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Klein wonen is een trend. De kranten staan 
vol met experimenten als ‘tiny-houses’ en 
‘micro-appartementen’.  

De demografische ontwikkeling 
laat een groei zien van één- en twee 
persoonshuishoudens. Deze huishoudens 
hebben een minder grote ruimte behoefte 
dan traditionele gezinnen. Tegelijkertijd 
hechten mensen ook minder waarde aan 
bezit, ‘delen is het nieuwe hebben’ is een 
veel gehoorde uitspraak. Door deze trend 
neemt de noodzaak voor een grote woning 
ook.

Soms is een compacte woning ook een 
bittere noodzaak. Wonen wordt steeds 
duurder, zeker in de grote steden. Er is een 
gebrek aan kleine en betaalbare woningen 
in de stad. Bovendien zijn beschikbare 
bouwlocaties in de stad schaars, of soms 
maar tijdelijk beschikbaar. Dit vraagt om 
nieuwe producten en concepten die een 
antwoord bieden op deze vraag naar 
‘compact wonen’.

SVP Architectuur en Stedenbouw 
ontwikkelde twee producten die we graag 
met u delen in voorliggende brochure. 

GROTE DROOM, KLEIN HUIS

4

IN
LE

ID
IN

G



5



Diederik studeert 
architectuur aan 
de univesiteit 
van Leuven. Hij 
is al een tijd op 
zoek naar een 

betaalbare woning 
in de stad. Omdat hij 

die niet kan vinden blijft 
hij maar zo lang bij zijn ouders 

wonen op een uur reizen van de stad. Zijn 
woonvraag is klein, hij wil het liefste een studio 
met eigen voorzieningen maar een kamer met 
gedeelde voorzieningen is ook goed.

  Toen Isha vluchtte 
naar België had ze  

geen beeld van 
hoe ze zou willen 
wonen. Inmiddels 
is ze al een tijdje 

hier en heeft ze een 
verblijfsvergunning 

gekregen. Ze zoekt nu 
een fijne plek waar ze zich kan 

settelen. Isha heeft net een baan gevonden en 
wil graag dicht bij haar werk in de stad wonen 
in een klein huis waar ze met vrienden kan 
afspreken. Hopelijk kan haar vriend ook over 
een tijdje intrekken. 

HET VERHAAL VAN...
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Loes en Giel zijn 
al een tijd een stel 

maar wonen beiden 
nog thuis. Ze willen 
graag gaan samen 
wonen en zijn 

op zoek naar een 
betaalbare woning 

in de stad, dicht bij de 
voorzieningen. Ze hoeven niet 

veel ruimte, als het maar gezellig is en ze er hun 
eigen plek van kunnen maken! En kleine tuin 
of terras zou fijn zijn zodat ze ‘s-zomers met 
vrienden kunnen bbq-en.

Aafke is een echt 
stadsmens die nog 

met volle teugen 
geniet van alles 
wat de stad te 
bieden heeft. Ze 

woont samen met  
elf andere senioren 

in een woongebouw 
met kleine appartementen en een aantal ge-
meenschappelijke ruimtes waar ze elkaar on-
gedwongen ontmoeten. De bewoners helpen 
elkaar in het dagelijks leven en maken alle-
maal graag gebruik van de vele voorzienin-
gen en activiteiten die de stad te bieden heeft.
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Compact wonen is terug van weggeweest, 
het lijkt het antwoord op een sterk 
veranderende woonvraag. Het aantal 
eenpersoons huishoudens groeit enorm: 
alleenstaanden en studenten, startende 
zelfstandigen, ontwerpers en kunstenaars, 
vitale senioren en stellen zonder kinderen, 
ze zoeken allemaal de stad op om er 
vervolgens achter te komen dat een 
woning voor hen daar financieel vrijwel 
onbereikbaar is. De verwachting is dat deze 
vraag de komende jaren alleen maar verder 
toe zal nemen.

37%

29%
26%

7%

0,5%

2015

1986

Bron: WoON 2015
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STATUSHOUDERS

JONGE STELLEN

STUDENTEN

KUNSTENAARS

ALLEENSTAANDE

STARTERS

SENIOREN

YOUNG URBAN PROFESSIONALS

EXPATS

JONG GEZIN MET EEN KIND

CHILD- FREE GEZINNEN

GEZIN MET MEERDERE KINDEREN

MODALE ARBEIDERS

VIJFTIGPLUSSERS

<50 m2

50-100 m2

>100 m2
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De laatste paar jaar ontwikkelt de 
woningmarkt zich snel. De crisis op de 
woningmarkt is voorbij en er is weer sprake 
van schaarste, met name in de grote steden. 

