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Het realiseren van woningen, straten en wijken 
doe je voor nu, maar vooral ook voor morgen 
en overmorgen. Nergens wordt zoveel geleefd 
als in en rond een woning: kinderen groeien er 
op, buren maken een praatje en herinneringen 
worden gemaakt. Daarom ontwikkelen wij 
woningen waar mensen zich thuis voelen. 

Een Fijn Wonen-woning is in alle opzichten een 
fijne woning: betaalbaar, mooi en duurzaam. 
Daarnaast snel gebouwd met een voorspelbaar 
proces. Dat maakt Fijn Wonen de ideale partner 
voor corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en 
beleggers. Samen zorgen we voor gevarieerde 
woonwijken en verdere groei van betaalbare 
woningen in Nederland. Zo creëren we voor 
iedereen een plek om onbezorgd te leven,  
waar genoeg financiële ruimte overblijft 
zonder in te leveren. 

Wonen om te leven.  
Vandaag, morgen en overmorgen.
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Betaalbaar
Door onze slimme productiemethodes, die wij 
volledig zelf beheren, en onze energiezuinige 
keuzes leveren wij kwaliteit tegen een betaalbare 
prijs. En dankzij de all-in prijs weet je meteen  
waar je aan toe bent. 

Mooi
Onze woningen zijn niet alleen comfortabel door 
de goede isolering en het lage energieverbruik, 
maar zijn ook mooi. Door het grote assortiment 
met vele opties, verschillende plattegronden en 
de enorme verscheidenheid aan architectuur en 
stedenbouw opties is elke woonwijk weer anders.

Duurzaam
Dankzij alle voorzieningen zijn onze woningen toekomstbestendig. 
Door slim gebruik te maken van energiebesparende en energie- 
opwekkende voorzieningen. Naast dat alle Fijn Wonen-woningen 
duurzaam zijn, is de woningfabriek dat ook. Het productieproces in  
de woningfabriek is een belangrijk onderdeel van onze footprint:  
zo reduceren we onder andere de CO2- en stikstofuitstoot naar  
een minimum én verminderen we het afval van 3 containers naar  
één kliko per woning. Zo werken wij aan onze ambities om in  
2025 per saldo afvalvrij te zijn en in 2030 CO2 neutraal. 

Voorspelbaar
Bij Fijn Wonen weet je altijd waar je aan toe bent. Het heldere 
proces, de vaste planning en onze goede garanties zorgen  
ervoor dat wij lever- én prijszekerheid kunnen bieden.

De Fijn Wonen-belofte
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Waarom  
wij anders 
werken

Om betaalbaar wonen voor iedereen 
mogelijk te maken is een nieuwe manier 
van bouwen nodig: slimmer en goedkoper 
met minder gebruik van grondstoffen en 
middelen en zo circulair mogelijk. Vanuit die 
gedachte is Fijn Wonen in 2014 ontstaan, 
als onderdeel van de Van Wijnen Groep. 
Fijn Wonen wil bijdragen aan het enorme 
woningtekort door snel betaalbare, mooie 

en duurzame woningen te realiseren. 
In de moderne en gerobotiseerde 
woningfabriek in Heerenveen maken 
we samen met gemeenten, corporaties, 
projectontwikkelaars en beleggers jaarlijks 
4.000 woningen. Zo dragen we samen 
bij aan gevarieerde woonwijken in heel 
Nederland.

Betaalbaar

We leven in een tijd van hoge 
energiekosten en schaarste aan 
grondstoffen en menskracht. In de 
markt is grote vraag naar betaalbare, 
energiezuinige woningen die slim en 
milieuvriendelijk worden gebouwd. 
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Meer informatie  
of een kijkje nemen  

in Heerenveen?
Scan en neem

contact op.
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In de zeer innovatieve woningfabriek produceren we 4.000 
woningen per jaar. Door gebruik te maken van een slimme 
productiemethodiek en robotisering leveren we producten 
met een hele hoge kwaliteit voor minder geld. We bieden 
opdrachtgevers met de woningfabriek leverzekerheid, 
betaalbaarheid en prijszekerheid. 

Industrieel bouwen op de Fijn Wonen-manier 

In de woningfabriek maken we componenten, zoals vloeren, 
binnenwanden en gevels. Alles wordt zoveel mogelijk 
voorbereid in de woningfabriek: zo zijn bijvoorbeeld de 
leidingen al in de vloeren verwerkt, waardoor er meteen 
vloerbedekking kan worden gelegd. De gevels van de 
woningen worden in de woningfabriek voorzien van 
ambachtelijk metselwerk. Bij onze partners worden o.a. 
de badkamers, trappen, daken en kozijnen als kant-en-
klare elementen geproduceerd. Alle componenten worden 
vervolgens kant-en-klaar geleverd op de bouwplaats en daar 
geassembleerd. De bouwtijd wordt hiermee flink verkort  
waardoor er minder CO2- en stikstofuitstoot is. 

