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A. VRAAG COA 
 
 A A N L E I D I N G  O N D E R Z O E K  

Sinds de crisis in 2008 is leegstand in het Nederlandse 
bedrijfsvastgoed sterk toegenomen. Trends als thuiswerken, 
digitalisering, online shopping, sanering van agrarische bedrijven 
en leegloop van religieus vastgoed verergeren de leegstand in 
Nederland. De eerste drie trends worden nogmaals versterkt door 
Covid-19 maatregelingen. Aan de spiegelzijde is er een enorme 
druk op de woningmarkt, spoedzoekers als studenten, starters, 
statushouders en arbeidsmigranten komen moeilijk aan een 
woning. 

De huisvestingsbehoefte van het COA met betrekking tot 
asielzoekers is vergelijkbaar deze spoedzoekers. Spoedzoekers 
hebben, net als asielzoekers, op korte termijn woonruimte 
nodig en vaak maar voor een bepaalde periode. En, er is, net 
als bij AZC’s, sprake van een permanente tijdelijkheid, alleen de 
doelgroepen fluctueren. Het huisvesten van asielzoekers kan 
daarmee het begin zijn van een oplossing voor een veel bredere 
maatschappelijke (woon)opgave. 

Het volledig ombouwen van voorgenoemd leegstaand vastgoed is 
vaak te kostbaar en niet voldoende flexibel inzetbaar. Het COA is 
daarom op zoek gegaan naar een flexibele box-in-box oplossing 
waarbij de inbouw losstaat van de drager en makkelijk kan worden 
aangepast en meeverhuist naar het volgende pand. In de pagina's 
hierop wordt behandeld wat een Box-in-Box oplossing is en hoe 
kan worden getoetst of het bestaande leegstaande vastgoed 
geschikt is voor een dergelijke oplossing. 



5

A. VRAAG COA 
 
 W A T  I S  E E N  B O X - I N - B O X ?

Een Box-in-Box oplossing maakt gebruik van bestaand vastgoed 
zoals bedrijfsvastgoed, kantoren, winkels kerken of agrarisch 
vastgoed. De buitenschil van dit pand kan worden beschouwd 
als een beschermende schil waarin één of meerdere volledig 
ontkoppelde modules geplaatst worden. 

VOORDELEN BOX- IN-BOX  
• Eenvoudig en snelle opbouw
• Er hoeft geen (kostbare) regenwerende gevel worden 

toegepast
• Er hoeven geen extra funderingen worden aangelegd 
• Modulair: makkelijk aan te passen aan het gebouw; zowel in 

de ontwerpfase als tijdens de gebruikersfase
• Tijdelijke inpassing: het systeem kan makkelijk (tijdelijk) 

worden toegepast, opgeslagen en hergebruikt
• Het systeem behoud zijn restwaarde en biedt hiermee een 

circulaire oplossing

NADELEN BOX- IN-BOX
• De huidige Box-in-Box systemen zijn enkel geschikt voor 

kantoren
• De bestaande schil is niet altijd geschikt, aanvullende 

wijzigingen zijn soms nodig om installaties aan te koppelen 
of daglicht toe te laten.

• De  herbruikbaarheid van de Box-in-Box vereist  een  eigenaar  
die zorg draagt voor het systeem in de gebruikersfase

Op de volgende pagina wordt dieper ingegaan op de conclusies 
van dit onderzoek. Hierin worden onder andere deze nadelen 
verder onderzocht. 
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A. VRAAG COA 
 
 C O N C L U S I E S  O N D E R Z O E K

Zoals in de aanleiding omschreven is het COA op zoek gegaan 
naar een flexibele Box-in-Box oplossing geschikt voor woningbouw 
én naar de randvoorwaarden van geschikt vastgoed. Zie voor het 
volledig rapport ook de website flexibelewoonoplossingen.nl.

