
Informatieavond Wikihouse de Stripmaker



Programma

• 19:30 Introductie Woningbouwatelier door Tineke Lupi

• 19:40 Presentatie WikiHouse door Vincent Muller

• 20:00 Proces en hoe mee te doen door Sarah Thiel

• 20:20 Vragenronde

• 21:00 Afsluiting



Wikihouse komt naar Almere



Introductie Woningbouwatelier

• Experimenten en vernieuwing in de woningbouw

• Vernieuwing om in te spelen op de uitdagingen in de woningbouw

• Denk bijvoorbeeld aan: betaalbaarheid van wonen, vraaggericht bouwen, milieu en 

energielasten, (on)voldoende bouwvakkers, digitalisering

• Experiment en opschaling

Rijksvastgoedbedrijf



Het Wikihouse experiment

Waarom?

• Geen nieuwbouw voor kleine huishoudens

• Goedkoopste nieuwbouw grondgebonden woning < €300.000

• Goedkoopste bestaande grondgebonden woningen <€225.000 (uitgewoond, standaard, niet 

optimaal qua energieverbruik)

• Ambitie vanaf c.a €160.000 voor een kleine woning (1sk) (woonlasten c.a. €550 / maand)

• Combineren van betaalbaarheid met vraaggericht bouwen o.b.v. een eigen ontwerp

Twee fasen

• Fase 1: experiment en realisatie Pionierswoning

• Fase 2: opschaling en zelfbouw 28 WikiHouses



Het Wikihouse experiment

Interreg

• Doel: realiseren van digitaal geproduceerde en (bijna) energieneutrale woningen voor kleine 

huishoudens

• Makerspace voor een computergestuurde (CNC) zaag en begeleiding

• Bouwbegeleider voor hulp op de bouwplaats voor zelfbouwers

• Design platform om digitaal 2d en 3d te ontwerpen

• Monitoring energieverbruik om te controleren hoe energiezuinig de woning is

• Deal: 

• Proefkonijn voor platform, meten energieverbruik + interviews

• Jij krijgt maximale hulp bij het ontwerpen en realiseren van je eigen WikiHouse



WikiHouse



WikiHouse

Inhoud presentatie:

1. Wat is WikiHouse?

2. WikiHouse in Almere

3. Ontwerp- & bouwproces



WikiHouse

1. Wat is WikiHouse?

(algemeen)

Een ‘Open Source’ zelfbouw-concept!

D.w.z. toegankelijk voor iedereen om een betaalbaar 

eigen ontwerp te maken en zelf te bouwen. 

WikiHouse ontwikkelt zich door het ‘digitaal’ delen van 

kennis en ervaring in de wereldwijde community.



Stap 1 / 5: Downloaden ontwerp of zelf ontwerp maken



Stap 2 / 5: Ontwerp digitaal omzetten naar puzzelstukken en plaatverdeling



Stap 3 / 5: Uitzagen 2D-puzzelstukken met computergestuurde freesmachine



Stap 4 / 5: Met de 2D-puzzelstukken de 3D-onderdelen in elkaar zetten 



Stap 5 / 5: Met de 3D-onderdelen het casco opbouwen



WikiHouse

2. WikiHouse Almere

◼ 1 WikiHouse als prototype

◼ 28 WikiHouses op de Stripmaker



Ontwerp van het prototype: de Pionierswoning



Uitwerking van het casco op basis van ‘WikiHouse SWIFT’ systeem



Start bouw van de Pionierswoning; WikiHouse-casco, dag 1 t/m 4



Bouw WikiHouse-casco, dag 5 t/m 7



Bouw WikiHouse-casco, dag 8 & 10



Regen- & winddicht maken; dag 11 t/m 25



Afwerking buitenzijde; dag 26 t/m 31



Afwerking buitenzijde (& binnenzijde); dag 32 t/m 52



De Pionierswoning als showcase



28 WikiHouses op de Stripmaker in Almere Buiten



Locatie 28 WikiHouses



Verkaveling 28 WikiHouses



2 fases van 14 kavels, 3 type kavels

Fase 1 Vrijstaand 4x
Hoekwoning 8x 

Tussenwoning 2x



Uit het kavelpaspoort (voorbeeld)



