadelijke effecten
te voorkomen is belangrijk voor onze
samenleving.

Alle bewoners zijn lid van een
wooncoöperatie. Door zelf
verantwoordelijk te dragen voor het
eigen gedrag en de directe
omgeving groeit de betrokkenheid.
Dat geeft rechten en plichten die
iedereen accepteert.

Een samenleving echter die geen
ruimte en verbinding onder haar
mensen tot stand brengt is evenmin
duurzaam.

Woodyshousing beloont haar
bewoners voor goed eigenaarschap
door betaalbare huren, gezamenlijke
ruimte en verhoogt woongenot.

HET SOCIALE ASPECT
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HET WOONFONDS
Tegelijkertijd richt Woodyshousing een
investeringsfonds op. Het opstarten
van nieuwe woonlocaties ook op
permanente locaties wordt hierdoor
vereenvoudigd. Het plaatsen van
teruggenomen WOODYS vanuit de
particuliere aanbieder kan
eenvoudig waar gemaakt worden.
Daarmee draagt Woodyshousing bij
aan een nieuwe vorm van duurzaam,
circulair en degelijke huisvesting.

ZO CREËREN WE SAMEN
PROFITABELE WAARDE
VOOR PEOPLE & PLANET!

FLEXIBILITEIT EN
AANPASBAARHEID TEN
GUNSTE VAN RUIMTE
VOOR ALLEN
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DE WOODY

WOODY 41

WOODY 42

De afmetingen van een WOODY
bedragen b 3.20m x d 7.00m x h
2.90m. Het netto woonoppervlak
bedraagt 21.99 m2.
Door de hoogte van de modules zijn
de studentenstudio‟s voorzien van
een verhoogd slaapvide of een
uitschuifbed.
Elke standaard WOODY 41 heeft een
eigen keukenblok en badkamer.
De inrichting en voorzieningen zijn
vervaardigd uit duurzame materialen
en overtuigen door kwaliteit en
design.
Gezamenlijke voorzieningen voor
schoonmaak, wasmachine/droger
bevinden zich bewust in de
gemeenschappelijke ruimtes.
En van een WOODY 41 wordt snel
een WOODY 42.
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DE WOODY41
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INTERIEUR
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DE WOODY 42
Twee aan elkaar geschakelde
WOODYs zijn ideaal voor twee
personen: badkamer, woonkeuken,
woonkamer en slaapkamer, balkon…
Men waant zich midden in de natuur:
het massieve hout gecombineerd
met veel licht en ruimte en design
onderstrepen de intimiteit van een
natuurlijke omgeving.
Of u het massieve hout ten volle laat
zien of voor een combinatie met wit
of kleuren kiest:

WOODY 42 met slaapkamer

De WOODY 42 geeft energie en
houdt gezond!
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WOODY 42 met slaapvide

WOODY 44

WOODY 44

Gemeenschappelijk, comfortabel en
gunstig wonen wordt voor
samenwonende jonge lui of jonge
gezinnen mogelijk door drie WOODYs
met elkaar te verbinden.

voor 4 bewoners

Drie tot vier slaapkamers met
gemeenschappelijke woonruimte,
balkon en gedeelde voorzieningen
van bad en keuken zorgen voor een
ideale combinatie tussen eigen
kamer en gemeenschappelijk wonen.

“Ik ben net met
mijn studie in
Amsterdam begonnen
en kan niet wachten
om bij
Woodyshousing te
kunnen wonen.”

Zo wordt wonen nog gunstiger,
efficiënt en vooral gezellig!

Marc, 19 jaar

Samen wonen voelt meteen als thuis!

40

WOODZAPP

HOME AUTOMATION
vereenvoudigt het meten en bijstellen
van het eigen verbruik van
elektriciteit, warmte en water maar
draagt ook bij tot een comfortabele
bediening van alle installaties en
apparatuur in huis.
Woodyshousing heeft een systeem
ontwikkeld onder de naam
WOODZAPP HOME voor een volledig
geïntegreerd open source home
automation toepassing van de
generatie 2.0 waarin naast het meten
en weten ook de besturing en
verrekening zijn opgenomen.
Deze ontwikkeling wordt i.s.m.
Samsung, de wereldspeler op home
application sector, verder ontwikkeld
om dit systeem in toekomst geschikt
te maken voor de wereldwijde home
application markt.

