
Woon, maar dan anders



NOOW is de woonoplossing die tegen de stroom 
ingaat. Wij geven gehoor aan de grote vraag naar 
sociaal-maatschappelijke initiatieven om de urgente 
problemen binnen de particuliere woningmarkt, 
zoals woningnood, betaalbaarheid en scheefgroei, te 
tackelen.

NOOW staat voor betaalbaar, comfortabel en 
duurzaam wonen, waarbij de levenskwaliteit van de 
bewoner centraal staat. 
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SPAARZAME WONINGEN 
& LAGE WOONLASTEN

EIGENAARSCHAP

SNELLE DOORLOOPTIJDEN

KENMERKEN

SOCIALE GRONDPRIJZEN 
OF GROND IN ERFPACHT

KOOPSOM <€200.000,-

LAAG & MIDDENHUUR

HOUTBOUW & 
BIOBASED

(SEMI)PERMANENT



LEVENSKWALITEIT

NOOW faciliteert de woonomgeving 
waarbij levenskwaliteit van de bewoner 
centraal staat. 

Betaalbaarheid

Betaalbare huur en koopprijzen zorgen 
ervoor dat de woningen financierbaar 
zijn voor laag- en middeninkomens 
en starters op de woningmarkt. De 
spaarzame prefab woningen hebben een 
laag energieverbruik en dit resulteert 
in lage woonlasten. Zo wordt het leven 
betaalbaar en komt de bewoner in 
controle. Een woning die je instaat stelt 
om eigen keuzes te maken en meer geluk 
te ervaren bij wat jij wilt doen: werken om 
te leven en niet leven om te werken.   

Community

Bewoners worden actief betrokken bij 
de vorming van de  gemeenschappelijke 
buitenruimte en gestimuleerd om dit een 
natuurinclusieve invulling te geven. Dit 
draagt bij aan de ontwikkeling van een 
community waarbij mens en natuur elkaar 
op duurzame wijze versterken.



NOOW is de woonoplossing 
die tegen de stroom ingaat.

SOCIALE KOOP LAAG- EN MIDDENHUUR HUURKOOP



Afbeelding:  De Hopman - Aarle Rixtel

SOCIALE KOOP

NOOW KOOPSOM <€200.000,-

GEMIDDELDE KOOPSOM NEDERLAND 
>€410.000,- (8 juli 2021)

Bron:  Volkskrant - 8 juli 2021



9/24/21, 3:47 PM Twintig tiny houses komen naar Heumen: ‘Wat mij betreft meer’ | Foto | gelderlander.nl

https://www.gelderlander.nl/heumen/twintig-tiny-houses-komen-naar-heumen-wat-mij-betreft-meer~afa86549/174642228/ 1/1

   

Afbeelding:  Droogsehof - Malden

LAAG EN MIDDENHUUR
& LAGE WOONLASTEN

NOOW -  NETTO BESTEEDBAAR 
  INKOMEN BEWONERS 

TREND -  GEMIDDELD NETTO BESTEEDBAAR  
  INKOMEN NEDERLAND 

Bron:  RTL nieuws - 23 september 2021



Afbeelding:  Meinerswijk - Arnhem

HUURKOOP
Het doel van HuurKoop is dat mensen die nu 
geen woning willen of kunnen kopen, op termijn 
voordelig woningeigendom kunnen verwerven. 

NOOW biedt de potentiële HuurKooper de 
mogelijkheid om bij aanvang de woning te huren 
en op een later moment naar keuze de woning 
te kopen. 

 

Bron:  Trouw - 14 april 2021



DUURZAAM
CO2 neutraal

Groene energie

Shared mobility

PRE-FAB
Modulair

Snel en schoon

Minder milieulast

NATUUR INCLUSIEF

Finch Buildings

4

Finch Buildings

5

Biobased
Enkel gebruik van milieuvriendelijke 
en hergroeibare materialen.

Door te bouwen met hout is in elke Finch 

module 12 ton CO  opgeslagen, onttrokken uit 

de atmosfeer en opgeslagen tijdens de groei 

van de boom. Hout stoot vrijwel geen CO  uit bij 

productie, waarmee per module 28 ton bespaard 

wordt in vergelijking met het bouwen met 

traditionele bouwmaterialen. 

