Moduulhuis
• Compleet en heel betaalbaar, dat is ons Moduulhuis • Vaste kern is kenmerkend •

Het Moduulhuis:
Betaalbare woningen

bouw- en bijkomende kosten. Het Moduulhuis wordt in serie gebouwd volgens een beproefd bouwsysteem met kwalitatief hoogwaardige materialen. Door de korte voorbereidingstijd en het uitge-
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tijd en tegen lage kosten gerealiseerd worden. Voor verschillende op-

Het Moduulhuis biedt complete eengezinswoningen met veel

drachtgevers heeft UBA in samenwerking met bekende architecten

variaties in types, indelingen en gevelafwerkingen zonder hoge

succesvol plannen uitgewerkt op basis van het Moduulhuis.
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Gerealiseerd:
Park Krayenhoff
Het eerste Moduulhuis heeft haar hoog-

In het plan ‘69 woningen Park Krayenhoff in Uithoorn’ zijn een
groot aantal van de woningen uitgevoerd als Moduulhuis. Als

ste punt bereikt in het plan 69 woningen
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waardoor de bouwtijd aanzienlijk korter

voering is het gelukt om alle koperswensen te verwezenlijken.
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Met een uiterst strakke planning en een
goed georganiseerde voorbereiding en

De vloeren, bouwmuren en gevels zijn vervaardigd van geprefabriceerde betonelementen die kant-en-klaar op de bouwplaats worden aangeleverd en gemonteerd. Zelfs de kozijnen,
afgelakt en met beglazing, zijn al in de betonfabriek op de
gevelelementen aangebracht. Zodra het betonnen casco staat,
worden de dakelementen aangebracht.

Badhoevedorp Lentezijde:

het Moduulhuis met een EPC van 0,2

Door deze werkwijze zijn de woningen in zeer korte tijd winden waterdicht te maken en kan snel met de binnenafwerking
gestart worden. Tegelijkertijd worden de dakpannen, goten en
gevelbetimmeringen aangebracht en wordt de buitengevel
opgemetseld en gevoegd. Hierdoor heeft Het Moduulhuis een

Fase 1 van het project omvat 48 huurwoningen en 9 koopwoningen,

vereiste score van 8,5 behaald, en het gemiddelde van alle

uitzonderlijk korte bouwtijd met een snelle oplevering aan de

fase 2 bestaat uit 23 koopwoningen.

onderdelen (milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomst-

kopers.

waarde) voldoet ruimschoots aan de eis van 7,5.
In april 2014 nodigde BPD Ontwikkeling UBA uit om in een bouw-

De maatregelen die opgenomen zijn om de GPR-eis te halen zijn

team deel te nemen aan een inschrijving voor de ontwikkeling van

het toepassen van zonnepanelen, hotfill aansluitingen (warm water

een bouwkavel in de gemeente Haarlemmermeer. Door het kor-

aansluiting) voor wasmachine en vaatwasser, ruime vertrekken,

te tijdsbestek kreeg architect Frank Rutten opdracht om een plan

recyclebare materialen, vloerverwarming, duurzaam geproduceerd

te ontwerpen op basis van het Moduulhuis. Binnen twee weken

hout (FSC) en waterbesparende kranen. Afhankelijk van het woning-

was het plan compleet met 63 Moduulhuizen. Na een gedegen cal-

type en de ligging varieert de EPC van 0,19 tot 0,33 (geldende bouw-

culatie van het ontwerp betrok BPD voor de afname van 48 huur-

besluiteis was 0,4).

woningen Syntrus Achmea bij het project. De overige woningen
zijn koopwoningen. Het compleet uitgewerkte plan werd als voorstel

Het project Lentezijde fase 1 omvat 50 woningen met eenzelf-

ingediend bij de gemeente die binnen twee maanden liet weten ak-

de plattegrond met de entree aan de voorzijde. Deze plattegrond

koord te zijn met het project. Uiteindelijk is het project van 63 wonin-

is identiek aan de plattegrond van het Moduulhuis. De hoek-

gen opgesplitst naar 57 woningen voor fase 1. Op de aangrenzende

woningen hebben een zij-entree waardoor een afwijkende platte-

kavel waarop aanvankelijk een kinderdagverblijf was voorzien, wordt

grond ontstaat met een leefkeuken.

