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een andere bril 
Omdenken van onder naar boven de grond 

 

Peter Hutten, COO Van Wijnen Groep 



Wij zijn Van Wijnen 



Traditioneel versterken 

• Ingrijpend 

• Kostbaar 

• Emotioneel 



Aardbevingsgevolgen en mijnschade 



Casus funderingsschade Grou 



Issues traditioneel funderingsherstel 

• Veel overlast 

• Langdurig uit huis/uit de wijk 

• Discussie, angst, emotionele schade 

• Woonruimte blijft oud 

• Geen (energetische) verbeteringen aan woning 

• Bezit wordt steeds jonger, probleem wordt groter 

• Schaal wordt steeds groter, noodzaak tot opschaling 

• Arbeid blijft schaars, herstel blijft/wordt kostbaar(der) 





Denk eens vaker aan 
vervangende nieuwbouw 
Een andere benadering 



Waarom nieuwbouw 

• Ook boven de grond bij de tijd 
• Nieuw 

• Comfortabeler 

• Onderhoudsarmer 

• Duurzamer 

• Nieuwbouw kan steeds sneller (2 maanden eruit en erin) 

• Herhuisvesting geen issue (oplossing in wijk mogelijk) 

• Betaalbaarder door opschalende industrialisering  

• Kosten renovatie en nieuwbouw steeds dichter bij elkaar 

• Geïnspireerd op nieuwbouw ‘oude stijl Grou’ naar 2.0 aanpak  



Voordelen nieuwbouw 

• Verhoging comfort 

• Lagere energierekening 

• Verlaging onderhoudskosten 

• Waarde onderpand hoger 

 

• Meer woonwaarde voor bewoner tegen zelfde woonlasten 

• Mogelijkheid tot wijkverbetering 

• Vergroten van de leefbaarheid 

• .. 

 

 



Maar, hoe dan? 
De benadering van Fijn 



Wonen  
om te  
leven 

Fijn funderingsherstel 



Waarom Fijn Wonen? 
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• Wonen is veel meer dan een woning, het gaat om het leven van mensen 

 

• Ontzorgen en ruimte creëren voor de dingen die echt belangrijk zijn 

 

• Betaalbaar, duurzaam en comfortabel wonen zonder in te leveren 

 

• Bewezen wooncomfort met gegarandeerde prestaties op het gebied van 

leefklimaat, energie en onderhoud 

 

• Behouden van ruimte voor toekomstige generaties 

 
• Fijn Wonen biedt een níeuwbouwwoning met renovatiesnélheid  

 

Wonen om te leven, vandaag, morgen en 

overmorgen 





Ontwikkeld vanuit Nul Op de Meter 



Versies 

Versie 2.0 (2016) 

 

Versie 2.1 (2018) 

 

Versie 3.0 (2020) 

 



 

• Veel keuzevrijheid  

• Beproefd ontwikkelproces 

• Slimme productiemethode met bouwelementen  

• Kant- en klaar assembleren 

• Met vaste ketenpartners  

• Aardgasloos en NOM-ready 

• EPV-proof met jaarlijkse rapportage 

 



 

• Hoog afwerkingsniveau  

• Deels vrij in te richten  

• Inclusief sanitaire ruimten  

• Scala aan kopersopties 

• Optimale luchtkwaliteit 

• Vloerverwarming  
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• Ook voor de volgende generatie 

• Duurzaam leven zonder in te leveren  

• Energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen  

• Circulair  

* Modulair en remontabel  

* Verplaatsbaar en recyclebaar  
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Mijn Fijn Prestatie dashboard met 10 jaar prestatiegarantie 

 

• Monitoring 

• Coaching  

• Jaarlijkse EPV-rapportage 

• Bewonersbegeleiding op maat afgestemd 

• Servicenummer 0800 1219 is 24/7 bereikbaar 



Bouwen wordt produceren…. 
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.... en assembleren 
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Zelf samenstellen 



Plandesigner en woningconfigurator 

Plandesigner 

• Slimme toolset van ‘ingrediënten’ voor projectspecifieke uitstraling 

• Alle ‘architectuuropties’ in de plandesigner om samen met de klant een complete 

woonwijk te ontwerpen en de prijs direct af te geven 

 

Woningconfigurator 

• Bewoners stellen virtueel zelf hun eigen droomhuis samen in 3D 





Compleet & comfortabel 
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Assortiment Fijn Wonen 

https://www.fijn.com/Woningen


De Loskade: realtime experimenteren 

 

• Living lab voor revolutionaire oplossingen 

 

• Woonwijk van de toekomst  

 

• Remontabele en verplaatsbare woonproducten 

 

• Het gehele Fijn Wonen-assortiment tot 2030 

 
• Video 

Wonen om te leven, vandaag, morgen en overmorgen 
 





• Oplossing voor corporaties (met versnipperd bezit) 

 

• Voor de huurders én de kopers 

 

• Comfortabel voor kredietverstrekkers 

 

• Meerwaarde voor wijk en gemeente 

 

 

 



Herstellen met nieuwbouw: 

 

• Kansen voor Fonds Duurzaam Funderingsherstel om ook 

verduurzaming impuls te geven met integralere aanpak voor 

nieuwbouw 

 

• Combinatie van verschillende subsidievormen  

 

• Middelen vanuit energietransitie inzetten 

 

 

Ter inspiratie om te laten zien dat het ook anders kan. 

 

Bedankt voor uw aandacht! 

 


