
BROCHURE TIJDELIJKE HUISVESTING 
OKTOBER 2022



3

Inhoudsopgave
Wie zijn wij?

Hoe we op een tijdelijke locatie de kwaliteit bieden van permanente woningen. 

Voor iedereen een fijn thuis!

Bijlage

Onze oplossing

5

7

9

18

20

Flexproject Noord-Holland Bouwstroom
zie bladzijde 14 tot 17



5

Wie zijn wij? 
In The Middle Of Our Street (MOOS) is opgericht om een substantiële bijdrage te leveren aan twee 
grote sociaalmaatschappelijke uitdagingen: het enorme woningtekort en het klimaatprobleem. Wij 
bieden realistische oplossingen en willen hiermee op een verantwoorde, betaalbare en schaalbare 
manier het woningtekort aanpakken. MOOS onderscheidt zich in haar bouwsysteem en door de 
fundamenteel nieuwe werkwijze. 

Het bouwsysteem, dat gebruik maakt van CLT en circulair beton, biedt een ongekende variatie aan 
plattegronden en gebouwtypologieën, van grondgebonden woningen tot torens van zeventig meter 
hoog. In een partnerecosysteem met onafhankelijke en innovatieve partners, realiseert MOOS haar 
woningen. We maken gebruik van een volledig gedigitaliseerd proces en sturen op circulariteit. 
Daardoor waarborgen we naast kwaliteit ook marktconformiteit in prijs.   

Onze naam staat voor het fijne thuis dat wij willen creëren voor de groepen die de meeste hinder 
ondervinden van het woningtekort. Voor iedereen een huis midden in de samenleving, gericht op 
wooncomfort van de bewoner. Vooral de meest kwetsbaren lopen tegen huisvestigingsproblemen 
aan. Maar ook starters en mensen met een middeninkomen. Wij zien urgentie en noodzaak voor 
sociale bouw. Het oplossen van het woningtekort voor deze groepen zien we als een gezamenlijke 
opgave. 

Flexproject Noord-Holland Bouwstroom
zie bladzijde 14 tot 17
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Hoe we op een tijdelijke 
locatie de kwaliteit 
bieden van permanente 
woningen.
MOOS woningen worden beschouwd als een ‘tijdelijke opslaglocatie’ voor terugwinbare, 
waardevaste modules en materialen. MOOS ziet de wereld in een steeds sneller tempo veranderen 
en gelooft dat gebouwen daarin mee kunnen veranderen. De MOOS woningen voldoen ruim aan 
de kwaliteiten van het permanente bouwbesluit en hebben dus een langere levensduur dan de 
tijdelijke locatie. Het systeem leent zich er uitstekend voor om de woningen in eenzelfde of juist 
andere samenstelling te verplaatsen en eventueel van een andere uitstraling te voorzien. Met onze 
woningen ontstaat er in het flexibele segment eenzelfde wooncomfort als in permanente bouw.  

Wellicht is er in de gemeente geen volgende locatie voor flexwonen beschikbaar, wanneer de duur 
van tijdelijke huisvesting op een bepaalde locatie verloopt. MOOS gelooft in de robuustheid van en 
materialen in onze modules. Wij nemen de woningen terug en doen dit met een terugnamegarantie 
en tegen een restwaarde. Vervolgens verplaatsen we de woning naar een locatie waar deze 
opnieuw ingezet en bewoond kan worden. 

Het gehele proces, van het ontwerpen tot de keuzes voor hergebruik, wordt digitaal ondersteund 
in ons IT-platform: Our House. Het door ons ontwikkelde Our House monitort de hele levenscyclus 
van de woningen en het gebouw. Zo ontstaat er inzicht in de restwaarde. 

Mock-up woning
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Voor iedereen een fijn 
thuis! 
Onze woningen zijn gericht op een divers publiek en sluiten aan op de vraag van de markt. Door onze 
efficiënte productiemethoden creëren we financiële ruimte voor kwaliteit. Kwalitatief uitmuntende 
basiselementen in een woning, zoals een goede keuken, badkamer, een separaat gastentoilet, 
verwarming, driedubbel glas en een goede regulatie van frisse lucht, verhogen het wooncomfort. 
Mensen hebben hun eigen manier om van hun huis een fijn thuis te maken. De plattegronden van 
MOOS bieden letterlijk ruimte voor persoonlijke invulling. 

