
Wikihouse de 
Stripmaker –
koopkavels fase 2



Programma

• 18:30 Opening en technische instructie

• 18:35 Welkomstwoord 

• 18:45 Presentatie Wikihouse fase 2

• 19:15 Vragen

• 19:30 Sluiting
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Even Voorstellen

Tineke Lupi

Programmamanager 

vernieuwend wonen, 

Woningbouwatelier

Vincent Muller  

Architect

Ontwerpburo Muller

Hans Vos

Procesbegeleiding

Urbannerdam

Sarah Thiel

Procesbegeleiding

Urbannerdam



Woningbouwatelier

• Aanjager experimenten en vernieuwing in de woningbouw

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

• Bijvoorbeeld: betaalbaar, vraaggericht, duurzaam, digitalisering
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Het Wikihouse experiment

• Nauwelijks nieuwbouw voor kleine huishoudens

• Goedkoopste nieuwbouw eengezinswoning <€300.000

• Goedkoopste bestaande eengezinswoningen <€225.000 

(Uitgewoond, standaard, niet duurzaam)

• Op de Stripmaker een nieuwbouwwoning vanaf c.a. 

€230.000 – gebruiksoppervlak 80 m2

• Betaalbaar wonen door digitaal geproduceerd en zelf te 

bouwen



• Een ‘Open Source’ zelfbouwsysteem

• toegankelijk voor iedereen om een eigen 

ontwerp te maken en zelf te bouwen

• Wikihouse evolueert door het digitaal delen 

van kennis en ervaring in de wereldwijde 

community

Wat is Wikihouse?



• Stap 1/5: Downloaden ontwerp of zelf 

ontwerp maken

Wat is Wikihouse?



• Stap 2/5: Ontwerp digitaal omzetten naar 

puzzelstukken en plaatverdeling

Wat is Wikihouse?



• Stap 3/5: Uitzagen 2D-Puzzelstukken met 

computergestuurde freesmachine

Wat is Wikihouse?



• Stap 4/5: Met de 2D-puzzelstuken 3D 

onderdelen in elkaar zetten

Wat is Wikihouse?



• Stap 5/5: Met de 3D-onderdelen het Casco 

Opbouwen

Wat is Wikihouse?



• 1 Wikihouse als prototype gerealiseerd  op 

Tiny Housing Expo in Almere Poort

De Stripmaker Almere Buiten

• 9 Wikihouses in fase 1 – in Uitvoering

• 18 Wikihouses in fase 2 

waarvan 7 koopkavels

Wikihouse in Almere



De Pionierswoning

Bouwproces: dag 1 t/m4



De Pionierswoning

Bouwproces: dag 5 t/m 7



De pionierswoning

Bouwproces: dag 8 t/m 10



De Pionierswoning

Bouwproces: dag 11 t/m 25



De Pionierswoning

Bouwproces: dag 26 t/m 31



De Pionierswoning

Bouwproces: dag 32 t/m 52



Bouwproces: dag 32 t/m 52Locatie



Bouwproces: dag 32 t/m 52LocatieUitstraling



Locatie



• Kavel 17, 18, 24 en 25

• 78 – 84 m2 woonoppervlak, vrijstaand

• Volume ligt vast, indeling plattegrond en gevel 

zelf bepalen met behulp van ontwerpregels

• Na toewijzing volgt ontwerptraject in oktober

• Starten met bouwen in Q2 2021

Zelf ontwerpen



Locatie
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• Woonwensen enquête

• Bepalen plattegrond met behulp van 

ontwerpregels

• Bepalen gevelindeling met behulp van 

ontwerpregels

• Bepalen materialisatie en afwerking

• Akkoord ontwerp en bouwkostenbegroting

• Indienen omgevingsvergunning

Zelf ontwerpen – Stappenplan ontwerp



• Kavel 2, 7 en 11

• 80 – 87 m2 woonoppervlak, vrijstaand

• Totale kosten ca. € 227.000 - € 239.000 

• Gedetailleerde ontwerptekeningen, begroting, 

vergunning en taxatie liggen klaar

• Na toewijzing direct financieren

• Starten met bouwen in Q2 2021!