Beeldkwaliteitsplan



WikiHouse

3. Ontwerp- & bouwproces

• Programma van Wensen

• Ruimtelijk Ontwerp

• Technisch Ontwerp

• Aanvragen vergunning

• Engineeren & Werkvoorbereiden

• Gezamenlijk casco bouwen 

• Individueel afbouwen in- & exterieur

• Eindresultaat



Online invulformulier Programma van Wensen 

➔ Hoe groot denk je dat de woning moet worden?

➔ Wil je een open of een gesloten keuken?

➔ Hoeveel slaapkamers wil je?

➔ Wil je met een verdieping?

➔ Wil je een ruimtelijke open indeling of liever afgesloten ruimtes?

➔ Aanvullen met inspiratieplaatjes

➔ Enz…

✓Programma van Wensen ingevuld, dan door naar het Ruimtelijk Ontwerp!



WikiHouse
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Overzicht belangrijke momenten

➔ Gezamenlijke workshop(s) over de WikiHouse ontwerpregels

➔ Kennismaking en 1e schetsontwerp maken met de toolbox! (gesprek 1)

➔ Ontwerpoverleg na vertaling 1
e

ontwerpsessie en PvW (gesprek 2)

➔ Globale kostencheck op Ruimtelijk Ontwerp 

➔ Tijd om na te denken, 1 wijzigingsronde mogelijk

➔ Definitief maken Ruimtelijk Ontwerp.

➔ SRV-toets Gemeente Almere (bestemmingsplan/ stedenbouwkundig)

➔ Definitief Ontwerp (gesprek 3)

➔ Technisch Ontwerp (gesprek 4)



Hoe maak je een ontwerp?



Afstemmen met ontwerp buren en passend binnen het kavelpaspoort 



Optimale ontwerpvrijheid met de WikiHouse Almere Toolbox



Samenstellen eigen WikiHouse-ontwerp



Samenstellen woning met behulp van de gekozen modules 



Ontwerpvolume checken met de buren & raamopening in dak? 



Indeling plattegrond afhankelijk van keuzes toolbox of andersom!



Gevelopeningen & afwerking bepalen



3 Voorbeeldwoningen, ingang langsgevel, samengesteld m.b.v. de toolbox



3 Voorbeeldwoningen, ingang langsgevel, samengesteld m.b.v. de toolbox



WikiHouse
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• Programma van Wensen

• Ruimtelijk Ontwerp

• Technisch Ontwerp

• Aanvragen vergunning

• Engineeren & Werkvoorbereiden

• Gezamenlijk casco bouwen 

• Individueel afbouwen in- & exterieur

• Eindresultaat



Gezamenlijk casco bouwen
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WikiHouse

3. Ontwerp- & bouwproces
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• Ruimtelijk Ontwerp
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Sfeerimpressie WikiHouses op de Stripmaker



Sfeerimpressie WikiHouses op de Stripmaker



Sfeerimpressie WikiHouses op de Stripmaker



Organisatie

• Introductie Urbannerdam

• Proces

• Planning 

• Kosten + voorfinanciering

• Inschrijving, loting en kavelkeuze

• Organisatie



Essentie van samen zelf bouwen

• Samen doen wat moet, 

individueel waar het kan

• Je bent zelf opdrachtgever, geen klant

• Bouwen met inzicht in de kostprijs

• Bouwen aan meer dan een dak boven 

je hoofd



Planning



Planning (onder voorbehoud)

Fase 1 mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

werving

loting & kavel kiezen

SO

VO

DO

Vergunning aanvragen

Bouw voorbereiding 

Start bouw

Fase 2

werving

SO

VO



 

 

Inleg (€1500,-) 



Kosten

Plankosten

eigen geld (€4.000) 

+ woningbouwatelier

Bouwfase

hypotheek

(€160.000 - €225.000)

bouwkosten

plankosten grondkosteninschrijving

deelname

oplevering
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planning Juni Juli Okt Dec Feb Maart 

kosten € 500 € 2.000 € 1.500 € 4.000 * 

*Dit zijn niet alle kosten, het woningbouwatelier financiert de rest. 



