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De eerste opdracht, in 2011, kwam ook inderdaad van een 
opdrachtgever in het Westland. ‘Inmiddels zijn we een kantoor 

met 15 medewerkers, met een mooie mix van leeftijd en ervaring. 
Wat ons sterk maakt is de combinatie architectuur en engineering. 
Met dat laatste zijn we in 2017 begonnen. Omdat we zagen dat 
steeds meer opdrachtgevers de uitwerking aan engineerbureaus 
overlaten. Wij zijn in dat gat gesprongen. Ook omdat wij uitsluitend 
een ontwerpbureau een te smalle basis vinden. We werken nu 
eveneens projecten van andere architectenbureaus uit.’

Grotere opdrachten _ Het frappante voor Wubben was 
dat een half jaar na de lancering van de engineeringpoot ook de 
architectuuropdrachten groter werden. ‘We merkten al snel dat 
opdrachtgevers en ontwikkelaars het prettig vinden als ontwerp en 
engineering in een hand zijn. Het schept vertrouwen. Daarom zijn 
wij als middelgroot bureau voor veel opdrachtgevers interessant. Dan 
moet je het vervolgens natuurlijk nog wel waarmaken. Maar dat lukt 
goed. We werken nu voor grote, landelijke ontwikkelaars. Omdat we 
al snel een meerwaarde voor hun zijn: de taal van de architect kennen 
en de technische aspecten beheersen. Door onze technische kennis 
hebben we ook andere voor opdrachtgevers interessante vaardigheden 
ontwikkeld. Met een BIM-informatiemodel kunnen we op kantoor 
3D-prints en animaties maken. Of bestaande gebouwen 3D-scannen 
en digitaal vertalen. Niet alleen opdrachtgevers zijn erg enthousiast, 
maar ook medewerkers vinden die technische kant interessant. Je 
bent als bureau aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. Jonge 
architecten en ingenieurs vinden het een uitdaging om het maximale 
uit de techniek te halen. Wij bieden die mogelijkheid. Het is een heel 
goede zet geweest om die koppeling te maken.’

Van GroninGen tot Maastricht _ Wubben.Chan 
heeft zichzelf niet alleen op de kaart gezet door de combinatie 
architectuur-engineering op te tuigen. Maar het bureau steekt 
de nek ook uit met een nieuw woonconcept. ‘Natuurlijk zijn er 
al de nodige experimenten, met onder andere Tiny Houses en 
3D-geprinte huizen. Daar kunnen we zeker van leren, maar het leidt 
niet tot grootschalige experimenten. In de buiten stedelijke gebieden 
van Groningen tot Maastricht zie je overal dezelfde woningen, 
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Wubben.Chan is een relatief jong architectenbureau, sinds 2011. Maar dat betekent 
niet dat de architecten bij het bureau onervaren zijn. Aad Wubben: ‘Voorheen was ik 
al mede-eigenaar van een architectenbureau. in 2011 zijn we opnieuw een bureau 

gestart, in het Westland, daar waar onze roots liggen. door de combinatie van 
architectuur en engineering gaat het goed. We hebben nu ook onze nek uitgestoken 

met een nieuw woonconcept.’

Welke mogelijkheden ziet u om 
met ideeën, concepten, visies, 
investeringen of andere initiatieven 
bij te dragen tot de gezonde toekomst 
van onze stad/steden? ‘Misschien ons 
initiatief om met nieuwe woonconcepten 
starters aan woningen te helpen.’
_
Wat zou de lokale /overheid kunnen 
moeten doen, hoe kunnen zij het 
beste helpen? ‘Door o.a. tegen redelijke 
prijzen grond ter beschikking te stellen 
voor experimenten met woningbouw. 
Gemeenten stellen nu zo hier en daar wel 
stukjes grond ter beschikking voor onder 
andere Tiny Houses. Maar het mag van 
ons allemaal wel wat omvangrijker.’
_
Als je alleen de woninguitdagingen 
neemt, heb je niet de beweging op 
de arbeidsmarkt geregeld, en zeker 
ook niet het verkeersprobleem. Wat 
is uw advies? ‘Starters denken vaak 
anders over vervoer. Eigen auto? Bij de 
huidige projecten zien we dat het aantal 
parkeerplaatsen is ingedeeld op basis 
van aannames van jaren geleden. Terwijl 
veel starters denken aan het delen van 
auto’s.’
_
hoe ziet de stad van de toekomst eruit? 
‘De stad van de toekomst ligt voor een 
groot al deel vast in structuurplannen en 
bestemmingsplannen.’
_