Een woningfabriek voor de toekomst

Naast dat onze woningen heel duurzaam zijn, is de 
woningfabriek dat ook. Zo is de staalconstructie van  
de woningfabriek losmaakbaar en bovendien onbehandeld 
om hergebruik in de toekomst te garanderen. Het beton is 
gemaakt van 100% herwonnen grind en zand uit oud beton. 
De woningfabriek is all-electric en wordt verwarmd met 
restwarmte uit het productieproces en bodembronnen.  
We vangen regenwater op en zetten dit in bij de productie  
van het beton. 

Innovatief  
productieproces

Voorspelbaar
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Het digitale  
platform biedt  
miljoenen opties

Samen met onze accountmanagers loop je door de 
mogelijkheden en kun je kiezen uit legio opties.  
Waar gewenst kunnen de accountmanagers adviseren  
bij het maken van keuzes. De gewenste woningen worden 
vervolgens digitaal doorgestuurd naar de woningfabriek. 
Zo stuurt de opdrachtgever het productieproces aan. 
Dankzij deze online tool voor bouwprojecten krijg je als 
opdrachtgever bovendien snel én vooraf al inzicht in de 
totale prijs.

Ons digitaal platform biedt alle ruimte voor 
de wensen van de klant en onze partners.  
We ontwerpen de woningen niet op de 
tekentafel, maar stellen ze samen op de 
computer. In het digitale platform ‘Mijn Fijn 
Zakelijk’ komen in 3D de keuzemogelijkheden 
tot leven en zie je de woningen ontstaan.  

Mooi
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Zien hoe het digitale 
platform werkt?  

Onze accountmanager 
geeft met plezier een 

demonstratie.
Nieuwe trend in nieuwbouw: Projectmatig 
Particulier Opdrachtgeverschap

De consument invloed geven op het ontwerp van de nieuwe 
woning? Met Projectmatig Particulier Opdrachtgeverschap 
(PPO) kan dat. De kopers van woningen werken samen met 
een architect om hun huis naar eigen wens te ontwerpen. 
Hierdoor ontstaat er een zeer gevarieerde woonwijk.  
Iedere woning is anders, maar samen vormen ze een 
harmonieus en speels geheel. Zo heb je op een snelle  
en betaalbare manier jouw woning op maat gemaakt.  

Voorbeeldproject: Parkwijk in Lelystad

Parkwijk in Lelystad is een gezellige woonwijk met  
130 nieuwbouwwoningen, waaronder rij- en hoekwoningen, 
patiowoningen en twee-onder-één-kapwoningen.  
Bij 28 Fijn Wonen-woningen hadden de particuliere  
kopers een groot pallet aan keuzemogelijkheden.  
Zo konden ze kiezen uit allerlei opties voor het 
gevelontwerp, het soort metselwerk, de kleur van  
de dakpannen en de grootte van de kozijnopeningen.  
De grote variatie aan keuzemogelijkheden zorgt ervoor  
dat iedere woning bijzonder is.
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Realisatie in zes stappen

1 2 3
Klantwens 
Vanuit het digitale platform kies je, samen 
met één van onze accountmanagers, op een 
eenvoudige manier uit miljoenen opties voor 
een woning of project.

Plan
Nadat je wensen zijn ingevoerd kun je  
jouw woning of project bekijken in een  
3D-visualisatie. Daarbij kunnen we meteen  
een helder beeld geven van de investering.  
Zo kom je niet voor verrassingen te staan.  
Na akkoord op het plan en de prijs maken  
we een productieplanning.

Productie
Als de locatie bouwrijp is en de materialen  
zijn ingekocht, start de productie. We leveren 
kant-en-klare elementen, voorzien van 
installaties, kozijnen, gevelafwerking en  
volledig afgewerkte 3D-modules. 

Voorspelbaar
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4 5 6
Assemblage
Ondertussen is op de bouwplaats het 
grondwerk gestart en wordt de fundering 
gelegd. De elementen worden kant-en-klaar 
geleverd op de bouwplaats. Door deze 
slimme werkwijze staat de woning er al in 
één dag. De korte assemblagetijd zorgt voor 
veel minder overlast, transport en afval. 

Afleveren
Als de woningen in de afbouwfase zitten, 
beginnen we met het woonrijp maken.  
Dat betekent dat de woning volledig klaar 
is bij aflevering. Afhankelijk van het seizoen 
en je wensen kan er groen worden aange-
bracht in de omgeving. 