BOX- IN-BOX WONINGBOUW
Nederland kent twee modulaire Box-in-Box bouwers: The New 
Makers en Respace. Beide zijn gevraagd door het COA om te 
onderzoeken of hun Box-in-Box kantorenmodules geschikt 
te maken waren voor COA flexibele woningbouw. Zij hebben 
onderzoek gedaan naar de strengere juridische randvoorwaarden 
die gesteld worden aan woningbouw.  Hierna is onderzocht of hun 
systeem aan te passen was aan deze strengere eisen. 
• Akoestiek: na drie maanden engineering is voor beide 

systemen op detailniveau een oplossing gevonden waarmee 
voldaan wordt aan de akoestieke nieuwbouw/woningbouweis

• Brandveiligheid: er is een uniform brandveiligheidsconcept 
ontwikkeld in samenwerking met EFPC waarbij het Box-in-
Box systeem in elk bestaand vastgoed is te plaatsen. 

• Daglicht: toetreding van daglicht is niet op moduleniveau op 
te lossen, hierbij moet altijd per casus gekeken worden naar 
bestaande ramen in de schil en bijbehorende oplossingen.   
Beide partijen hebben drie case-studies doorgerekend 
met luxberekeningen. In twee van de drie gevallen was de 
juridische daglichteis haalbaar zonder aanpassingen aan de 
gevel. Hiermee wordt voldaan aan de juridische daglichteis. 
De architecten van beider systemen benadrukken dat voor 
comfort per casus moet worden bekeken of aanvullende 
openingen gewenst zijn.

The New Makers Box-in-Box systeem: dragende wanden (p. 

Respace Box-in-Box systeem: kolom/ligger constructie 

GESCHIKT VASTGOED
Aan de hand van een typologiestudie is gevisualiseerd welke 
types vastgoed geschikt zijn voor een Box-in-Box systeem en 
welke aandachtspunten er per typologie spelen.  Hierin is ook een 
quickscan te vinden waarbij snel is in te schatten of een pand 
bruikbaar is voor invulling met een Box-in-Box door het COA. 

EIGENAARSCHAP EN RESTWAARDE
De herbruikbaarheid en flexibele inzetbaarheid maakt dat een 
Box-in-Box systeem een lange levensduur heeft van rond de 40-
50 jaar. Bij het gebruik van een product over zo’n lange levensduur 
zijn de oplossingen doorgaans goedkoper dan traditionele 
bouw. De crux zit echter in de businesscase. Dit vraagt verdere 
uitwerking, dit is in dit onderzoek nog niet behandeld:
• Wie blijft de eigenaar van de woningen, ook na verplaatsing? 
• Hoe bereken je de restwaarde van de woning na gebruik? 
• Wie is juridisch verantwoordelijk tijdens het gebruik van de 

woning?
• Hoe interessant zijn leaseconstructies voor het COA. 

CONCLUSIES
• Het Box-in-Box systeem biedt een grote potentie voor zowel 

het COA als een bredere doelgroep van spoedzoekers (p. 4)
• Uit dit onderzoek blijkt dat het Box-in-Box systeem voldoet 

aan de juridische en technische eisen voor woningbouw
• De daglichteis vereist altijd extra onderzoek per casus
• Voor verdere uitwerking is onderzoek naar de businesscase 

voor het COA benodigd 

https://flexibelewoonoplossingen.nl/
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B.  EISEN BOX-IN-BOX
 C O A  A Z C  -  P R O G R A M M A  V A N  E I S E N  

Voordat kan worden overgegaan naar welk vastgoed geschikt is 
voor een Box-in-Box oplosssing word eerst dieper ingegaan op de 
eisen die aan het inbouwsysteem worden gesteld. Deze eisen zijn 
gevisualiseerd in het Programma van Eisen van het COA. 