Kant en klaar ontwerp



Locatie
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• Initiatiefnemer Woningbouwatelier

• Architect Ontwerpburo Muller

• Procesbegeleiding Urbannerdam

• Constructeur Luning 

• Installatie advies Technion

• Bouwkostenadvies Bouwscoop

• Huurkoopkavels Stichting Fundering

Bouwteam



Start bouw

Mei 2021

Tekenen overeenkomsten en 

regelen financiering

feb 2021 – apr 2021

Voorbereiding 

inkoop

Jan 2021 – apr 2021

Ontwerpproces

Okt 2020 – dec 

2020

Planning
Inschrijving en 

toewijzing

Nu – 28 september

Start bouw

Mei 2021

Voorbereiding inkoop en inkoop

Jan 2021 – apr 2021

Tekenen overeenkomsten 

en regelen financiering

Okt 2020 – dec 2020

Inschrijving en 

toewijzing

Nu – 28 september

Kant en Klaar ontwerp – kavel 2, 7 en 11

Zelf ontwerpen – kavel 17, 18, 24 en 25



Kosten

Grondkosten

€ 60.000 - € 76.000 

Bouwkosten

€ 159.000 - € 182.000 

Bijkomende Kosten

€ 8.000 - € 9.000 

€11.000,-

€1.500,-

€ 254.500 - €214.500

€227.000 - €267.000 

Voorfinanciering
Restant in hypotheek 

of eigen vermogen

Totale begrote 

stichtingskosten

20% buffer ivm
financiering zelfbouw

Ca. €30.000



Voorfinanciering
Inschrijving  € 500

Toewijzing en deelname € 2.500

Kant en Klaar

Kavel 2, 7 en 11

Ontwerpsessie 2 € 1.500

Zelf ontwerpen

Kavel 17, 18, 24, 25

Ontwerpsessie 3 € 1.500

omgevingsvergunning € 1.500

koopovereenkomst € 5.000

koopovereenkomst € 1.500

Afsluiten hypotheek € 8.000

Totaal € 12.500



Belangrijke data!

• Zondag 27 september sluiting inschrijving

• Maandag 28 september loting en kaveltoewijzing

• Donderdag 8 oktober informatieavond ingelote en evt. reservekandidaten

• Maandag 12 oktober deadline ondertekenen deelnameovereenkomst

• Donderdag 15 oktober deadline storten deelnamegeld

• Vrijdag 16 oktober ALV 1 en 1e ontwerpsessie

• Vrijdag 30 oktober 2e ontwerpsessie

• Vrijdag 20 november ALV 2 en 3e ontwerpsessie

Inschrijving, loting en toewijzing



Wat is een complete inschrijving?

• Ingevuld online inschrijfformulier (www.wikihousedestripmaker.nl)

• Uploaden:

• Inkomensverklaring belastingdienst over 2019 (te downloaden via 

mijn.belastingdienst.nl)

• Indien van toepassing kopie huurcontract sociale huurwoning in Almere

• Financieringsverklaring van bank of financieel adviseur

• €500,- inschrijfgeld storten

Inschrijving, loting en toewijzing

http://www.wikihousedestripmaker.nl/


• Aan te vragen bij bank of financieel adviseur

• Maak zo snel mogelijk een afspraak.

• Rabobank Almere kent het project en kan snel van dienst zijn. 

Je bent uiteraard vrij je eigen bank of financieel adviseur in te 

schakelen.

• Nodig om de financiële haalbaarheid te kunnen borgen

• Uiterlijk aanleveren op 27 september

Financieringsverklaring



• 7 kandidaten worden ingeloot via een gewogen loting. 

• Vereiste: 2 van de 7 kavels vergeven aan huishoudens uit 

inkomensgroep onder < €45.000,- gezamenlijk bruto per jaar.

• Binnen de doelgroep voorrang voor huishoudens die een sociale 

huurwoning in Almere achterlaten. 

• Voor 5 van de 7 kavels is geen inkomensvereiste van toepassing

• Indien meerdere kandidaten zich ingeschreven hebben voor 

dezelfde kavel wordt toegewezen op basis van het rangnummer uit 

de loting. 

• Op 28 september ontvangen alle inschrijvers bericht over de loting

Inschrijving, loting en toewijzing



• Voor ingelote kandidaten en een aantal reservekandidaten.

• Vooraf worden alle relevante documenten gedeeld

• Moment om dieper in te gaan op het project

• Ervaringen uit fase 1

8 oktober - informatieavond



• Na definitieve toewijzing tekenen ingelote kandidaten de 

deelnameovereenkomst.

• 12 oktober deadline ondertekenen deelnameovereenkomst, 

daarna vervalt de optie.

• Door tekenen deelnameovereenkomst treed je toe tot de 

vereniging en committeer je je aan de financiële 

verplichtingen.

• De eerste bijdrage is €2.500,-

Deelnameovereenkomst



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

inschrijfgeld ( a €500,-) teruggestort na 12 oktober. 

• Heb je een kavel toegewezen 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 je 

voorfinanciering voor een groot deel teruggestort. 

• Naarmate je later in het proces uitstapt neemt je financieel risico toe. 

Het maximale risico wat je loopt is €4.000

Uitstappen?



Jij ook Hier?
Schrijf je in op 
www.wikihousedestripmaker.nl