Woodyshousing draagt aan de
ontwikkeling verder bij door deze
continu binnen de WOODY‟s te
testen in real life. Direct feedback
van de gebruiker dient hierbij als
onschatbare onderzoeksbijdrage.

DESIGN ONTWIKKEL PLUG-IN
Met de gestandaardiseerde en plug
& play woonmodules zijn gebouwen
eenvoudig te ontwikkelen, zelfs in
verschillende configuraties. Dit proces
wordt verder geautomatiseerd door
een directe koppeling van de
ontwerpen naar 2D en 3D modellen,
energieberekeningen en zowel
investering- als exploitatiekostenoverzichten. Stedelijke data worden
geïmporteerd als layers en met big
data gevoed. In maar enkele uren
zijn projecten niet alleen bedacht
maar ook berekend en kan de
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bouwaanvraag per muisklik digitaal
gebeuren.
WOODZAPP DESIGN levert door de
enorme tijdswinst enorme
kostenvoordelen, een zeer hoge
mate aan flexibiliteit als ook nieuwe
verdienmodellen voor architecten en
andere professionals met tegelijkertijd
hoge kwaliteit voor de gebruiker.
Ontwerpen wordt een kinderspel.

Waardecreatie met
smart technology!
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DE PROJECTEN
Huize Kerklingh

Amsterdam
hoogwaardig architectonisch woonen leefgebouw voor de bewoners en
de buurt. Naast de 48 studenten- en
PhD-woningen zal een
huiskamerrestaurant worden ingericht
voor ontmoetingen in de buurt. De
locatie heeft de laatste
horecabestemming aan het
Haarlemmerplein. Er kan een terras
worden gemaakt aan de straatzijde;
hier is de stoep extra breed en ligt
beschut.
De stad Amsterdam kent een groot
tekort aan zelfstandige huisvesting
voor jongeren o.a. studenten uit
binnen- en buitenland. Studenten
wonen graag in het centrum van een
stad. De plek waar „Huize Kerklingh‟
komt te staan is op 10 min lopen
vanaf het centraal station.
De grond is door de gemeente ter
beschikking gesteld aan het initiatief
„Huize Kerklingh‟ voor een periode
van 10 jaar.
Op een locatie, die ruim 30 jaar
verscholen heeft gelegen achter een
schutting, verschijnt voor 10 jaar een
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Het complex bestaat uit een onder- en
een bovenbouw. De studentenwoningen
worden in drie torentjes op een
onderbouw gezet. Het dak van de
onderbouw is een dek dat de woningen
ontsluit en een gemeenschappelijke
buitenruimte voor de bewoners. Onder
de
studentenwoningen
wordt
een
commerciële plint gerealiseerd van
220m2. Deze ruimte is geschikt voor een
winkel, horecagelegenheid of kantoren.
Ook
de
commerciële
ruimte
is
demontabel en verplaatsbaar.

Rotterdam
HEIJPLAAT
Concept House Village bevindt zich
midden in de Rotterdamse
stadshavens in het
arbeidersdorp Heijplaat. Het dorp
werd begin vorige eeuw gebouwd
voor de werknemers van de
Rotterdamse Droogdok
Maatschappij. Eind jaren ‟50 werd het
dorp uitgebreid met nieuwbouw in
het Nieuwe Dorp. Toen de RDM in de
jaren ‟80 haar deuren sloot liet zij het
dorp slapend achter.

onderdeel van de vernieuwing. In en
nabij de Corydastraat bouwt
Concept House Village innovatieve
prototype woningen.

WOODYSHOUSING OP
HEIJPLAAT

VERKAVELING
Concept House Village krijgt op
papier zowel als op de bouwplaats
steeds meer gestalte. Het eerste
concept house is al gebouwd en in
2013 volgen er snel meer. Het gebied
dat de village gaat worden en de
positie die de verschillende concept
houses hierbinnen innemen
veranderd met de beslissingen die
worden genomen.