Het COA kent modules van 4- en 6-persoonshuishoudens. 
Zie voor de oppervlaktes hiervan  de volgende pagina. De 
volgende programmatische eisen kunnen worden gesteld aan de 
plattegronden:

PRIVACY
Omdat op AZC’s meerdere eenpersoons huishoudens samen in 
één module kunnen worden geplaatst het van belang om in het 
ontwerp rekening te houden met privacy. 
Aan de rechterzijde van de pagina is de overgang tussen privé 
en gezamelijk-toegankelijk gevisualiseerd. Via de entree biedt 
een verkeersruimte toegang aan de woonkamer/keuken. Deze 
verkeersruimte is ook de buffer tussen slaapkamers en leefruimtes. 
Daarnaast is het van belang dat er geen directe zichtlijn in de 
slaapkamers is vanuit een andere ruimte. 

MODULAIR
Het verloop op AZC's zorgt voor een zeer variabele opvang 
waarbij zowel gezinnen als eenpersoonshoudens gevarieerd 
moeten kunnen worden geplaatst. Het geniet hierom de voorkeur 
om modules hierop aan te kunnen passen. Door eenvoudig 
verplaatsen van een wand kunnen bijvoorbeeld éépersoons- 
tweepersoons slaapkamers worden. 
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Pr ivacy :  door deuren te laten 'verspringen' zijn er 
geen directe zichtlijnen vanuit de slaapkamers

Legenda 

Modu la i r :  van  4  x  1 -pers . 
s laapkamer  naar  2  x  2  pers .  

Slaapkamer - 1
5.3 m2

Techniek
1.5 m2

Meterkast 
0.5 m2

Douche  
3.3 m2

Toilet  
1.3 m2

Slaapkamer - 2
11 m2

Woonkamer - 11 m2 Keuken - 6 m2
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B.  EISEN BOX-IN-BOX
 C O A  A Z C  -  P R O G R A M M A  V A N  E I S E N  

SLAAPKAMERS
Bij de woningen zijn er minimaal twee 2-persoons slaapkamers. In 
de kamer heeft de bewoner de beschikking over een bed, een kast 
en een stoel. Privacy in de zin van inkijk, afsluitbaarheid en goede 
geluidisolatie spelen een belangrijke rol. 

DOUCHE/TOILET
Een woning is voorzien van een separaat toilet met fontein en 
badkamer met douche en wasbak. 

WOONKAMER
De bewoners delen een gezamenlijke woonkamer die grenst aan 
een open keuken en via een deur verbonden is met de gang. In de 
woonkamer kunnen de bewoners samen komen en hun maaltijd 
nuttigen. In de woonkamer staat een 4-persoonstafel en er hangt 
een tv. 

KEUKEN
Op een azc koken de bewoners zelf. Iedere wooneenheid heeft 
een eigen keuken die gekoppeld is aan de woonkamer. Iedere 
keuken is voorzien van 4 kookpitten, afzuigkap, twee koelkasten 
(tafelmodel) en koffiezetapparaat/waterkoker. Deze apparatuur 
wordt geleverd door een leverancier van het COA. Voor iedere 
bewoner is er 1 keukenkastje. 

TECHNISCHE RUIMTE
In onze woningen nemen de installaties vaak meer ruimte in 
dan de installaties in een reguliere woning. Hierbij moet gedacht 
worden aan de cv-ketel, boilers, ventilatie-unit etc. De ruimte is 
alleen toegankelijk voor het COA en onderhoudspartijen. 

METERKAST
Elke wooneenheid heeft een meterkast nabij de entree. In de 
meterkast zijn de diverse meters, afsluiters en het zekeringenpaneel 
ondergebracht. De meterkast is afgesloten voor bewoners en 
alleen toegankelijk voor het COA en onderhoudspartijen. 
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23,6  M 2

21 ,2  M 2

21 ,6  M 2

32 ,6  M 2

22  M 2

33 M 2

Inde l ing  4 -persoons  s laapkamers  Inde l ing  6  persoons  s laapkamers  

A fmet ingen verkeers ru imte 
a fhanke l i j k  van  schaker ing 
ru imtes  in  modu les

Min imaa l  2  x  2 -persoonss laapkamer 
in  een  6-persoonsmodu le

SCHAKERING
Zoals toegelicht in de de aanleiding op pagina 4 moeten de 
woningen bij voorkeur niet alleen voor asielzoekers, maar ook 
voor andere doelgroepen geschikt zijn. Volgens de principes van 
Flexibele Opvang kunnen de woningen gelijktijdig of volgtijdelijk 
door andere doelgroepen worden gebruikt. 

