
Binnen een maand een volledig gerenoveerde woning voor slechts 
66.000 euro, exclusief BTW. Dat is het principe van de Inschuifwoning, 
een nieuw bouwconcept dat door bouwbedrijf Mulder Obdam is bedacht, 
uitgewerkt en gelanceerd. Het bedrijf werkt hierbij samen met tien 
andere bedrijven in de bouwsector en het Gemeentelijk Woningbedrijf 
Koggenland. Gestart is met een pilotproject waarbij tien Inschuif
woningen op verschillende locaties geplaatst worden in NoordHolland. 
Daarna wordt de Inschuifwoning, na het analyseren en evalueren van 
werkprocessen, breed op de markt gebracht. 

“Het scheelt een boel en kost daarom een beetje”. Dat is de kreet  
die wordt gehanteerd bij de introductie van de Inschuifwoning. De 

Inschuifwoning is gebaseerd op het principe ‘lean bouwen’, een 
werkwijze waarbij een zeer strakke en uitgedachte planning leidend is 
en daardoor aanzienlijke kosten- en tijdbesparing kan worden bereikt. 
Het daarbij gekozen materiaalgebruik en de industriële bouw-
methode zijn mede de basis voor dit concept. 

Inzet van partijen
De Inschuifwoning dient als een innovatieve en duurzame variant op 
die vormen van renovatie waarbij ondanks de veelal hoge kosten slechts 
noodverbanden worden aangelegd, waarbij de laatste maatschappelijk 
zo belangrijk gevonden duurzame ontwikkeling en beheersing van de 
woonlasten, niet of nauwelijks worden benaderd.

 Invalshoeken Inschuifwoning
  Een aantal invalshoeken bij de pilot  

Inschuifwoning is: 
•  Welke belangen van bewoners, verhuur-

ders, eigenaren van woningen, gemeen-
ten, e.d. kunnen door toepassing van de 
Inschuifwoning beter worden behartigd.

•  Op welke wijze kunnen woningen met 
houten vloeren en zolders (veelal gebouwd 
in de 60-er jaren) zodanig worden gereno-
veerd dat verlies van duurzame energie 
binnen de bouwtechnische mogelijkheden 
zoveel mogelijk wordt beperkt. 

•  Kunnen (nader te inventariseren)  
maatschappelijke kosten door  
gebruikmaking van de Inschuifwoning  
(aanzienlijk) worden teruggebracht.

•  Kan het op de markt brengen van  
de Inschuifwoning bijdragen aan het  
herstel van werkgelegenheid in de 
(breedte van de) bouwkolom.

•   Kan toepassing van de Inschuifwoning 
bijdragen aan handhaving c.q.  
ver betering van de leefbaarheid in  
buurten en wijken.

 Aandachtspunten Inschuifwoning
•  De tijd die sloop van de bestaande woning 

(fundering blijft, bestaande pannen 
worden hergebruikt) vergt, alsmede het 
mogelijke hergebruik van bij sloop 
vrijkomende materialen.

•    De stedenbouwkundige en welstandelijke 
inpassing van de Inschuifwoning  
(na afbouw is de woning gelijkluidend 
aan het voormalige uiterlijk). 

•   De (ver)bouwtijd van de Inschuifwoning 
tot behangklare oplevering  
(naar verwachting ca. 22 werkdagen).

Snelle en goedkope woningrenovatie dankzij nieuw concept
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Inschuifwoning zorgt  
voor enorme impuls renovatieprojecten
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Weinig bouwafval en energiezuinig

Renovatieprojecten in buurten en wijken betekenen een enorme 
impuls voor de leefbaarheid met de introductie van het nieuwe bouw-
systeem. De Inschuifwoning biedt een goed perspectief voor woningen 
uit de jaren ’50 en ’60 die veelal voorzien zijn van houten vloeren en 
een dito zolder. Gewerkt wordt met veel onderdelen die reeds in de 
fabriek op maat zijn gemaakt. Dat bespaart veel afval. Verwacht 
wordt dat een gemiddelde nieuw te bouwen woning niet meer dan 
1 kuub afval oplevert. Het is zelfs binnenkort mogelijk de woning in 
de meest duurzame variant (tegen geringe meerkosten) van energie-
label E naar label A+ en wellicht zelfs A++ te tillen. Op dat vlak 
worden de mogelijkheden (zonne-energie en warmte/koude opslag 
‘WKO’) inmiddels beoordeeld. Daarmee komt de Inschuifwoning ook 
binnen het bereik van diverse subsidieregelingen. 

