
Wonen met een glimlach



Waarom

Iedereen moet kunnen wonen met een glimlach.

Hoe

De beste woningen die efficiënt gebouwd zijn met gezonde biobased materialen en 

afgestemd op de behoefte.

Wat 

Huisrijk verzamelt, verbind de duurzame woonbehoefte en organiseert en faciliteert 

slimme realisatie en exploitatie.

WHY

HOW

WHAT

Waarom, Hoe, Wat?



Diederik Mutsaerts: 

“De snelheid waarmee wij onze planeet verbruiken en de gevolgen 

voor ons en de mensheid vraagt om groter denken en groter doen 

zodat we echt impact kunnen maken.”

Frank Grootenboer:

“De energiecrisis en wooncrisis laten zien dat Nederland toe is 

aan een bewezen oplossing die op diverse plekken ter wereld al de 

standaard is: passief bouwen.”

Bas van Goethem:

“Iedereen verdient een betaalbare, duurzame en toekomstgerichte 

woning van waaruit zij een goed en gezond leven kunnen leiden.”

Wij slaan de handen in een!



Wat staat ons in de weg?

• Stikstof crisis

• CO2 impact van de bouw

• Langdurige vergunningstrajecten

• Prijzen van bouwstoffen en arbeid

• Traditioneel en arbeidsintensief bouwproces

• Aanbod gestuurd versus vraag gestuurd bouwen

• Regelgeving sluit niet aan bij klimaatdoelen (2050)

• Installatiekosten door over-dimensionering en arbeidstekort



De betaalbare oplossing 

• Bouwen onder de stikstof grens

• CO2 opslag in biobased materialen

• Bouwbesluit (type) goedkeuring

• Kosten optimalisatie met BIM

• Modern en efficiënt prefab bouwen

• Bewoners van start tot exploitatie inclusief

• Passieve woningen die nu al voldoen aan doelen van 2050

• Installaties minimaliseren (kosten en arbeid)

De 16 sociale huurwoningen ontworpen door Jack van der 

Palen (Archiview) bewijzen dat het kan in Norg voor de 

bewoners van woningbouwcorporatie Actium.



De eenvoud van de oplossing :

De ‘passiefhuis standaard’

De 5 passiefhuis kenmerken die leiden tot bijna 80% 

verlaging van de energievraag voor verwarming ten 

opzichte van de huidige standaard (BENG 1 – Bijna Energie 

Neutraal Gebouwen)

Passief bouwen kan hand in 
hand met PREFAB

*/ berekening op basis van een bouwblok van 4 rijwoningen (BENG-1) versus Passief standaard
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Passiefhuis standaard is de snelst groeiende 
energieprestatiestandaard ter wereld



De Huisrijk 
standaard

De bewoner centraal, gericht op wonen met een glimlach

Woningen ontworpen volgens de passiefhuis principes

Prefab gebouwd icm BIM bibliotheek

Circulaire en biobased materialen

Transparante ketens met eerlijke prijsgarantie

Digitaal bouwdossier, kwaliteitsborging en voorspelbaar onderhoud

Slimme woning met online energie optimalisatie



Zit Nederland te wachten op dit 
soort (passieve) woningen?

Ja! (31-10-2022)

Naar aanleiding van een artikel in het regionaal (Eindhoven) 

dagblad kreeg Huisrijk 128 inschrijvingen op 1 dag.

Ja! (05-02-2023)

HURKS heeft haar Da Vinci Green huis opgewaardeerd naar 

de Huisrijk standaard. 



Ons stappenplan

• 10.000 inschrijvers voor een duurzame doorbraak

• Krachtenbundeling van inschrijvers via (on- en offline) community

• Procesversnelling door standaardisatie 

• Bouwers verbinden voor realisatie

• Slim casco voor opschaling bouwvolume

• Slim platform voor keten-transparantie en optimalisatie (tussen casco en algemene voorzieningen)

• Betrekken van algemene voorzieningen om gebiedsontwikkeling te optimaliseren en daarmee te versnellen 

(energie, water, mobiliteit etc.)



Inschrijvers

Via een efficiënt en gebruiksvriendelijk inschrijfproces en 

persoonlijke opvolging verwelkomen wij nieuwe inschrijvers 

 

Met onze partner Triodos Bank, die met de BIOBASED 

hypotheek op de gevalideerde Huisrijk woningconcepten 

een hypotheekrentekorting biedt,  bieden wij een 

financieringscheck aan en valideren wij of en tot welk niveau 

de inschrijvers de woningen zelf kunnen financieren. 



Community

Via de online Huisrijk community blijven de Mee Kijkers op 

de hoogte van alle ontwikkelingen en betrekken wij de Mee 

Bouwers actief met het realiseren van projecten. 

De inschrijvers delen hier actief hun kennis en netwerk.



Vanuit waar?

Vanaf maart 2023 is het Huisrijk Team gevestigd op de 

TU/Eindhoven Campus.

 

Wij werken daar samen met Eindhoven Engine (een 

samenwerking van TU/e, Fontys en TNO) aan ontwikkeling, 

versnelling en opschaling van innovaties.



Onze gespreks-, bouw- en kennispartners

Ook  
mee doen?



Wat (wie) hebben we nog nodig?

• Projectontwikkelaars die gronden hebben en kopers zoeken om duurzame woningen te realiseren

• Gemeenten die impact willen maken en bouw willen versnellen

• Woningbouwcorporaties die toekomstbestendige woningen willen realiseren

• Bouwers die willen aanhaken bij bestaande woningconcepten of met eigen concepten die 

opgewaardeerd worden naar onze standaard