Aandachtspunten hierbij zijn:
-  Courante plattegronden. Om de woningen geschikt te maken  
   voor andere doelgroepen is het raadzaam om uit te gaan van    
    kleinere plattegronden. Niet meer 8 personen die voorzieningen    
   delen, maar 4-6. Hierdoor ontstaan 1-2 kamer woningen, die  
    voor veel meer doelgroepen geschikt te maken zijn. 
-  Efficiëntie en woongenot: Deze kleinere plattegronden hebben  
    daarnaast ook een efficiency voordeel. De capaciteit op een AZC  
   kan flexibeler worden ingezet. Kleinere wooneenheden zorgen  
   daarnaast ook voor meer privacy en woonplezier. 

Om modules makkelijk aan te koppelen en onderhouden heeft 
het de voorkeur om  de ondersteunende voorzieningen bij elkaar 
te clusteren, te weten; de meterkast, techniekruimte, badkamer, 
toilet en keuken.  
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C.  THE NEW MAKERS
 I N T R O D U C T I E

The New Makers (TNM) is een bijzonder architectenbureau. 
Ze ontwerpen niet alleen, maar detailleren én produceren ook 
in-huis.  Al hun gebouwen zijn volledig remontabel, circulair en 
herbruikbaar. De houten hoofdconstructie slaat CO2 op, en 
wandmodules worden waar mogelijk met natuurlijke of circulaire 
materialen gevuld: zoals isolatie van gerecyclede jeans.

1. Digitale productie in Delft: hier worden de modules CNC gefreest 3. De bouwelementen zijn gemakkelijk als lego in elkaar te klikken

5. Inbouwoplossing: spreekkamers voor de ABN Amro

2. Flatpacked verscheping van bouwelementen naar locatie

4. Buitenoplossing: volledig remontabel houten kantoor 6. Volledig remontabel met gerecyclede & natuurlijke grondstoffen
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C.  THE NEW MAKERS
 H E T  B O U W S Y S T E E M 

De New Makers maken gebruik van een dragende wand 
constructie. De wand wordt gebruikt als stabiliserend element 
waarbij geen extra stalen kruizen in de constructie nodig zijn. De 
facade wordt op het laatste aangebracht op locatie, dit maakt het 
mogelijk om een 30-minuten brandwerende wand te maken. 
in het gebouw ten alle tijden mogelijk te houden.

Sfeerbeelden mogelijke materialisering 
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C.  THE NEW MAKERS
 C O N F I G U R A T I E 

LEGO BOUWSYSTEEM
Met het wand en vloersysteem van The New Makers zijn 
plattegronden gemaakt op basis van het COA Programma van 
Eisen (zie ook p. 8-10). Deze slaapkamers & sanitaire units (zie 
hiernaast) kunnen als lego blokken in elkaar worden geschoven 
tot een eindeloze variëteit aan plattegronden. (zie hieronder)
Door de blokken aan elkaar te koppelen ontstaat er een atrium 
met hieromheen een 30-minuten brandwerende gevel. 
In de plattegronden hiernaast is waar mogelijk gewerkt met 
polycarbonaat voor extra daglichttoetreding. Daarnaast 
zijn alle leefruimtes gelegen aan het atrium voor optimale 
daglichttoetreding.   