Er zijn diverse studies die aantonen dat een gemengde wijk positieve effecten heeft op de leefbaarheid 
van een gebied. Onze woningen variëren van 25 m2 tot 130 m2, de ruime verscheidenheid aan 
plattegronden is op verschillende manieren te combineren tot één gebouw. Hierdoor kunnen we op 
een efficiënte manier woonruimte bieden en vinden verschillende doelgroepen hun thuis. Gezinnen 
zowel als alleenstaanden en jong zowel als oud. 

In het MOOS ontwerpproces van het gebouw staat een sociaal veilige omgeving centraal. 
Hoe stimuleren we spontane ontmoetingen op de galerij of op straat? Hoe betrekken we de 
omwonenden? Het MOOS bouwsysteem biedt mogelijkheden voor multifunctionele ruimten die 
dienen als aantrekkelijke entree en gemeenschappelijk verblijf of voorziening. Ingesprongen 
galerijen of een trap die de galerij doorbreekt, geven het gebouw een prettig uiterlijk.

Permanent project



        Mock-up woning



Flex project
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MOOS heeft het 
afgelopen jaar  

toonaangevende  
tenders1 gewonnen.

1. 3 van de in totaal 4 ingeleverde tenders

1

2

3

Juli 2021

Mei 2022

Juni 2022
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Marktvraag

Innovatieve, betaalbare 
en duurzame 

levensloopbestendige 
appartementen

Een duurzame, betaalbare 
en vooral schaalbare 

woningbouwoplossing

Betaalbare en vooral 
schaalbare woningbouw 

oplossing voor 
kleinschalige woon-

zorgcomplexen

Vijf grote 
concurrenten

>90 inschrijvingen, 
inclusief alle belangrijke 

concurrenten

>90 inschrijvingen,
 inclusief alle belangrijke 

concurrenten

Concurrentie

Winnaar.
4000 woningen in tien jaar, 

verdeeld over drie winnaars

Winnaar.
750 woningen per jaar 

voor de komende tien jaar, 
verdeeld over zes winnaars 

Winnaar.
600 woningen in drie jaar 

verdeeld over twee winnaars

“MOOS geeft ongelofelijk 
veel ontwerpflexibiliteit aan de architect en is 

een echt circulaire woning 
voor een concurrerende prijs”

- Thijs Asselbergs, Prof. ir. Architectural 
Engineering, TU Delft

“Ik kijk ongelofelijk uit om samen te gaan 
werken met het enthousiaste MOOS team wat 

echte verandering wil en gaat brengen. De Tesla 
van de modulaire bouw”

- Harry Platte, director Parteon

“De uitstraling en het sociale karakter van 
de MOOS gebouwen past perfect in de 

kleinschaligheid van de buurten waarin wij 
vastgoed ontwikkelen”

- Mike van Lochum, Real estate developer, 
Buurtwonen

Resultaat Uitspraak jury
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Drie bouwstenen voor 
een fundamenteel 
vernieuwend 
bouwsysteem.
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1. Partner ecosysteem
Verantwoordelijkheid, levensduur 

en kwaliteit samenbrengen.

Wie impact wil hebben, kan dat zelden alleen. MOOS heeft een groep onafhankelijke en 
innovatieve leveranciers en adviseurs als partners gecontracteerd. Hiermee heeft MOOS 
de traditionele top-down-structuur van de bouwwereld losgelaten. Binnen ons partner-
ecosysteem is iedere deelnemer medeverantwoordelijk voor de duurzaamheid en de gehele 
levenscyclus van het eindproduct, van ontwerp en bouw tot onderhoud en hergebruik. We 
werken bewust samen met gerenommeerde partners, zodat wij kunnen vertrouwen op hun 
jarenlange expertise. Zij vertrouwen óns op het gebied van innovatie en standaardisatie, 
waardoor we optimaal gebruikmaken van elkaars toegevoegde waarde. Partners produceren 
de halffabricaten in hun eigen fabrieken, MOOS assembleert in één dag een complete woning 
in de MOOS assemblagelijn. Op deze manier onderscheidt het MOOS bouwsysteem zich in 
kwaliteit en kostenefficiëntie.
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2. Our House
Een digitaal leven voor elke woning. Het gehele proces, van het ontwerpen tot de keuzes voor hergebruik, wordt digitaal 

ondersteund in ons IT-platform: Our House. Het door ons ontwikkelde Our House monitort 
de hele levenscyclus van het gebouw en verschaft waardevolle inzichten in gebruik en 
onderhoud voor zowel de bewoner, de opdrachtgever, als MOOS zelf.  