Het wonen in de stad is in trek, niet alleen 
vanwege de werkgelegenheid maar ook het 
aanbod van stedelijke voorzieningen speelt 
daarbij een belangrijke rol. 

Door de druk op de woningmarkt stijgt de 
vierkante meterprijs snel - met 8,4% in een 
jaar tijd! De nieuwbouw die gerealiseerd 
wordt richt zich steeds meer op de 

doorstromer in plaats van de starter. Vaak 
worden woningen ver boven de vraagprijs 
verkocht. 

Betaalbare woningen zijn een schaars goed 
geworden. Als gevolg daarvan moeten 
huishoudens met een beperkte financiële 
armslag hun heil in omliggende gebieden 
zoeken of uitwijken naar de vrije huursector.

Slimme producten kunnen een antwoord 
bieden op deze specifieke vraag op de 
woningmarkt.

WONINGMARKT IN BEELD
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SVP PRODUCT

MODULAR HOUSE



Het modular house is een slimme oplossing 
van een circulair en modulair bouwsysteem 
waarmee zowel tijdelijke als permanente 
huisvesting gerealiseerd kan worden voor 
een mix van doelgroepen. SVP werkte dit 
systeem verder uit met De Meeuw, voor 
meer informatie zie https://www.nezzt.nl

Het modular house bestaat uit een basisunit 
van 3x6 meter, dit is de maximale omvang 
die vervoerd kan worden per vrachtwagen. 
Het modulaire systeem kan zowel 
horizontaal als verticaal geschakeld worden. 

Wat gaat
 het snel, zeg!

MODULAR HOUSE
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x0 x104 x34 x6,5
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Doordat de units volledig geprefabriceerd 
zijn kunnen ze ter plekke zeer snel 
geschakeld worden waardoor overlast 
voor de omgeving tot een minimum 
beperkt blijft. Dit heeft grote voordelen op 
binnenstedelijke locaties. Het bouwsysteem 
is volledig demontabel en kan elders 
hergebruikt worden. Er is dus sprake van 
een cirulair bouwsysteem.

De units zijn voorzien van een natte cel en 
een keuken. Afhankelijk van de gewenste 
woningtypes kunnen verschillende 
indelingen gemaakt worden. 

FLEXIBEL EN CIRCULAIR
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18 m2 BVO 28 m2 BVO 37 m2 BVO

unit 1,5 unit 2 units
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Bron: De Meeuw
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De modulaire unit kan bekleed worden met 
verschillende gevelelementen waardoor 
het systeem op elke locatie en binnen elke 
context inpasbaar is. De gevel kan worden 
aangepast aan de gewenste beeldkwaliteit 
en uitstraling. De gevel bestaat uit prefab 
elementen en is zo gedetailleerd en 
afgewerkt dat er geen onderscheid is met 
permanente bouw. 

VEEL GEVEL MOGELIJKHEDEN
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TOEPASSING IN EEN
STEDELIJKE OMGEVING 
In stedelijke gebieden realiseren we met 
het modulaire bouwconcept compacte 
woongebouwen met een hoogte van 
4 à 5 bouwlagen en een zeer efficiënte 
plattegrond. Zo kunnen er op een klein 
oppervlak een groot aantal woningen 
worden ingepast. De gebouwen beschikken 
meestal over collectieve ruimtes voor 

algemeen gebruik waar de bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. De individuele 
micro-appartementen beschikken 
over ruime raamopeningen met Franse 
balkons waardoor ondanks de compacte 
plattegrond een goed contact met de 
buitenruimte wordt geboden.CI
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TOEPASSING IN EEN
STEDELIJKE OMGEVING 
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SET
Amsterdam
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KARMIJN 
Amsterdam
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DAKLOZENOPVANG
Amersfoort
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TOEPASSING 
KLEINSCHALIGE OMGEVING 
De modulaire woningen zijn zowel 
geschikt voor inpassing in een stedelijke 
context als voor inpassing in een meer 
kleinschalige of dorpse context. Voor deze 
laatste toepassing heeft SVP verschillende 

ontwerpen gemaakt die op een 
vanzelfsprekende manier integreren in een 
kleinschalige omgeving. De ontwerpen zijn 
ook geschikt voor het huisvesten van kleine 
woongroepen uit specifieke doelgroepen.
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TOEPASSING 
KLEINSCHALIGE OMGEVING 
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Ondanks
de beperkte 

ruimte toch 

een ruimtelijk 
gevoel

Toon
Berna

Bewoners modelwoning
aan het woordSPREIDING NL

Op een groeiend aantal locaties werkt 
SVP aan compact wonen. We realiseren 
huisvesting voor studenten, betaalbare 
sociale huurwoningen voor  starters 
en woongebouwen voor jongeren en 
statushouders in Amsterdam en Almere.