Proces

Stappen Datum / Deadline:

1. Inschrijving

Inschrijfformulier + inschrijfgeld (€500) 27 juni 12:00

2. Loting 28 juni

3. Informatiemoment 2 juli

4. Financieringsverklaring inleveren 9 juli

5. Kavelkeuze 10 juli

6. Deelnameovereenkomst en deelnamegeld 15 juli



Proces

Inschrijving

• Inschrijfformulier

o NAW gegevens

o Huidige woonsituatie

o Woonwens

• Inkomensverklaring (op te vragen bij belastingdienst of 

werkgever)

• Inschrijfgeld (500 euro) 

Meedoen?

Handen uit de 

mouwen & 

zelfbewoning-

plicht



Proces

Loting

• Minimaal 75% van de kavels wordt toegewezen aan deelnemers uit 

inkomensgroep van < € 45.000,- bruto per jaar

• Binnen deze 75% geldt voorrang voor huishoudens die een sociale 

huurwoning in Almere achterlaten.

• 25% van de kavels is niet gebonden aan inkomenseisen. 

• Alle kandidaten krijgen een rangnummer op basis van een tweede loting, dit 

rangnummer bepaalt de volgorde van kavelkeuze

• De loting vindt plaats onder toezicht van een notaris op 28 juni. 

• Geselecteerde inschrijvers + inschrijvers op de reservelijst worden 

uitgenodigd voor het informatiemoment op 2 juli.



Proces

Informatiemoment 2 juli

• Moment om dieper in te gaan op het project

• Rabobank en Triodos zijn aanwezig voor financieringsadvies

• Bedenktijd tot moment van kavelkeuze



Proces

Financieringsverklaring

• Aan te vragen bij bank of financieel adviseur

• Direct afspraak maken na inschrijving

• Nodig om haalbaarheid te kunnen borgen voor kavelkeuze

• Uiterlijk inleveren op 9 juli



Proces

Kavelkeuze 10 juli

• Op volgorde van rangnummer uit de loting kiezen inschrijvers een kavel

• Indien de 14 kavels niet gevuld worden door de eerste 14 inschrijvers 

krijgen reservekandidaten die voldoen aan de voorwaarden een kans om te 

kiezen. 



Proces

Deelnameovereenkomst

• Na definitieve kavelkeuze tekenen inschrijvers de deelnameovereenkomst 

en treden hiermee toe tot de vereniging

• Bij het tekenen van de deelnameovereenkomst committeer je je aan de 

financiële verplichtingen van het project en betaal je € 2.000,-

deelnamegeld. (uiterlijk 15 juli)

• Totaal ingelegd op dat moment € 2.500

• Niet meer vrijblijvend



Kosten

Uitstappen 

• Word je uitgeloot of besluit je af te zien van kavelkeuze, dan krijg je je 

inschrijfgeld ( a € 500,-) teruggestort na 10 juli. 

• Heb je een kavel gekozen en de deelnameovereenkomst getekend, dan krijg 

je het inschrijfgeld niet terug. 

• Besluit je na het ondertekenen van de deelnameovereenkomst tijdens het 

proces uit het project te stappen, dan krijg je deelnamegeld (a € 2.000,-) 

teruggestort naar rato van individuele ontwerpgesprekken.  Zie ook FAQ.



Nog een keer op een rij:

Stappen Datum / Deadline:

1. Inschrijving

Inschrijfformulier + inschrijfgeld (€500) 27 juni 12:00

2. Loting 28 juni

3. Informatiemoment 2 juli

4. Financieringsverklaring inleveren 9 juli

5. Kavelkeuze 10 juli

6. Deelnameovereenkomst 

en deelnamegeld (€ 2.000) 15 juli


