
Modulaire woningmaker
Moos valt in de smaak met
duurzame aanpak
woningtekort
Het aantal makers van modulaire
woningen groeit snel. Val dan maar eens
op als start-up. Moos lukte dat. Het
bedrijf dat woonmodules maakt van
gerecycled beton en CLT, won de
wedstrijd So you think you can build voor
gestapelde woningen. “Wij zijn een
Legoblokje waarmee je kunt spelen.”
Marc Doodeman 19 aug 2021
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In een hoek van een grote, lawaaiige hal van gww-bedrijf
Rutte Groep in de Achtersluispolder in Zaandam staan de
eerste woonmodules opgestapeld. Piekfijn ingericht.
Joost Hoffman, directeur en medeoprichter, en Faraz
Karamati, operationeel directeur, ontvangen hun gasten
met koffie en Engelse drop. Eenmaal achter het triple glas
leggen ze ongestoord hun bedenksels uit.

Te beginnen met het modulaire bouw- en gevelsysteem.
Met hun blokken, Legostenen mag je ze van hen ook
noemen, kun je veertien plattegronden maken, variërend
van grondgebonden woningen tot woontorens van 70
meter. “Wij zijn een Legoblokje waarmee je kunt spelen”,
zegt Hoffman. De vloeren zijn van gerecycled beton en de
wanden van CLT. De materialen zijn als het even kan
biobased, en als dat niet lukt circulair.

De woning waar we nu in staan, bestaat uit 2,5 modules.
Een woonkamer in het midden, een technisch blok – met
entree, toilet, installatieunit, keuken, slaapkamer en
badkamer – eraan vast. Waarbij de keuken als inham bij de
woonkamer terechtkomt. De laatste module, een halve,
betreft een slaapkamer, eventueel aangevuld met tweede
badkamer.

Corporaties en beleggers

Moos wil betaalbare woningen maken voor corporaties en
beleggers. Sociale huur en middenhuur. De start-up wil
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zowel concurreren op prijs met een lagere Total Cost Of
Ownership als op kwaliteit en duurzaamheid. Daarom zijn
de kozijnen van de buitenkant van aluminium en van
binnen van hout (“dat vinden mensen prettig”), is er veel
triple glas (“want mensen hebben licht nodig en BENG
kun je zo ook halen”), is het keukenblad van natuursteen,
dat na twintig jaar weer opgeschuurd en gelakt wordt om
daarna weer te kunnen worden gebruikt. Alles is gericht
op duurzaamheid en een zo lang mogelijke levensduur.

Als we rond de buitenkant van de testwoning lopen, valt
op dat er nog geen gevelbekleding op het grijze
hardboard hangt. Wat ze het liefste zien? Hoffman slikt
zijn antwoord in. “Daar moeten wij geen voorkeur over
uitspreken. Dat is aan de architect.” Die heeft wat hem
betreft alle vrijheid om er iets wonderschoons van te
maken. Met hout, steenstrips of wat dan ook. Hij hoopt
van harte dat er geen modulaire uitstraling – ‘de
containerkorrel’ zoals hij dat noemt – te zien is. “Dat heeft
zo’n tijdelijke uitstraling.” Karamati, die vertelt als tiener in
een deprimerende sociale huurwoning te hebben
gewoond, zou de lat hoger willen leggen: “Je moet trots
op je huis kunnen zijn.”

Net zo hard hopen de Moos-directeuren dat de woningen
in een goed uitgedachte sociale omgeving terechtkomen.
Dat de ontvangsthal en de galerijen ook
ontmoetingsplaatsen kunnen zijn en galerijen kunnen met
het gevelsysteem eventueel met trappen ook verticaal
verbonden zijn. Dat is waar ontwerppartner Concrete om
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de hoek komt.