NIEUW LEVEN

CONCEPT HOUSE VILLAGE

De komst van RDM Campus heeft
Heijplaat nieuw leven ingeblazen. De
oude scheepswerf werd gerenoveerd
en de Hogeschool Rotterdam, het
Albeda college en verschillende
bedrijven vestigden zich op het
terrein.

Concept House Village is een unieke,
gebruikersgeoriënteerde
testomgeving voor duurzaam
bouwen, wonen en duurzame
gebiedsontwikkeling.

Voor het Nieuwe Dorp werden
nieuwe plannen gemaakt en een
groot deel ervan werd gesloopt.
Concept House Village wordt
gebouwd in het Nieuwe Dorp en is

het ontwerp, de ontwikkeling en het
gebruik van de woning.

Concept House Village is een Living
Lab waar innovatieve woningen,
producten en systemen getest
worden door en met de bewoner.
Want de bewoner staat centraal bij
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Samen met de Bewonersverening
Heijplaat wil Woodyshousing de
woningen exploiteren om Heijplaat
toegankelijk te maken voor bezoekers
uit de hele wereld. Het sociale aspect
maakt integraal deel uit van het
concept van Woodyshousing.
Op Concept House Village realiseert
Woodyshousing een gebouw met vier
modules voor tijdelijk en permanent
gebruik. Naburige bedrijven hebben
al de eerste reserveringen gedaan.
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Parijs
Woodyshousing heeft binnen het
wereldwijd unieke project REINVENTER
PARIS ingeschreven voor een
braakliggende locatie in het 19e
arrondissement.
Uit meer dan 850 inzenders voor 23
locaties werd WOODYSHOUSING
gekozen tot de volgende ronde.

standaardisatie van de modules en
anderzijds de grote flexibiliteit van het
systeem.
De sociale en interactieve
component binnen het concept van
Woodyshousing spreekt alle
leeftijdsgroepen aan. Nieuwe
inzichten over living labs zijn volledig
toegepast.

Voor de locatie werd een volledig
integraal plan ontwikkeld, dat uitgaat
van behoud en openstelling van de
besloten locatie naast een stilgelegd
trainspoor.
„Woody en piste naturelle‟ werd
weliswaar niet gekozen voor de
realisatie van het plan, dat met een
internationaal consortium (incl.
financiering) tot stand kwam, maar
heeft kunnen bewijzen dat het
ontwikkelen van hele locaties zelfs
onder moeilijke omstandigheden – in
dit geval betrof het verontreinigde
grond – vele malen eenvoudiger en
zelfs profitabel is dankzij enerzijds de
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Voor deze locatie werd tevens een
atelierfunctie aan de woon- en
ontmoetingsfunctie toegevoegd,
geheel passend binnen de behoeftes
van zowel jongeren als ook ouderen.
Het plan ligt er en wacht op
uitvoering. Dit kan natuurlijk
eenvoudig op een willekeurige
andere – tijdelijk of permanent locatie.
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ANDERE PROJECTEN

Refugeewoningen

Mantelzorgwoningen

Hotel

In Duitsland zijn we door een
provincie benaderd voor het
opzetten van een nieuwe woonwijk
voor vluchtelingen na de
noodopvang. De verwachtingen
gaan ernaar uitgaan dat velen van
de recent toegelaten mensen uit
Syrië zich langer of voor altijd in
Duitsland zullen vestigen.

Met een organisatie in
mantelzorgwoningen wordt bekeken
op welke wijze de WOODY‟s
aangepast moeten worden voor het
al dan niet tijdelijk gebruik als
mantelzorgwoning bij particulieren.
Deze transformeert in een GRANNY.

Startershuisvesting

Door particulieren bereiken ons
regelmatig aanvragen voor gebruik
als aanbouw als extra kamer,
gastenverblijf of kantoor.

Voor een Nederlandse eigenaar
onderzoeken we de mogelijkheid
voor een uitbreiding en herprofilering
van het bestaande hotel met
WOODY‟s naar een bio-hotel.

Zorg
Voor een van de grootste
zorginstanties in Zuid-Nederland
onderzoeken we de haalbaarheid
voor flexibele senioren- en
zorgappartementen als vervanging
van het kostbare verduurzamen van
oud vastgoed uit de jaren 70.