Aanpak portieketagewoningen en 
schilwoningen uit 70-er en 80-er jaren

De Inschuifwoning is fl exibel. Binnen het concept is het mogelijk om 
een woning van een rijtje aan te pakken doch de rest van de rij niet. 
Hierbij wordt ingespeeld op het veelal versnipperd bezit van corporaties. 
Overigens kan de Inschuifwoning ook aan kopers worden aangeboden. 
Volgende uitdaging van partijen: gelijksoortige invulling wordt reeds 
voorbereid ter vervanging van de portieketagewoningen en vervanging 
van de schil van woningen uit de jaren ’70 en ’80.

Het Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland 
is sociale verhuurder van zo’n 850 woningen 
in de diverse dorpskernen van de gemeente 
Koggenland en heeft te maken met een zeer 

verspreid woningbezit. Dat maakt het complex om de opgaven 
van nu en de toekomst (vergrijzing, energietransitie, wooncomfort, 
herstructurering verouderde wijken) aan te pakken. Het concept 
‘Inschuifwoning’ kan hier iets in betekenen. Daarnaast draagt het 
project bij aan innovatie in de bouwketen en stimuleert het de werk-
gelegenheid, hetgeen de gemeente Koggenland na aan het hart ligt.
 
Voor verdere ontwikkeling ziet ze zeker mogelijkheden op de markt 
van de individuele particulier. Als die particulier ontzorgd en daarmee 
verleid wordt, kan de keuze voor een rigoureuze renovatie aantrek-
kelijk worden.

Aad de Wit Verhuizingen is een verhuisbedrijf 
met inboedelopslag uit Castricum waar kwaliteit 
en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 
De mensen van Aad de Wit zoeken altijd naar 
passende oplossingen voor elke klant.

Aad de Wit Verhuizingen neemt deel aan het 
project vanwege het geloof in het concept, de 
duurzaamheid ervan en het feit dat met de 
Inschuifwoning een prachtige totaaloplossing 
aangeboden wordt.

GP Groot ontplooit activiteiten op het gebied 
van afval, energie, infra, milieu en advies. Onze 
bedrijven leveren een duurzame en optimale 
bijdrage aan onze werk- en leefomgeving. 
Daarbij staat de mens centraal, zowel binnen 
als buiten het bedrijf. Al onze werkgebieden 
worden vertegenwoordigd door een aantal 
gespecialiseerde bedrijven dat zelfstandig 

opereert maar ook profi teert van onderlinge samenwerking en 
krachtenbundeling. Zo wordt bijvoorbeeld sloop gecombineerd met 
de inzamel- en recycleactiviteiten.

Het project Inschuifwoning past uitstekend in onze missie om een 
duurzame bijdrage te leveren aan de werk- en leefomgeving. 
De kernwaarden van GP Groot: betrouwbaarheid, kwaliteit, onder-
nemerschap en continuïteit sluiten naadloos aan bij een innovatieve 
oplossing als de Inschuifwoning.

De Klaver Giant Groep 
bestaat dit jaar tachtig jaar. 
De groep bestaat inmiddels 
uit tien zelfstandige bedrijven 
die totaaloplossingen bieden 
in maar liefst acht specia-
lismen. Het aantal medewer-
kers binnen onze bedrijven 
is in de jaren gegroeid tot 
circa driehonderd.

De relatie met Mulder Obdam dateert van de eerste uren na de 
oprichting. De werkmethodieken en de mensen zijn sterk op elkaar 
ingespeeld, wat resulteert in de beste resultaten. Naar onze mening 
zal renovatie in de toekomst een sterke groei ondervinden, dit 
concept is een zeer mooi voorbeeld van snel en klantgericht werken. 
Dit past goed in de fi losofi e van de Klaver Giant Groep. Naast deze 
resultaten komen de beste ideeën naar boven waar we weer langdurig 
samen mee verder kunnen. 

Met de toepassing van Domotica in de Inschuifwoningen zijn er nog 
vele energiebesparingen mogelijk. Daarbij kan het wooncomfort ook 
relatief eenvoudig en budgetvriendelijk worden verhoogd. Naast deze 
invulling kan er ook na het gereedkomen van de installatie een APK 
contract worden afgesloten, wat voor u altijd een 100% kwaliteits-
installatie betekent. 

Met dank aan ZON Energie voor de ingebrachte kennis en tekeningen.



Toes Montage B.V. is voornamelijk actief 
als gespecialiseerde onderaannemer  
op het gebied van dak-  en gevelbouw.  
Ze is actief bezig met Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. De geïsoleerde 
vloer systemen welke Toes Montage B.V. 
levert en monteert bij de Inschuif wo-
ningen schuiven hier naadloos bij aan.  

Het door Mulder Obdam benaderde sociale aspect is een gedachte 
die Toes Montage B.V. graag omarmt. Uiteraard is de commercie ook 
van belang. Andere invalshoeken naar aanleiding van dit project zijn: 
de renovatie / nieuwbouw van portiekwoningen. Het goedkoper in de 
markt zetten van de Inschuifwoningen.