Bron: https://www.nezzt.nl/nieuws/blog-1-bericht-uit-minitopia/
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De Werkfabriek
Marie Curiestraat, Almere 

Odeonpark
Odeonstraat, Almere

Karmijn
Louwesweg, Amsterdam

Lohuizenlaan
Th. K. van Lohuizenlaan, Amsterdam

Blok 13A
Daguerrestraat,  Amsterdam

Tiny House
Proeflab Minitopia
Boschveldweg 471, ‘s Hertogenbosch
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SKINNY HOUSE
SVP PRODUCT



Tiny houses zijn bedoeld voor bijzondere 
locaties die vaak maar tijdelijk beschikbaar 
zijn waardoor traditionele woningtypes 
minder voor de hand liggen. Voor stedelijke 
locaties zijn de Tiny Houses minder geschikt, 
immers de dichtheid is te laag en de 
typologie is niet geschikt voor invullocaties. 

Daarom is SVP op zoek gegaan naar een 
stedelijke variant van het Tiny House en 
heeft dat gevonden in het Skinny House. 
Een extra smal woonhuis dat zich goed in 
straten en stegen, langs pleinen en kades 
laat verkavelen en zelfs laat stapelen!

Ik wil 
geen tiny 

maar 
een Skinny 

House!

SKINNY HOUSE
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?

bu�er

bu�er

privé

openbaar

openbaar

extra hoge begane grond: 4m

Type A

skinny house

!
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Smal wonen in de stad
Smal wonen was actueel in de jaren ‘60 en 
‘70 en vooral in uitbreidingsgebieden. De 
tegenwoordige opgave ligt op het terrein 
van de herstructurering en verdichting - 
dichter bij het stadscentrum. Het Skinny 
House levert een groter aantal woningen 
per hectare op, leidt tot een betere mix van 
bevolkingsgroepen, kan ingezet worden 
als passtukken op kleine locaties en als een 
alternatief voor ‘high rise’  bouwen.

Voordelen van het Skinny House
Skinny houses zijn smaller maar ongeveer 

even diep als standaard woningen. Ten 
opzicht van deze woningen wordt vooral op 
de gevellengte bespaard. 

Hoewel de kubieke meter prijs van een 
Skinny House misschien wat hoger is, zijn 
de bouwkosten lager door het geringere 
materiaalgebruik, de stichtingskosten 
lager door het gunstiger grondgebruik, 
de exploitatielasten lager door minder 
energiekosten en de maatschappelijke 
kosten lager door de hogere 
woningdichtheid. 

WAAROM INTERESSANT?
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In veel historische steden komen smalle 
woonhuizen voor. Niet alleen in Amsterdam 
en andere Europese steden maar ook in 
Boston en zelfs in New York. 

Het smalle woonhuis is het gevolg 
van de verdichting die veel historische 
steden in de loop der eeuwen hebben 
meegemaakt, omdat ze eenmaal binnen 
hun verdedigingswerken waren opgesloten. 

Er is echter ook een andere aanleiding 
denkbaar voor een smalle woning. In de 

Verenigde Staten spreekt men wel van 
‘spite houses’, bedoeld om iemand de voet 
dwars te zetten of het leven zuur te maken 
door in zijn of haar uitzicht te bouwen. 
Soms waren deze huizen bedoeld om 
stedenbouwkundigen te ergeren door op 
een toekomstig wegtracé te bouwen of 
domweg om de bouwregelgeving uit te 
dagen. Enige inventiviteit is de bouwers 
van deze bijzondere vorm van Skinny 
Houses niet vreemd en zoals wel vaker 
gebeurt, leidt officiële ergernis tot publieke 
bewondering en uiteindelijk tot acceptatie.

GEWORTELD IN HET VERLEDEN
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1696
1830

1860'

2007 2008

2012 2016

AMSTERDAM
M BREED2 AMSTERDAM

M BREED2,4

BOSTON
M BREED3,1 ALEXANDRIA VA

M BREED2,2

LONDON
M BREED2,4

1738

TOSHIMA
M BREED2,5

WARSCHAU
M BREED1,2

ANTWERPEN
M BREED2,5

ROTTERDAM
M BREED3,4
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Het Skinny House is flexibel, er zijn 
verschillende bijzondere plattegronden 
ontwikkeld. Hierdoor is de woning geschikt 
voor verschillende doelgroepen en 
leefstijlen. De oplossingen zijn eenvoudig 
en betaalbaar en geschikt voor zowel 
sociale huur als goedkope koop.

