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Woonruimte met spoed
We gunnen iedereen een ﬁjn thuis. Soms is een dak boven je hoofd even
niet vanzelfsprekend. Klinkt als ver van je bed? Naar schatting zoekt
10% van de Nederlandse bevolking met spoed tijdelijke woonruimte.
Dat zijn partners die in scheiding liggen, studenten, expats, seizoenwerkers,
mensen die gedetacheerd zijn, statushouders, mantelzorgers... Zij komen
vaak niet in aanmerking voor een urgentiestatus en hebben te weinig
inschrijfduur om een sociale huurwoning te vinden. Voor spoedzoekers zit de
woningmarkt op slot. De vraag naar tijdelijke huisvesting neemt toe en blijft.

Daar moeten we toch een duurzaam antwoord op geven?

’Naar schatting zoekt
10% van de Nederlandse
bevolking met spoed
tijdelijke woonruimte’

15.000
FLEXWONINGEN
NODIG
Flexwonen is tijdelijk wonen zonder wachttijd.
Een tussenoplossing voor beperkte tijd.
Een vangnet en stimulans om orde op zaken te
stellen en een volgende stap in de wooncarrière
te maken. Per jaar moeten we in Nederland
15.000 flexwoningen bouwen om de groeiende
groep spoedzoekers tegemoet te komen.
Die ambitie kunnen we alleen samen waarmaken.
De Groot Vroomshoop Bouwsystemen zet zich
daar graag met u voor in.

Chris Schaapman, directeur-bestuurder
bij Woningcorporatie Elan Wonen

Hergebruik
bouwelementen
in 160 woningen
in Haarlem
’Ons woningbezit sloot niet aan op de toenemende
vraag naar sociale huurwoningen. We wilden snel
160 tijdelijke woningen realiseren voor kleine
huishoudens. De Groot Vroomshoop was de enige
bouwer die tijdelijke woningen voorhanden had.
Weliswaar al eens gebruikt, maar nog in goede
staat. Hierdoor konden we niet alleen op korte
termijn ons project realiseren, maar is het ook
betaalbaar geworden.’

’De goede uitstraling aan de
buitenkant maakt de huizen woonwijkproof. Ze voldoen aan alle bouweisen.
Ze zijn niet heel groot of luxe,
maar kwalitatief goed’

’Met deze tijdelijke woningen
losten we de krapte niet volledig
op, maar verlichtten we wel snel
de druk op de wachtlijst’

Flexwonen is

GEEN
CONTAINERBEGRIP
Wie bij flexwonen denkt aan huisvesting in containers,
zou verder moeten kijken. Er zijn fantastische voorbeelden
van flexwoningen van hoge kwaliteit, met een mooie
uitstraling en toch betaalbaar.

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen biedt
flexibele tijdelijke huisvestingsoplossingen die:
Prefab en snel gebouwd worden
Effectief bijdragen aan
duurzaamheidsverplichtingen
Voorbeelden zijn van circulair bouwen
Comfortabel en zeer energiezuinig zijn
Steeds aanpasbaar zijn aan de
veranderende woonvraag
Hergebruikt en verplaatst kunnen worden
Woonwijkproof zijn

Festing
Festing is een elementensysteem met beton
en staal als basis in een vaste stramienmaat.
Elke woning kan ingedeeld worden voor
een een- of meerpersoonshuishouden.
Architectuur, indeling, materialisering en
gevelafwerking zijn maatwerk en geven
het woongebouw uitstraling. De bouwelementen zijn herbruikbaar. De woningen
zijn comfortabel en zeer energiezuinig.

Demontabel
Flexibel
Korte bouwtijd
Permanente kwaliteit
Comfortabel en energiezuinig
Vriendelijke uitstraling
Herbruikbaar

Dienke Slatman, coördinator ontwikkeling
bij Woningcorporatie Accolade

24 flexibele woningen
in Drachten volgens
’kant-en-klaar huisvestingsconcept’
’Dit soort ﬂexwoningen was nieuw voor ons en we wilden niet
zelf het wiel uitvinden. Daarom kozen we voor Festing van
De Groot Vroomshoop. Zo waren we ervan verzekerd dat er
zo snel mogelijk 24 nieuwe, comfortabele, energiezuinige,
herbruikbare én betaalbare eenpersoonswoningen werden
gerealiseerd.’

’We gingen met elkaar het traject in. Zo zagen
we met eigen ogen dat onze eisen in het plan
werden verwerkt. De uitstraling van het complex
sluit goed aan bij de omgeving. De huizen zijn
prima bewoonbaar, voldoen aan alle eisen van
het bouwbesluit en zijn betaalbaar gebleven’

’Dankzij tijdelijke huisvesting
kunnen we snel inspelen op
vragen van onze inwoners’

Finch
Finch is een duurzaam en modulair bouwsysteem dat Finch Buildings met De Groot Vroomshoop
ontwikkelde voor tijdelijke en permanente huisvesting. De Groot Vroomshoop realiseert de woningen.
Deze woonstudio’s zijn gemaakt van massief hout en worden in onze fabriek onder perfecte

Christoffel Klap, directeur bij Woningstichting Ons Doel

16 permanente woonstudio’s
op tijdelijke locaties

omstandigheden geproduceerd.
’Onze eerste gedachte was: snel tijdelijke units bouwen om onderdak
te bieden aan spoedzoekers. De terugverdientijd van deze tijdelijke
woningen bleek best lang. Dus besloten we te investeren in duurzame
woningen, die veel langer meegaan én in vergelijking met bijvoorbeeld
containerwoningen veel fraaier zijn. Zo kwamen we uit op de Finch
woningen.’
’Vaak schrikken buurtbewoners in eerste instantie als ze horen dat
er spoedzoekers tegenover hen komen te wonen. Maar de warme en
transparante uitstraling van Finch droeg er sterk aan bij dat de wijk
Prefab ingebouwde keuken, badkamer

de komst van de woonstudio’s sneller accepteerde.’

en verwarming per module
Permanente kwaliteit
Brandveilig
Goed geïsoleerd en duurzaam
All-electric
Fantastische uitstraling
Stapelbaar, klikbaar en verplaatsbaar

’Het is onze bedoeling dat
deze Finch woningen over
enkele jaren plaatsmaken
voor nieuwbouw en worden
verplaatst naar een nieuwe
plek in Leiden om een andere
woonbehoefte te vervullen’

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen kijkt
verder dan het gebouw alleen. Hoe past het in
zijn omgeving? Hoe past het in uw visie nu en
op de lange termijn? We bouwen bewust met
hout, circulair, hergebruiken bouwelementen,
verplaatsen gebouwen naar nieuwe plekken
voor nieuwe mensen. Voor volgende
generaties dus.

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen is een van de drie
werkmaatschappijen van De Groot Vroomshoop Groep
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