Meerwoonruimte is een innovatief bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het maken van prefab 
aanbouwen die in 5 werkdagen compleet aan 
een woning geplaatst worden. Wij hebben een 
dealer netwerk waarmee we ca. 50% van de 
Nederlandse markt kunnen bedienen.
Meerwoonruimte is sinds 2009 bezig met het 
doorvoeren van de lean methode. 

Wij nemen deel aan het project Inschuifwoning omdat wij voor de 
toekomst onze markt willen uitbreiden en het een uitdaging vinden om 
mee te werken aan dit soort nieuwe concepten. Verdere ontwikkelings-
mogelijkheden zijn volgens ons het renoveren van flatgebouwen en 
het uitbreiden van woningen. 

Knipping is een modern familiebedrijf 
dat al 25 jaar gespecialiseerd is in  
het vakkundig ontwikkelen, leveren en 
plaatsen van onderhouds arme kozijnen, 
deuren en dak kapellen. Al onze producten 
worden onder eigen merk geproduceerd 
in onze fabrieken. Door het productie-
proces in eigen hand te houden zijn wij 

als geen ander in staat hoogwaardige kwaliteit te leveren. Dit ziet u 
terug bij de kunststof kozijnen en dakkapellen.

Doordat Knipping altijd voorop loopt binnen het productgebied is zij 
ook sterk geïnteresseerd in ontwikkelingen in het toepassings gebied. 
Dit wil zeggen dat wij graag willen participeren in innovaties waar 
onze producten uitermate geschikt voor zijn. Onze toegevoegde 
waarde bij de Inschuifwoning zien wij in de hoge isolatiewaarden 
welke wij eenvoudig kunnen behalen, met daarbij de vrijheid om het 
product vorm te geven in 5 verschillende uitvoeringen (Monoline, 
Duoline, Nostalgie, Timeless en Classic). Daarbij zijn alle RAL kleuren 
toepasbaar. De doelgroep van de Inschuifwoning is zeer breed, van 
Woningcorporatie tot particulier. 

Installatieburo Beuling BV is 32 jaar  
geleden opgericht. Wij zijn gespeci-
aliseerd in de volgende vakgebieden; 
lood gieterswerk, sanitair, dak   dekkers-
werk, centrale verwarmingsinstallaties 
en mechanische ventilatie. Zowel op 
het gebied van energiegebruik, als 
warmteterugwinning uit douche water, 

bodemwarmte, zonneboilers en warmtepompen volgen wij deze 
technieken en ontwikkelingen op de voet en passen deze toe in de 
ontwerpen van onze installaties. Wij werken met ongeveer 45 mede-
werkers, waarvan 8 medewerk(st)ers werkzaam zijn op kantoor.

 

 
 
Onze innovatieve houding vormt niet alleen de toekomst van onze 
onderneming en de installatiebranche, maar draagt ook daadwerkelijk 
bij aan een beter milieu en economie. Door samen de ontwikkeling 
van de Inschuifwoningen te realiseren hopen wij een voorsprong op te 
bouwen in de bouwwereld en de knowhow te kunnen benutten voor 
de groeiende vraag naar comfort en energieprestaties, dit levert uit-
eindelijk een werkelijk toegevoegde waarde voor de eindgebruiker op. 

Mandjes Installatietechniek is een  
gecertificeerde zelfstandig ope rerende 
onderneming, specialist in klimaat-
installaties welke actief is sinds 1967.  
Momenteel zijn we met 120 medewerkers  
werkzaam met name in Noord-Holland.  
Onze onderneming staat bekend om vak-
werk en complete service. In samenspraak 

met de opdrachtgever realiseren wij budgettair verantwoorde klimaat-
installaties welke voldoen aan het hedendaagse verwachtingspatroon.

Middels dit unieke concept wordt op creatieve en kostenbesparende 
wijze een nieuwe woning gecreëerd tussen de bestaande bebouwing. 
De nieuwe woning voldoet aan alle hedendaagse eisen met de mo-
gelijkheid voor de opdrachtgever tot kiezen tussen een conventioneel 
verwarmings-/ventilatiesysteem en duurzame techniek. De korte 
bouwtijd in combinatie met een kostenefficiënte samenstelling van 
de woning, maken het voor de opdrachtgever aantrekkelijk om voor 
deze mogelijkheid te kiezen. 

Wij geven graag gehoor aan de oproep van de gemeenschap en 
overheden deel te nemen aan de toepassing van deze technieken 
om te komen tot een schoner en duurzamer leefklimaat. 
 

Hout Konstruktie Nederland is een lande-
lijk opererende producent van prefab hout-
skeletbouw elementen. Dankzij onze jaren-
lange ervaring en onze moderne productie 
faciliteiten zijn wij in staat om kwalitatief 
hoogwaardige producten te leveren. 