Voor alle woningen is gezocht naar een 
minimale breedtemaat bij een gebruikelijke 
dieptemaat. De minimale breedte voor 
een volledig geoutilleerde woning komt 
met inachtneming van het Nederlandse 

bouwbesluit uit op 3,26 m. Wanneer 
vervolgens wordt gezocht naar een 
bruikbare woonoppervlakte voor een 
tweepersoonshuishouden leidt dat tot een 
diepte van 9,6 m. Eén bouwlaag krijgt dus 
een minimale oppervlakte van 31,30 m², 
een tweelaagse woning meet 62,60 m². 

Bij alle woningen kan de breedte eenvoudig 
worden vergroot. Bij vergroting van de 
diepte moet goed worden gelet op de 
lichttoetreding.

HET NIEUWE SKINNY HOUSE
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TYPE A

TYPE B

TYPE C

TYPE D

TRAP CENTRAAL

SPLIT LEVEL

SMALLE TRAP AAN GEVEL

BREDE TRAP AAN GEVEL

43



TYPE A

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 1E VERDIEPING OPTIE

TRAP CENTRAAL
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keuken

woonkam
er

openbaa
r

prive

TYPE A
TRAP CENTRAAL
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Smalle woningen betekent niet dat er 
weinig mogelijkheden zijn in de gevel. 
De gevel kan flexibel ingevuld worden 
en zo kan er worden aangesloten op 
iedere gewenste beeldkwaliteit. Een meer 
horizontale of verticale geleding, een 
individuele uitstraling of juist de uitstraling 
van een groter blok, alles is mogelijk.

GEVEL OPTIES
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SPRONGEN IN BOUWLAGEN

LUIKEN

OPEN/DICHT GEVELBEELD
BOUWFYSISCH
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SKINNY HOUSES IN DE PLINT 48
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De skinny houses kunnen gebruikt worden 
om kleine gaten in het stedelijk weefsel te 
hechten, maar ook als typologie om grotere 
ontwikkellocaties te vullen. Ten opzichte 
van standaard rijenwoningen kunnen bij 
het toepassen van dit smalle woningtype 
1,6 x meer woningen worden gerealiseerd! 

De skinny houses zijn ook te combineren 
met andere typologiëen binnen een blok 
waarbij de skinny houses de plintlaag vullen 
en daarboven appartementen gerealiseerd 
worden.

    1,6x meer
skinny houses

TOEPASSING SKINNY HOUSES
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COMPACTE 
PROJECTEN



COMPACTE PROJECTEN
De Werkfabriek
Almere

Betaalbaar wonen 
voor ondernemende geesten
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Campus Plaza
Wageningen

Zelfstandig wonen 
of in een groep

COMPACTE PROJECTEN
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Passantenpension
Deventer

Tijdelijke crisis woonplek

COMPACTE PROJECTEN
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WIE ZIJN WIJ? 



SVP creëert ruimte om te wonen, te 
werken, te leren en te ontspannen. SVP 
wil leefomgevingen maken die geliefd 
zijn bij de gebruikers. Onze intrinsieke 
nieuwsgierigheid naar het doen en laten 
van mensen motiveert ons. Wij ontwerpen 
gebieden en gebouwen die aantrekkelijk 
zijn om in te verblijven, die gezond zijn 
en die mensen stimuleren om zich te 
ontplooien.

SVP heeft aandacht voor detail en is trots 
op haar vakkennis. Ons vakmanschap 
geeft opdrachtgevers het vertrouwen 

dat hun vraag bij ons in goede handen is. 
Ontwerpen van SVP worden gerealiseerd. 

Om opgaven breed te kunnen benaderen 
werken wij graag met verschillende 
professionals. Door samen te werken met 
andere bureaus, organisaties en specialisten 
vergroten we onze kennis en versterken 
we onze ontwerpkracht. Wij geloven dat 
kruisbestuiving leidt tot creativiteit en tot 
integrale en dus betere oplossingen. 

De transitie naar een circulaire economie en 
de snelle technologische ontwikkelingen 

WIE ZIJN WIJ? 
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NEEM CONTACT OP

INFO@SVP-SVP. NL

zijn op dit moment dé grote thema’s in 
onze samenleving. Als ontwerpers voelen 
wij ons uitgedaagd om de impact hiervan 
op leefpatronen van mensen en op de 
leefomgeving te duiden en te vertalen in 
toekomstbestendig ontwerpen.

Voor meer informatie kunt u onze website 
bezoeken op www.svp-svp.nl.
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het ’t Zand 17
3811 GB Amersfoort

Nederland

+31 33 470 1188
info@svp-svp.nl