Service en support
Na het afleveren van de woning bieden we 
indien gewenst op diverse manieren service 
en support aan de nieuwe bewoners,  
in de vorm van de Fijn Wonen-coaches, 
servicedagen, Klantenservice, 24-uurs 
servicedienst, eigen servicemonteurs en 
een online klantenportaal.

Wil je meer inzicht 
in het volledige  

Fijn Wonen-proces?
Scan voor meer 

informatie.
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Ruime keuze  
in stijlen en  
woningtypes 

De woningen van Fijn Wonen staan voor ongekende 
keuzevrijheid. Bij ons kun je maar liefst kiezen uit 
acht woningtypes in 22 uitvoeringen met daarbinnen 
nog legio andere keuzemogelijkheden, opties 
en afwerkpakketten. De vele mogelijkheden in 
architectuur zorgen voor gevarieerde woonwijken. 
We denken graag met je mee over wat er bij jouw 
wensen past.

Mooi
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Woningtypen 

De Fijn Wonen-woningen zijn verkrijgbaar als tussenwoning,  
hoekwoning en twee-onder-één-kapwoning. 

Voor alle types geldt:
• Verschillende beukmaten te combineren in één blok. 
• Tuitgevels en uitbouwen te varieren per woning. 
• Vele mogelijkheden in architectuur. 

Meer informatie  
over de verschillende 

types vind je op
fijn.com/woningen

Badkamer en toilet: comfortabel en 
levensloopbestendig

Onze sanitaire ruimtes zijn zeer compleet, 
gebruiksklaar en van alle gemakken voorzien. 
Wij bieden drie verschillende sanitairpakketten: 
Comfort, Luxe en Excellent. Het Comfortpakket 
is het basispakket van de sanitaire ruimtes. Tegen 
een meerprijs kan gekozen worden voor Luxe 
of Excellent. Met kleurtinten en diverse extra 
opties wordt alles helemaal naar wens gemaakt. 
Vanzelfsprekend hebben we ook mogelijkheden 
voor mindervaliden en zijn de sanitaire ruimtes 
levensloopbestendig.

De 1-serie: compact maar fijn

• 101 - 2 slaapkamers, 2 woonlagen, vanaf 76,7 m2

•  101 - levensloopbestendig: 2 woonlagen,  
vanaf 101 m2, slaap- en badkamer op de grond

De 2-serie: geliefde gezinswoningen

• 200 - 3 slaapkamers, 2 woonlagen, vanaf 80 m2

• 201 - 3 slaapkamers, 3 woonlagen, vanaf 102 m2

• 202 - 3 slaapkamers, 3 woonlagen, vanaf 120 m2

De 3-serie: ruime gezinswoningen

• 300 - 3 slaapkamers, 2 woonlagen, vanaf 86 m2

• 301 - 3 slaapkamers, 3 woonlagen, vanaf 111 m2

• 302 - 3 slaapkamers, 3 woonlagen, vanaf 127 m2

15
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Energie voor 
de toekomst
Het energievraagstuk 
speelt een belangrijke rol 
in de huidige maatschappij. 
Toekomstbestendig 
bouwen betekent dat we 
al in de ontwerpfase over 
energieverbruik nadenken. 

We hebben de organisatie en processen zo 
ingericht dat we standaard voldoen aan de 
normen van BENG, op aanvraag in ENG en 
indien mogelijk met Nul-op-de-meter.  

Vanzelfsprekend houden we ons aan de  
geldende en aanvullende milieueisen. 

‘’Deze woning motiveert mij 
om bewuster te leven; ik kom 

constant in aanraking met 
duurzaamheid en hoe het ook 

anders kan.’’

Selim Ulusoy
De Dijkjes in Elburg

Duurzaam
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Een groene en  
klimaatbestendige 
leefomgeving
Als je een toekomst- en klimaat bestendige 
woonwijk wilt, moet je niet alleen voor vandaag 
maar ook voor morgen en overmorgen bouwen. 
Daarom richten we de openbare ruimte zo 
klimaatbestendig mogelijk in. We bestraten 
minder en kiezen voor meer groen. 

Het groen zorgt ervoor dat regenwater beter kan 
weglopen en het verbetert de luchtkwaliteit. Bij de 
keuze voor groen kiezen we beplanting die tegen 
extreme weeromstandigheden bestand is, zoals 
hevige droogte of regen. 

Een ander groot voordeel van groen in de 
leefomgeving is dat het zorgt voor een fijnere 
woonbeleving. We stimuleren en informeren 
de bewoners om zelf ook een zo klimaat- en 
natuurvriendelijke tuin te creëren.