Hout Konstruktie Nederland is twee jaar geleden met Leanpartner  
Mulder Obdam een nieuwe weg ingeslagen op gebied van innovatie, 
milieu, doorlooptijd, zero defects en continu verbeteren van de  
samenwerking tussen de gespecialiseerde aannemers. De Inschuif-
woning is natuurlijk een ‘best practice’ op het gebied van innovatie,  
milieu en samenwerking.

‘The sky is the limit’, er zijn nog zoveel mogelijkheden binnen  
dit concept maar ook daarbuiten, wat te denken van de modules: 
‘Opzetdaken voor duplex woningen’, ‘Groene Inschuifwoning’ of de 
‘FSC Inschuifwoning’. 

Mulder Obdam Bouw B.V. innoveert  
omdat zij zelf meewil in de ontwikke-
lingen die de samenleving haar biedt. 
Lean bouwen, online software voor 
een inte grale bouw proces planning, 
een innovatieve woning en nu de  
Inschuifwoning; het zijn activiteiten die 
Mulder Obdam niet alleen bruisend 
houdt, maar ook een serieuze partner 
om mee samen te werken.

De Inschuifwoning is een antwoord op vragen uit de renovatie waar-
bij tegen hoge kosten veelal noodverbanden worden aangelegd. De 
Inschuifwoning heeft het A-label en zal wanneer die in de duurzame 
variant wordt uitgevoerd zelf A+ of A++ worden gelabeld.



Mulder Obdam Bouw B.V.  

Bouwend Nederland  
(supporter)

Gemeentelijk Woningbedrijf     
Koggenland

Hout Konstruktie Nederland      

Mandjes Installatietechniek BV     

Klaver Technisch Bedrijf B.V.     

GP Groot aanneming bv     

Meerwoonruimte B.V. 

Toes Montage BV

Installatieburo Beuling BV 

Knipping Bouwelementen BV

Aad de Wit Verhuizingen b.v. 

De werkzaamheden Inschuifwoning bestaan uit:

- gas en water afkoppelen
- elektra verwijderen
- asbest sanering
- dakpannen verwijderen
- inzagen gevels
- woning strippen
- woning slopen
- grondwerk
- hoeklijnen begane grond
- stelregel aanbrengen voor- en achtergevel
- VWA en HWA riool / water / gas
- begane grondvloer leggen
- hoeklijnen 1e verdiepingsvloer
- 1e verdiepingsvloer
- hoeklijnen 2e verdiepingsvloer
- 2e verdiepingsvloer
- balkschoenen aanbrengen
- gevels plaatsen en scheidingswanden aanbrengen
- gelamineerde liggers
- kappen plaatsen (door Mulder Obdam)
- fermacel vloerplaten begane grond
- montage water / gas / riool begane grond
- fermacel vloerplaten 1e verdieping
- rachelwerk plafonds begane grond
- leidingwerk voor tegelzetter begane grond
- montage gas / water / riool 1e verdieping
- ventilatie aanbrengen
- leidingwerk begane grond t.b.v. CV
- rachelwerk plafonds  1e verdieping
- leidingwerk voor tegelzetter 1e verdieping
- sluiten wanden + plafonds begane grond
- leidingwerk 1e en 2e verdieping t.b.v. CV
- sluiten wanden badkamer
- wandtegelwerk toilet
- wandtegelwerk badkamer
- sluiten wanden + plafonds 1e verdieping
- spuitwerk gehele woning
- afmontage sanitair
- afmontage elektra compleet incl. meterkast
- kitwerk badkamer / toilet / keuken
- afmontage CV / MV
- schoonmaken
- opleveren

M E E R
WOON
RUIMTE
meerwoonru imte .n l

Deelnemende bedrijven

COLOFON

Gemeentelijk Woningbedrijf  
Koggenland 
info@koggenland.nl

Hout Konstruktie Nederland 
patrick.looper@houtkonstruktie.nl

Mandjes Installatietechniek BV 
rlamberts@mandjes.nl

Klaver Technisch Bedrijf B.V. 
t.ham@klaver-groep.nl

GP Groot aanneming bv 
b.devilder@gpgroot.nl

Meerwoonruimte B.V. 
martijn@meerwoonruimte.nl

Toes Montage BV 
hjt@toesmontage.nl

Installatieburo Beuling BV 
leo.beuling@beulingbv.nl

Knipping Bouwelementen BV 
j.wiering@knipping.nl

Aad de Wit Verhuizingen b.v. 
verhuizingen@aaddewit.nl

Mulder Obdam Bouw B.V. 
t.vanlangen@mulderobdam.nl

Informatie
Wilt u meer weten over de Inschuifwoning?  
Bezoek onze website www.mulderobdam.nl  
of neem contact op met Mulder Obdam, via 0226-456654.

Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.Ondertekenen convenant


