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Bezoek aan Fijn Wonen

Team Fijn Wonen

Menso Oosting
Directeur Fijn Wonen

Popke Veenstra
Accountmanager Fijn Wonen

Sietze de Jong
Projectmanager Fijn Wonen

Edwin Sietsma
Projectmanager Fijn Wonen

Hidde Luinenburg
Projectmanager Fijn Wonen

Tineke Keidel
Marketing en communicatie 



Programma

09:45-10:00 – ontvangst Fijn Wonen Experience 

10:00-10:30 – presentatie door Menso Oosting 

10:40-11:30 – rondleiding door woningfabriek 

11:40-12:00 – reizen naar Wolvega 

12:00-12:30 – bezichtiging woningen met lunch

12:30-12:35 – einde bezoek 



Wat is Fijn Wonen

Betaalbaar Mooi

Duurzaam Voorspelbaar



Fijn Wonen in Meppel?

• Eerste contact in april 2021

• Afstemming tussen Fijn Wonen en de werkgroep in 

November 2021

• Presentatie aan de gehele groep in augustus 2022

• Fabrieksbezoeken op 10 september 2022

• Keuzemoment eind september 2022



Jongeren bouwen eigen woonwijk 
voor starters: "Er bleek veel 
interesse te zijn" - NH Nieuws

De link naar het filmpje is 
opgenomen in het boekje 

wat na afloop verstrekt 
wordt. 



Van Wijnen Components

• Bouwen van circulaire en duurzame woningen

• Duurzaamheid, circulariteit, ICT, robotisering en 

digitalisering

• ICT is de ruggengraat van de fabriek

• 1 op 1 aangestuurd door de klant: de configurator

(online portaal)



Feiten en cijfers

• Start bouw: 9 oktober 2020

• Proefproductie: 2e kwartaal 2022

• Totale investering: ca. 150 miljoen euro

• Terrein ca. 8 hectare, fabriek: 14.000 m2

• 38 werkstations, 7 tot 19 stappen per element 

• Productiecapaciteit: 20 woningen per dag, 

4.000 woningen per jaar

• 56 fte per ploeg/shift

• Assemblage op locatie: 

maximaal 140 woningen (8 teams)



Kwaliteit
• Productieproces volledig gedigitaliseerd en 

grotendeels gerobotiseerd: maattolerantie < 1 

mm

• Stabiele conditie van temperaturen

• Optimale samenstelling van beton(mengsel)

• Geautomatiseerde metselmethodiek

• Uitvoerig getest door eigen lab en externe 

bureaus

• Voldoet aan de hoogste (NEN) normeringen 

en kwaliteitseisen



Bekijk de video

https://youtu.be/MuvwJTtV_14


Circulariteit

• All Electric

• Groene stroom; zonnepanelen en windenergie

• Water voor beton komt uit de bodem

• Betonvloer is 100% gerecyclede grondstof

• Staalconstructie is on-gecoat en remontabel



De Fijn Wonen-
woningen



Bekijk de video

https://youtu.be/k8BEmG7hmco


Woningen
• Voor dit project in Meppel bieden we 2 lagen met een kap 

aan

• Een 201 woning in de beukmaat 5498mm, optioneel 

kunnen we smallere of bredere beukmaten aanbieden en 

een 301 woning

• Verschillende beukmaten te combineren in één blok

• Tuitgevels en aanbouwen

• Legio architectuur en kozijn mogelijkheden



Fijn Wonen kopersportaal

• Communicatie via het (online) kopersportaal

• Alle documenten op één plek (in ‘mijn 

dossier’)

• Woonwensen (optiekeuzes) kiezen



Badkamer en toilet
• Drie sanitair pakketten: Comfort (standaard), Luxe en Excellent

• Comfort pakket, alleen toilet begane grond. Luxe en Excellent pakket 2e

toilet in badkamer

• Excellent pakket inclusief onderkast met 2 lades. Keuze uit de kleuren wit, 

donkergrijs, walnoot en licht eiken

• Stijlopties die je in de badkamer kiest komen automatisch ook in het toilet 

op de begane grond

• Twee kleurtinten grijs en bruin

Grijstinten: grijs glaspaneel en optioneel donkergrijze accenttegel 

• (15x30 cm)En keuze uit vloertegel Cool Grey of Dark Grey (30x30 cm)

Bruintinten: bruin glaspaneel en optioneel beige accenttegel (15x30 cm) 

En keuze uit vloertegel Cream of Warm Grey (30x30 cm)

• De badkameropties: inloopmiddag Gorredijk







De keuken

• Woning is exclusief keuken, Bruynzeel keukens is onze 

projectleverancier

• Stekerbaar installeren; geen leidingwerk doorgeven aan 

Fijn Wonen

• Let op: wanden keuken na plaatsing keuken afwerken 

• Optioneel uitbreiding meterkast mogelijk voor extra 

apparatuur in keuken

• Kies je voor een andere keukenleverancier? Zorg er dan 

voor dat deze bekend is met een stekerbare installatie en 

de juiste stekkers besteld













Julianadorp (buiten)





Julianadorp 















Ga je mee?