Elk project begint met de 3D gebouwconfigurator van Our House waar een opdrachtgever 
zelf de financiële, functionele en (milieu)technische haalbaarheid van zijn plan kan toetsen 
met de mogelijkheden van het MOOS bouwsysteem.

Tijdens het ontwerp- en realisatieproces biedt Our House inzicht in de voortgang van 
de productie, toegang tot documenten en een overzicht van de aankomende stappen en 
beslissingen in het proces.  

De gebruiksfase wordt ondersteund door een 3D digitale kopie van het gebouw (‘digital twin’), 
waardoor de opdrachtgever goed geïnformeerd kan worden over onderhoudsbehoefte, 
waardebepaling en hergebruik.  
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3. Circulair 
MOOS gaat een stap verder. De milieuprestatie van de MOOS woningen haalt nu al ruimschoots de norm die in 2030 zal 

gaan gelden. Maar ons doel is niet om enkel ‘aan de norm te voldoen’. MOOS gaat graag een 
stap verder. Het MOOS bouwsysteem gebruikt een minimaal volume aan bouwmaterialen met 
een maximaal aandeel hernieuwbaar en circulair materiaal. Hierdoor wordt het gebruik van 
primaire grondstoffen beperkt. Door zoveel mogelijk in hout te bouwen maximaliseren we de 
opslag van CO2 in onze gebouwen.  

Ons bouwsysteem is ontworpen om betaalbaar en eenvoudig op- en afgestapeld te kunnen 
worden. Verplaatsen en opbouwen kan in dezelfde of juist in een andere samenstelling en 
uitstraling; het is maar net waar de tijdsgeest om vraagt. De wereld verandert in een steeds 
sneller tempo en gebouwen moeten daarin mee kunnen veranderen. Onze woningen gaan 75 
jaar mee en voldoen ruim aan de kwaliteiten van het bouwbesluit voor permanente woningen. 

Wij brengen duurzame materialen in ons bouwsysteem samen en zorgen ervoor dat deze 
grondstoffenstromen aan het einde van de levensduur van de woning hoogwaardig herbestemd 
kunnen worden.  



Flexproject Noord-Holland Bouwstroom
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Voor iedereen een fijn 
thuis.
In The Middle Of Our Street (MOOS) biedt 
dé realistische oplossing om op een 
verantwoorde, betaalbare en schaalbare 
manier het woningtekort aan te pakken.

Waarom samenwerken?  
Wij vinden het een goed idee om een flexibele schil waar de overheid het over heeft 
(kamerstuk 2022-0000313046) te bouwen. En het acute woningtekort, van zo’n 15.000 
woningen, op die manier aan te pakken. Laten we dat goed doen, door het duurzaam en 
circulair aan te pakken. Daarnaast zorgt een goede kwaliteit ervoor dat de woning, het 
gebouw en het gebied voor zowel de bewoner als omwonenden een prettige, sociaal veilige 
plek zijn. Tenslotte is het van belang dat projecten financieel haalbaar zijn. Dat maken wij 
mogelijk met onze woningen die een lange exploitatieperiode hebben, door het continue 
monitoren van de restwaarde en een terugnamegarantie op woningen, ingezet in de 
flexibele schil.
 

Hoe samen verder?   
In onze assemblagelijn hebben wij al vanaf volgend jaar capaciteit gereserveerd voor 
het invullen van de opgave voor flexwonen. Met onze woningen en deze gereserveerde 
capaciteit bieden wij ruim de kwaliteit van het permanente bouwbesluit, en dus het 
wooncomfort van permanent wonen, op een tijdelijke locatie. Oplevering kan al in de 
tweede helft van 2023 plaatsvinden. Samen met u willen wij bouwen aan de flexibele schil 
die onze overheid wil stimuleren. Maak een afspraak! 
Via tel: 06 16082894 of email: clarice@itmoos.nl

wwww



inthemiddleofourstreet.nl

06 160 828 94

clarice@itmoos.nl