Lees ook: De onstuitbare opmars van de betaalbare
fabriekswoning

Durven

Moos werkt samen met bedrijven die innovatief mee
kunnen en durven. Heko Spanten (hout), Vianen (kozijnen)
en Rutte Groep (gerecycled beton) bijvoorbeeld.
Familiebedrijven met een lange adem, zegt Hoffman. “De
innovatiekracht ligt bij de partners”, legt Hoffman uit. Deze
bedrijven zijn intrinsiek gedreven om te innoveren. “Ze zijn
scherp op innovatie. Wij vragen ook veel van ze. Maar we
vragen ze ook om voor een bepaald bedrag te bouwen.”
Want de woning moet te betalen zijn voor corporaties en
beleggers. Maximaal 1.700 euro per vierkante meter bruto
vloeroppervlakte is volgens Hoffman het uitgangspunt.
Door een industriële aanpak probeert Moos de modulaire
woning gunstig geprijsd te houden.

De TCO (total cost of ownership) moet 20 procent lager
uitkomen dan de benchmark. Dat wil zeggen, legt
Karamati uit, een normale woning kost 100 procent en
reken daar nog eens 100 procent aan onderhoudskosten
tijdens de economische levensduur bij. Moos wil die
laatste kosten verlagen naar 80 procent. Hoffman: “Tel
daar bovenop nog de baten van de restwaarde van onze
woning over vijftig jaar. Geen sloopkosten dus. We willen
de woning dan graag terugnemen.”
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De partnerbedrijven van Moos – die in de bouw de
benaming toeleveranciers en onderaannemers opgespeld
krijgen – hebben een belangrijke rol. Zij zorgen voor de
halffabrikaten. Moos bundelt hun krachten, assembleert
de halffabrikaten samen met de leveranciers tot modules
en vormt het gezicht naar buiten. Alle tien
partnerbedrijven staan achter de biobased en circulaire
werkwijze en hebben er volgens Hoffman al veel R&D-tijd
en geld in gestoken. Als de partners zelf verantwoordelijk
zijn voor het onderhoud, leidt dat volgens hem tot betere
producten.

Materiaalkosten

Hoffman zou met zijn bedrijf op het moment niet onder de
vleugels van een groot bedrijf willen werken. De aandacht
is bij dat soort bedrijven te versnipperd; sluit maar aan in
de rij. Nee, veel liever werkt hij samen met toegewijde
ondernemers.

Bij Hoffman ontstond de bezieling twee jaar geleden na
een gesprek met Michel Baars van New Horizon. Baars’
bedrijf wilde het beton van oude gebouwen oogsten en
Hoffman wilde met het gerecyclede beton modulaire
woningen maken. Hij wil het woningtekort
klimaatvriendelijk wegwerken.



Joost Hoffman en Faraz Karamati: ‘We zijn geen bouwer.’ Foto: Eran
Oppenheimer

De herrie achter het triple glas verraadt dat Rutte Groep
de droom inmiddels in de praktijk brengt. Sloopbeton
wordt vermalen tot circulair beton. Het tweedehands
beton kan in prijs en kwaliteit concurreren met “lineair
beton”, beloofde Baars al een tijdje terug. Dat er hoge
verwachting bestaan van het gerecyclede beton, blijkt ook
uit de overname van New Horizon Urban Mining door
Janssen de Jong Groep (nummer 18 in de Cobouw50)
eerder dit jaar. De bedrijven verwachten in 2025 samen
100 miljoen circulaire omzet te realiseren.

De wind staat gunstig. Nu de materiaalprijzen zo onder
druk staan, is het circulaire beton niet alleen om
klimaatredenen, maar ook vanwege de prijs een uitkomst,
zegt Hoffman. Vooral als het gerecyclede beton gangbaar
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wordt en geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen.