Campus
Met een Nederlandse universiteit
bespreken we het inrichten van een
living lab, een onderzoek- en
ontwikkelterrein op de universiteit zelf.

Met verschillende steden wordt het
ontwikkelen van betaalbare
starterswoningen onderzocht met de
mogelijkheid om deze woningen na
gelang de gezinssituatie te laten
meegroeien.

Begeleidt wonen
Het ontwikkelen van kleinschalige
woongebouwen voor begeleidt
wonen van jongeren en mensen met
een handicap wordt i.a.m.
zorgaanbieders onderzocht.
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Uitbreiding woning

Optoppen
Mede door de eenvoudige handling
en het lagere gewicht kunnen
WOODY‟s ook dienst doen als extra
verdieping op bestaande gebouwen
wat de exploitatie van verouderde
panden ten goede komt en ruimte
geeft voor andere verduurzamingen.

WORDT VERVOLGD…
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HET BEDRIJF
Woodyshousing is een ontwikkeling
vanuit ouders met een bestaand
bouw en bouwtoeleveringsbedrijf dat
zich 10 jaar geleden gespecialiseerd
heeft in innovatief integraal bioecologisch en energievriendelijk
bouwen met natuurlijke
bouwmaterialen en duurzame
installaties.
De ruim 40 jaar gemeenschappelijke
ervaring in leidinggevende functies bij
corporates en SME‟s in zowel de
techniek & werktuigbouw, chemische
procestechnologie en brede
bouwtoelevering gecombineerd met
de ervaring met innovatieve en
modulaire houtbouw en
bouwbiologie zijn een gedegen
fundament voor de founders van
Woodyshousing voor het verder
uitbouwen van dit bedrijf.
De oprichters Theo en Beate
Bouwman staan een slagvaardige en
efficiënte organisatie voor omringd
door een gespecialiseerd netwerk uit

architectuur, bouwkunde, bouwfysica
en vastgoed ontwikkeling.

RAAD VAN ADVIES
Woodyshousing is trots dat zo ervaren
personen als prof. Dr. Henry Robben,
Nyenrode Universiteit, en Stan
Hendrik, vorm. General manager van
Walt Disney Benelux, hun
medewerking binnen de Raad van
Advies als een actieve taak zien en
Woodyshousing ondersteunen en
uitdagen in het verder laten groeien
van het bedrijf.

KERNTEAM
Vanuit de community heeft zich een
kernteam gevormd dat zich intensief
bezig houdt met de invulling van
huisregels, inrichting, marketing,
community beheer binnen de
gestelde waardepropositie van
Woodyshousing. Dit kernteam zal ook
behoren tot de eerste bewoners van
het complex in Amsterdam.

VESTIGING
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Woodyshousing is gevestigd in Soest
en werkt vanuit verschillende
werklocaties, o.a. Amsterdam en
Rotterdam. Een hoge mate aan
flexibiliteit is binnen de structuren van
Woodyshousing volledig
geïntegreerd.

PARTNERS
Talrijke en vooraanstaande bedrijven,
universiteiten en hogescholen, steden
en organisaties hebben zich op de
een of andere manier verbonden
aan Woodyshousing. Allen
onderschrijven de noodzaak tot
slimmere en circulaire, maar vooral
gezonde en betaalbare huisvesting.

OVERZICHT PARTNERS
Onze dank gaat nog naar veel meer
mensen, die soms op persoonlijke titel,
soms als mentor of wegbereider, als
lobbyist of als kritisch tegengeluid
hierbij betrokken zijn.
Onze dank ook aan onze nog
thuiswonende kinderen en onze
ouders voor hun begrip en tomeloze
ondersteuning.

COPYRIGHT
Het copyright aan deze uitgave ligt
bij Woodyshousing. Niets uit deze
uitgave mag zonder schriftelijke
toestemming door Woodyshousing
vooraf gepubliceerd, verspreid of op
enige wijze aan derden
doorgegeven worden.
Aan deze informatie kunnen geen
rechten ontleend worden.
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