Eindeloze variëteit in plattegronden, geschakeld met atrium in het 
midden

Uitwerking van de L-plattegrond in een 6-persoonsmodule met in de 
kern een atrium voor extra daglichttoetreding in de Box-in-Box

Legoblok 2 -pers slaapkamer 11 m2 Legoblok 1-pers slaapkamer 5.3 m2 Sanitaire unit: Comfort Cabin

Plattegronden als 'tetris'
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C.  THE NEW MAKERS
 I N S T A L L A T I E S

COMFORT CABIN
De ComfortCabin is ontwikkeld voor de sociale woningmarkt. 
Nederland kent een sterke vraag naar een circulaire, mudulaire 
sanitaire unit waar alles slim kan worden gekoppeld. De 
ComfortCabin bestaat uit een toilet, douche, keuken en 
installatiekast. 
ComfortCabin gebruikt de potentie van digitale productiemethoden 
om woningen en leegstaand vastgoed in één keer te voorzien 
van sanitaire behoefte. Computergestuurd (CNC) frezen maakt 
onderdelen snel en betaalbaar te produceren, precies op maat 
te maken en als plat pakket op locatie in elkaar te klikken. Omdat 
alle electra stekerbaar door de wanden heen wordt verwerkt hoeft 
er op locatie niet langer een electricien aanwezig te zijn voor het 
monteren.

NOWA KITCHEN
Onze bijpassende NOWA (No Waste) keuken is volledig 
opgebouwd uit natuurlijke materialen, en is volledig remontabel 
zodat je eineindig onderdelen kan vervangen of aanpassen. De 
Plug-and-Play installaties zorgen voor een eenvoudige en snelle 
montage. Lokale productie en flatpack vervoer besparen CO2. 
Alle onderdelen kunnen volledig worden gereviseerd, gerecycled 
of hergebruikt. 

Comfort Cabin: een volledig geïntegreerde installatiecabine met 
toilet, badkamer, installatiekast én keuken.

NOWA keuken - volledig circulair en remontabel gemaakt met 
biobased materialen
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B .  E I S E N 
    B O X - I N - B O X

D .  S Y S T E E M 
 R E S PA C E

A .  V R A A G  C O A

C .  S Y S T E E M 
 T H E  N E W    
  M A K E R S

ENTREE

Badkamer

Toilet

Techniek

Slaapkamer - 1 Slaapkamer - 1 Slaapkamer - 1Slaapkamer - 1 

Woonkamer

Keuken

COA toegankelijk

Privé

Verkeersruimte

Open verbinding

Gezamelijk toegankelijk

mk
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D.  RESPACE
 I N T R O D U C T I E

Het Respace-systeem is een innovatieve en integrale oplossing 
om bestaande panden een nieuwe invulling te geven. Het 
systeem is onder andere geschikt voor het transformeren van 
industrieel erfgoed, loodsen, kerken en fabrieken. Met talloze 
voordelen ten opzichte van conventionele prefab houtskeletbouw- 
en box-in-box-systemen. Volledig inpasbaar, aanpasbaar, flexibel 
en circulair!
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D.  RESPACE
 H E T  S Y S T E E M

Respace maakt gebruik van CNC-gefreesd hout uit 
duurzame Europese bossen. Het systeem is ge-
engineerd op kostenefficiënt materiaalgebruik, zeer snelle 
assemblage, flexibiliteit in toepassing en comfort in gebruik.  
De onderdelen worden exact op maat geproduceerd met CNC 
robotfrees-machines. Bij het ontwerp en de constructie is al 
rekening gehouden met alle installaties: verwarming, waterleiding, 
elektra, ict-verbindingen, klimaatbehandeling, ventilatiekanalen, 
etc. Al deze installaties en voorzieningen worden vooraf in de 
panelen en elementen geïntegreerd. Tijdens het gebruik kunnen 
makkelijk aanpassingen worden gedaan om andere configuraties 
te maken of ruimtes anders in te delen. Respace is bedacht vanuit 
een circulaire filosofie: aan het eind van de life cycle kunnen de 
modules en panelen eenvoudig worden gedemonteerd om elders 
in te zetten, of in de vorm van biomassa terug te geven aan de 
kringloop.

Respace is een volledig parametrisch systeem. De overspanningen in de breedte, diepte en hoogte 
worden naar volledige maatwerk ontworpen en geproduceerd. Volledig inpasbaar!

Alle elementen zijn voorzien van de nodige sparingen om installatiewerk met het grootste gemak 
te kunnen integreren en flexibel te kunnen herindelen wanneer nodig. Voorbereid op de toekomst!