Geen bouwer

Moos wordt wel eens vergeleken met een bouwer. Maar
dat heeft Hoffman liever niet. “Dat is zo eendimensionaal.”
Moos bestrijkt ook het ontwerp tot en met het onderhoud.
Het woord bouwen wil hij het liefst vermijden. Bouwen
associeer je al gauw met het natte werk op de
bouwplaats; dat duurt maanden en maanden en maanden.
Wat wij doen noem ik liever produceren.” Dat produceren
gaat bovendien veel sneller dan het traditionele bouwen.

Het produceren is een kwestie van de halffabrikaten
assembleren. Waar dat assembleren gaat gebeuren,
daarover wordt binnenkort een knoop doorgehakt.
Hoffman: “We zijn nog met alle partners aan het
overleggen bij wie we gaan assembleren.” Dat
assembleren kan straks op verschillende plekken in
Nederland en is niet kapitaalintensief, zegt Karamati. Bij
wijze van spreken kan bijna elke onbenutte hal dienstdoen
als assemblagelocatie. Dat maakt Moos financieel minder
kwetsbaar en dus robuuster dan andere woningmakers
die een eigen, meestal dure productielocatie hebben. Als
de modules gemaakt zijn – ze wegen 15 tot 18 ton per
stuk – kunnen ze naar de woonlocaties gereden worden.
“De kracht van ons product is dat we minimale
transportbewegingen nodig hebben”, zegt Karamati.

Middenhuur



Het product viel voor de zomer in de smaak bij de jury van
So you think you can build, een wedstrijd georganiseerd
door corporatiekoepel Aedes en het Netwerk Conceptueel
bouwen. Doel van de wedstrijd was om meer
woonconcepten op de markt te krijgen. De nood is hoog,
want corporaties hebben plannen voor 150.000 nieuwe
sociale huurwoningen klaarstaan en hebben moeite om
rendabele nieuwbouwwoningen te bouwen. Dertien
corporaties beloofden na de wedstrijd zo’n vierduizend
woningen door de drie winnaars van de wedstrijd te laten
bouwen. Het gaat om de corporaties Wonen Zuid, Area,
Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, Antares, ZOwonen,
Wonen Limburg, Alwel, Brabant Wonen, Patrimonium en
Domesta. Andere winnaars waren Dura Vermeer
(grondgebonden reguliere woning) en The New Makers
(grondgebonden levensloopbestendige woning).

De eerste twintig woningen van Moos worden naar
verwachting voor de zomer van 2022 gemaakt. Voor
welke van de dertien corporaties en op welke locatie,
horen Hoffman en Karamati binnenkort. Vijf woningen met
vier lagen, verwachten ze. Daarna een deel van de
vierduizend corporatiewoningen. Opvallend is dat ook
commerciële partijen concreet worden voor woningen in
de middenhuurcategorie.

Over vijf jaar hoopt Hoffman met Moos nog meer impact
te maken. ”Als je als missie hebt dat je bij wilt dragen het
woningtekort weg te werken, moet je niet honderd
woningen per jaar gaan maken, maar dan moet je een stuk
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hoger inzetten. Ik denk dat als wij over vijf jaar een paar
duizend woningen per jaar maken, dat we het heel goed
doen.”

Bedrijfsnaam uit liedje van Madness

De bedrijfsnaam van Moos is een afkorting van ITMOOS,
dat weer is afgeleid van In the middle of our street. Die
tekst komt uit een liedje van Madness: Our House.

Partnerbedrijven van Moos zijn New Horizon, Concrete,
Heko, Vianen, Rutte Groep, Breman, Van Rossum, Smart
Circulair Products, LBP Sight, Ofme, Sanifab, Chainable.

Lees ook:

Barli wil de iPhone onder de fabriekswoningen maken
Grootste projectontwikkelaar van Nederland, BPD, wil
ministens 4.000 fabriekswoningen per jaar afnemen
Noord-Hollandse corporaties willen meepraten over
fabriekswoningen
In Grou begint de woningbouwrevolutie (als het aan
Klaas Droog ligt)
Vorm wil kampioen betaalbare woningen worden
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