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We komen ruim
woningen tekort in Nederland.
Om dit te op te lossen willen woningcorporaties meer dan
woningen per jaar bouwen: duurzaam, betaalbaar
en passend voor iedereen. Dat doen we met nieuwbouw en door
te zoeken naar innovatievere en snellere manieren van bouwen.

25.000

Hoe maken woningcorporaties
gebruik van innovaties in de bouw?

nav neled etorg jibraaw keinhcetwuob nee si newuob rialudoM
baferp jiB ... .tgidraavrev nedrow keirbaf ed ni gnitsevsiuh ed
fo nereolvnoteb slaoz netnemele essol lekne nedModulair
row wuob bouwen is een bouwtechniek waarbij grote delen van
taag wuob erialudom jiB .dreecudorpeg keirbaf ed ni neModulair
talpleveg bouwen is een bouwtechniek waarbij grote delen van
de
huisvesting in de fabriek worden vervaardigt. ... Bij prefab
.nemrov wuobeg néé nemas eid seludom etelpmde
oc m
o teh
huisvesting
in de fabriek worden vervaardigt. ... Bij prefab

innovatief bouwen
van permanente woningen

Corporaties bouwden in 2019*
bouw worden enkel losse elementen zoals betonvloeren of
totaal

13.887

bouw worden enkel losse elementen zoals betonvloeren of
gevelplaten in de fabriek geproduceerd. Bij modulaire bouw gaat
gevelplaten in de fabriek geproduceerd. Bij modulaire bouw gaat
het om complete modules die samen één gebouw vormen.
het om complete modules die samen één gebouw vormen.
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meergezinswoningen waar
huurders zelfstandig wonen.
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Prefab
Ombouwen
van kantoren

42%

Houtbouw

Biobased

van 40 - 80 m²
groter dan 80 m²

Alternatieve woningen
op tijdelijke locaties
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Nieuwbouw kunnen we alleen
realiseren met andere partijen:

neledredno essol laamella ,nednaw

Rijksoverheid,
provincies en gemeenten

Ontwikkelaars
en fabrikanten

Modulaire
woningen

Tiny Houses
Flexwoningen

Andere
woningcorporaties
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*Bron: Aedes-datacentrum

@wonendoenwesamen

wonendoenwesamen.nl
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