Houten gebouwen van hoge kwaliteit

Circulair
Generatiebestendig in zowel ontwerp 
als materiaalgebruik.

Onze modules zijn ontwikkeld vanuit het 

circulaire gedachtegoed. De modules zijn zo 

ontworpen, dat deze weer kunnen geworden 

gedemonteerd tot elementen. Door de modulaire 

opbouw van onze gebouwen, kunnen de 

afzonderlijke modules een nieuwe functie krijgen 

in een nieuwe exploitatieperiode. Sloop is hiermee 

een begrip uit het verleden.

Foto: Kees Hummel

Snel
Tot drie keer sneller dan traditionele 
bouwmethoden.

We maken onze gebouwen niet op de 

bouwplaats, maar in de fabriek. Hierdoor kunnen 

bouwen dan traditionele bouwmethoden. Zónder 

dat dit ten koste gaat van de kostprijs.

CO2-loos
Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 
36% van de CO2 uitstoot.

Wij maken onze gebouwen van massief hout 

(Cross Laminated Timber). Voor iedere 3 bomen 

die nodig zijn voor de productie van een module, 

worden 5 bomen terug geplant. Per saldo 

groeien de bossen bij de realisatie van een onze 

gebouwen.

Modulair ontwerp en 
bouwen verslaat traditioneel 

bouwen in snelheid met 
factor drie.

Foto: J. P. Witteman

SOCIAAL
Inclusief

Community building

Maatschappelijke waarde

Sociale koop

Laag & midden huur

Lage woonlasten

Vrijheid

Groen voorzieningen

Waterplan

Urban Farming

Ontspullen

Kleine footprint

Isolatie

SPAARZAAM

LOYALTY SPAARPLAN
Belonen

Eigen vermogen

Huur - koop

BIODIVERSITEIT
 Flora & fauna

Insecten en lokale diersoorten

BETAALBAARHEID



NOOW ZET ZICH IN OM 5 DUURZAME DOELSTELLINGEN TE REALISEREN



HUURKOOP

VKK VASTGOED

GO TINY LIVE FREE

hinl.org huurkoop.nu

HET TEAM

VKK Vastgoed is een vastgoedfonds waar sociaal-maatschappelijk rendement hand in hand gaat met financieel rendement.
Pieter Kursten is oprichter en mede eigenaar van VKK Vastgoed. 

Daarnaast draagt Pieter bij aan een duurzame transitie binnen de Nederlandse woningbouwmarkt door zijn werkzaamheden 
voor o.a. Built4U (grootschalig duurzaam renovatieplatform) en Hydrogen Institute Netherlands (toepassing van waterstof in de 
bebouwde omgeving).
built4u.nl

Het doel van HuurKoop is dat mensen die nu geen woning willen of kunnen kopen, op termijn voordelig woningeigendom 
kunnen verwerven. HuurKoop biedt de bewoner de mogelijkheid om bij aanvang de woning te huren en op een later moment 
naar keuze de woning te kopen.

Tommy Hendriks zijn kracht ligt in het vormgeven van creatieve oplossingen voor urgente problemen. In samenwerking met VKK 
Vastgoed is HuurKoop ontwikkelt als antwoord op de grote woningnood en de vastgelopen woningmarkt. 
huurkoop.nu

Go Tiny Live Free wil klein(er), betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken voor iedereen. Hoe we dat doen? Door burger, 
gemeente/overheid en bouwer met elkaar te verbinden. Door ze te inspireren, met elkaar in contact te brengen en te laten zien 
wat er allemaal mogelijk is.

Luck Dankers heeft 18 jaar ervaring in duurzaam bouwen en planontwikkeling, als eigenaar van Go Tiny Live Free zijn zij de 
aangewezen partij voor het aanjagen of regisseren van deze projecten.
gotinylivefree.nl

http://www.hinl.org
http://www.hinl.org
http://www.huurkoop.nu
https://www.built4u.nl
http://www.huurkoop.nu


Heeft u concrete interesse en/of wilt u meer 
weten over NOOW?

Contact: welkom@noow.nu