Het systeem van Respace maakt gebruik van een kolom-ligger constructie waarin de wanden en vloeren gemonteerd worden. Hierdoor 
is de ruimtelijke indeling blijvend herindeelbaar, los van de constructieve eigenschappen van de draagconstructie. Volledig aanpasbaar!



D.  RESPACE
 H E T  C O N C E P T

Het Respace-ontwerp is flexibel inzetbaar en kent veel 
ontwerpvrijheid binnen de schil van een reeds bestaand gebouw. 
Om het ontwerpproces nog gemakkelijker en overzichtelijker te 
maken maken we gebruik van vier ontwerpkaarten (+ jokerkaart 
voor extra daglicht indien nodig). Met elke kaart zet je een stap 
in de richting van een evenwichtig ontwerp die voldoet aan de 
gestelde eisen.
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Het grid wordt geprojecteerd over het beschikbare oppervlak. 

Dit is het speelveld waarin het ontwerp zal worden gemaakt.

Het daglicht bepaalt de ontwerprichting, deze is van grote 

invloed op het ontwerp. Als ‘jokerkaart’ kan er extra daglicht 

worden toegevoegd aan de schil indien de huidige lichtinval 

onvoldoende is.

Het PvE wordt ruimtelijk vormgegeven binnen het uitgezette 

grid. Het ontwerp wordt getoetst op het vooraf uitgewerkte en 

getoetste brandveiligheidsconcept; een woning is niet groter 

dan 500m².



D.  RESPACE
 C A S E  S T U D Y

De Backer en Ruebhallen zijn twee leegstaande, aan elkaar 
gebouwde, bedrijfshallen in wijk Belcrum in Breda. De kleinere hal 
biedt aan Respace  ruimtelijkheid voor twee verdiepingen, waar 
de grote hal drie verdiepingen toelaat. Het stramien aan daklichten 
is leidend om het ontwerp haalbaar te kunnen ontwerpen. De 
verblijfsruimten zijn allemaal georiënteerd op de daglichtstroken. 
Tegen de blinde wanden staan de verkeersruimte en badkamers,
welke geen daglichteis hebben. In de beide typen woonunits 
bestaat de mogelijkheid om een 2-persoonskamer op te delen 
in twee 1-persoonskamers. Ook bestaat de mogelijkheid om de 
keuken af te scheiden van de woonkamer voor een extra laag aan 
privacy richting de privéruimtes.

Door de ontwerpkaarten toe te passen ontstaat een geschikte Respace-opzet welke voldoet aan de gestelde eisen van het PvE, 
daglichttoetreding en brandveiligheid.

De plattegrond is ontworpen om bewoners privacy te bieden in 
wat grotere slaapkamers, waar de woonkamers juist gedeeld 
worden door twee woon-units om de ruimtelijkheid te bevorderen.
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COLOFON COA AM
IF FLO

RANDVOORW
AARDEN VASTGOED BOX-IN-BOX

Dit onderzoeksdocument is opgesteld door 
Respace & The New Makers in opdracht van het 
COA AMIF FLO project. Voor verdere informatie 
over dit onderzoek kunt u contact opnemen met 
Maarten Schaepman van het COA:

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Maarten Schaepman
Vastgoedregisseur
Afdeling Vastgoed & Facilitair - Vastgoedontwikkeling
email:  MaartenSchaepman@coa.nl
Telefoon:                 +31 61 53 15 810
Website:                  www.coa.nl

Voor verdere informatie over de Box-in-Box 
oplossingen behandeld in dit onderzoek kunt 
u contact opnemen met The New Makers of 
Respace:

The New Makers
Nadia Remmerswaal
Architect & projectleider 
email:  nadia@thenewmakers.com
Telefoon:                 +31 643949730
Website:                  www.thenewmakers.com

Respace
Eldin Fajkovic
Architect 
email:  eldin@respace.nl
Telefoon:                 +31 42318539
Website:                  www.respace.nl