Naar welke stad kijken jullie specifiek? 
‘Gemeente Westland.’ 
_
Wat is de grootste uitdaging voor 
steden? ‘Westland heeft, als stad van 
ruim 100.000 inwoners, grote moeite 
om jongeren aan zich te binden, omdat 
adequate huisvesting niet voorhanden 
is. Jongeren trekken naar de omliggende 
steden. De uitdaging is om een 
gevarieerd aanbod van woningen te 
bieden die aansluit op de vraag vanuit 
de maatschappij. Daarbij moeten we niet 
weglopen voor een stukje verdichting.’
_
Van welke buurten/projecten/
complexen worden jullie enthousiast 
en waarom? ‘Haverleij te Den Bosch. 
Een bijzonder fraai wooncomplex met 
diverse woontypologieën, gebaseerd op 
het (droom)beeld van een kasteel. Een 
stukje stad omringd door groen en aan 
het water. Een kindvriendelijk binnen 
gebied, waar de sociale controle direct 
voelbaar is. Gemeenschappelijkheid is 
de algehele deler.’
_
Wat heeft de stad met stip nodig? 
‘Bestuurders met visie, die bereid zijn er 
echt voor te willen gaan.’

neergezet door landelijke ontwikkelaars. Eengezinswoningen die 
allemaal een beetje de jaren ‘50 sfeer ademen. Je ziet dat een steeds 
groter deel van starters geen woningen kunnen kopen: ze zijn 
onbetaalbaar of ze zijn er niet. Doorgaans wordt dan als oplossing 
gekozen voor kleinere woningen tegen hogere prijzen per vierkante 
meter. Ontwikkelaars grijpen snel terug naar de bekende patronen.’ 

ander Woonconcept _ Wat willen de nieuwe generaties 
nou werkelijk, vraag Wubben zich af. ‘Wij willen echt een ander 
woonconcept ontwikkelen, dat voor starters misschien de oplossing 
is. Een woonconcept dat past bij de internetgeneratie. Wij denken 
te begrijpen wat starters willen. Die zijn opgegroeid in de digitale 
wereld. Maar als het om huisvesting gaat, komen ze terecht in een 
wereld van opties en beperkingen. Terwijl veel starters van nu echt 
anders denken dan voorheen. Die zitten bijvoorbeeld niet per se op 
waardevermeerdering te wachten. De huidige starter denkt steeds 
minder in termen als hypotheek en financiering, maar veel meer 
in woonlasten per maand. En dan liefst inclusief apparatuur en 
onderhoud. Starters willen gewoon betaalbaar wonen, met zo min 
mogelijk gedoe. Dan komen ook andere manieren van financiering 
en andere financiers in beeld.’ 

4-onder-een-kap _ Wubben.Chan heeft in samenwerking met 
jongeren een starterswoning, de Cube, ontworpen, die volgend 
jaar daadwerkelijk gebouwd gaat worden in de gemeente Uithoorn 
(De Kwakel). ‘Het zijn 4-onder-een-kap woningen. Je haalt bij de 
bouwmaterialenhandel het casco op. Die kan je vervolgens zelf in 
enkele weken tijd neerzetten, of het laten doen. En de afbouw ga 
je bij de bouwmarkten ophalen. Je kan de plattegrond zelf indelen 
en er is ook flexibiliteit als het gaat om de indeling van de gevels. 
Om het samen te vatten: een eigentijdse uitstraling, demontabel, 
duurzaam, slim energiesysteem en betaalbaar. Wij willen naar een 
maximale prijs van 170.000-180.000 euro voor twee lagen, 75 m2 
totaal. Bij de eerste woningen zal de grond van de koper worden, 
omdat de grondprijs ter plekke aantrekkelijk is. Als de grond elders 
duurder is, zijn we op zoek naar oplossingen waarbij de grond en 
de woning financieel losgekoppeld worden. We hebben naast dit 
eerste project dat we binnenkort starten ook een andere gemeente 
gevraagd een hectare grond ter beschikking te stellen voor ons 
woonconcept. Wij gaan dit experiment graag aan. Ons streven is 
om dit grootschaliger uit te rollen. Liefst samen met andere partijen 
die dit aandurven. We pakken de handschoen graag op, wie doet er 
mee?’
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