fase 2 gerealiseerd met uiteindelijk 23 koopwoningen.
De gevel heeft een speelse uitstraling door het gebruik van verschilNaast de basiseisen van het Bouwbesluit heeft de gemeente voor

lende kleuren gevelstenen, afwisselend gepositioneerde dakkapellen,

de woonwijk bovendien Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen (GPR)

verschillende kozijnposities en -afmetingen, maar ook door variatie in

bedongen. Deze voorwaarden leiden tot energiezuinige en prak-

gootsystemen (verholen of een zinken dakgoot) en de verspringende

tische woningen. Voor het onderdeel energiezuinigheid is de

gevellijn. Het betonnen casco blijft in alle varianten gelijk.

Park Krayenhoff is een project van UBA Projectontwikkeling in
samenwerking met Woningstichting Eigen Haard.

Het Moduulhuis
Vaste kern is kenmerkend
Kenmerkend voor het Moduulhuis is de kern met een vaste positie van meterkast, toilet, technische ruimte, trap en badkamer. Door deze vaste kern is de beukmaat variabel, terwijl de kernindeling gelijk blijft. Afhankelijk van het verwarmingssysteem wordt de ruimte voor de technische installaties op de begane grond of op de zolder geplaatst. De variatie in beukmaten is zichtbaar in de
woonkamer, de slaapkamer(s) en de keuken. Door de vaste kern zijn er korte leidinglengtes nodig
voor de installaties. De gevelontwerpen zijn geheel naar de wens van architect en/of opdrachtgever in te vullen. Dankzij de vaste kern kunnen we mede hierdoor de voorbereidings- en faalkosten
tot een minimum beperken. Kortom; het Moduulhuis is een basiswoning met veel mogelijkheden.
Het Moduulhuis wordt in serie gebouwd volgens een bouwsysteem (prefab casco, kalkzandsteen /

Tuindorp, Ouderkerk aan de Amstel

breedplaat, gietbouw) met kwalitatief hoogwaardige materialen. De woningen presteren uitstekend op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid en worden gebouwd onder SWK-garantie.

Gerealiseerd:
Het Moduulhuis

Door de korte voorbereidingstijd en het uitgewerkte bouwproces, kan een project met het Moduulhuis in zeer korte tijd en tegen lage kosten gerealiseerd worden.

Een aantal projecten waarbij het Moduulhuis als basis is gebruikt zijn inmiddels opgeleverd.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer!
De Sniep in Diemen
Bij de 45 woningen in Diemen, De Sniep fase 8a, is het ontwerp van het Moduulhuis verrijkt met
hogere plafonds en erkers.
Tuindorp in Ouderkerk aan de Amstel
De laatste drie fasen van project Tuindorp in Ouderkerk aan de Amstel dat wij hebben gebouwd, bestaan uit in totaal 46 koopwoningen, waarvan 19 Moduulhuizen. De tussen- en hoekwoningen hebben een woonoppervlakte vanaf 120 m², zijn voorzien van openslaande deuren en hebben gekeimde kaders rondom de kozijnen. De architectuur van het Moduulhuis is aangepast aan de omgeving.

Lentezijde in Badhoevedorp
In fase 2 van Lentezijde realiseerden wij
23 koopwoningen bestaande uit tussenen hoekwoningen met woonoppervlaktes variërend van circa 120 m² tot 150 m².
Ruime nieuwbouwwoningen, met standaard vloerverwarming door het gehele
huis, een fraaie dakkapel en hardhouten
kozijnen. Daarnaast zijn de woningen
bijzonder duurzaam. Ze beschikken over
zonnepanelen en hebben een EPC van
minder dan 0,4.
De woningen worden opgeleverd met
sanitair van Villeroy & Boch, tegels en
een complete keuken.

Met het Moduulhuis
kiest u voor
 Een complete en betaalbare gezinswoning







UBA kwaliteit, zoals u dat gewend bent
Een praktische en duurzame woning
Een vaste kern met indelingsvarianten
Vrijheid in gevelontwerp en materiaalkeuze
Een variabele beukmaat en woningdiepte
Korte voorbereidings- en bouwtijd
bezoekadres
J.A. van Seumerenlaan 4, 1422 XS Uithoorn
postadres
Postbus 62, 1420 AB Uithoorn
telefoon
0297 543 400

e-mail
info@uba.nl
website
www.uba.nl