Duurzaam
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Meer weten over een 
groene leefomgeving? 
Onze accountmanager 

bespreekt graag de  
mogelijkheden.
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Lees meer
over deze wijk van

de toekomst via
deloskade.nl

20
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Ontdek de woonwijk 
van overmorgen
Fijn Wonen heeft een wereld aan 
mogelijkheden voor woningen en 
woonwijken. Om je te laten ervaren  
wat er allemaal mogelijk is, 
realiseerden we een unieke en 
circulaire pop-upwijk op het 
Suikerterrein in Groningen. 

In de pop-upwijk De Loskade vind je het complete 
woningpalet van Fijn Wonen in alle varianten. We laten hier 
zien hoe we van prototypes naar grootschalig produceren 
van woningen, gebouwen, woonwijken en buurten 
gaan. Zo kun je zelf ervaren wat we allemaal kunnen 
realiseren met onze eigen productiewijze. We blijven tot 
2030 experimenteren op het Suikerterrein met nieuwe 
grondgebonden woningen en een unieke hoogbouwtoren, 
die vanaf 2023 aan de wijk worden toegevoegd. 

Wil je deze woonwijk bezichtigen en zelf ervaren 
hoeveel diversiteit en variaties er mogelijk zijn? Vraag je 
accountmanager om een persoonlijke rondleiding.

Duurzaam
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De voordelen van Fijn Wonen op een rij 

Betaalbaar Duurzaam

Mooi

Aantrekkelijke prijs 
Door het uitgekiende productieproces besparen  
we op productie- en arbeidskosten, wat resulteert  
in betaalbare woningen voor huurders en kopers.  
Wij leggen een sterke focus op het verlagen van  
de Total Cost of Ownership, het totale kostenplaatje.

Miljoenen variaties mogelijk
We hebben diverse architectuurstijlen, 
woningtypes en afwerkingsmogelijkheden die 
samen zorgen voor miljoenen verschillende 
variaties. Dat maakt dat de Fijn Wonen-woning 
gevarieerd en passend is binnen vele projecten.

Minder CO2- en stikstofuitstoot
Bij een reguliere woning zorgt alle aanvoer van materialen voor CO2- en 
stikstofuitstoot; wij leveren kant-en-klare onderdelen op locatie, zodat 
er minder vervoersbewegingen nodig zijn en er dus minder CO2- en 
stikstofuitstoot is.

Minder afval
Na het productieproces van een Fijn Wonen-woning blijft er maar één kliko 
afval over. Bij het bouwen van een reguliere woning zijn dat er gemiddeld drie.

Nauwelijks overlast
De assemblagetijd op locatie is per woning maar één dag, dus dat betekent 
een snellere realisatie en daardoor veel minder overlast voor omwonenden.

Zeer energiezuinig of compleet energieneutraal
Onze woningen voldoen standaard aan de normen van BENG,  
op aanvraag in ENG en indien mogelijk met Nul-op-de-meter. 

Circulair en remontabel
Onze woningen zijn circulair; losmaakbaar, remontabel en herbruikbaar.  
Alle woningen zijn te voorzien van een materialenpaspoort en een 
demontageplan. Zo kan de woning na verloop van tijd dus op een andere 
locatie worden geassembleerd en opnieuw als woning of voor andere 
doeleinden worden gebruikt.
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Voorspelbaar
Snel productie- en realisatieproces
We produceren de woningen zelf en assembleren 
een woning in één dag op locatie volgens een 
helder en voorspelbaar proces.

Hoge en constante kwaliteit
Door productie onder geconditioneerde 
omstandigheden en continue procesverbeteringen, 
besparen wij veel tijd en geld en bereiken wij een 
hoge en constante kwaliteit van de elementen.

Service en support voor de bewoners
Indien gewenst zijn er diverse serviceopties voor 
bewoners, waaronder de Fijn Wonen-coaches, 
Klantenservice en 24-uurs servicedienst.

Meer weten over de 
vele voordelen van  

Fijn wonen?
Scan voor meer 

informatie.
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Disclaimer Wij hebben deze brochure nauwkeurig en met zorg samengesteld. De afbeeldingen en inhoud geven een globale indruk, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Deze brochure is gedrukt op FSC® gecertificeerd papier en gemaakt van tomatenafval uit Nederlandse kassen. 
Voor het omslag is gebruikgemaakt van biologisch afbreekbaar en recyclebaar kraftkarton. 

Fijn Wonen B.V.  
K.R. Poststraat 101  
8441 EN Heerenveen   
088-444 25 60 (Zakelijk)   
0800-1219 (Klantenservice)   
contact@fijn.com   
www.fijn.com

Fijn Wonen is onderdeel van 




