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Zakelijke  
terugblik 
Belangrijkste moment: De 
verhuizing van Wubben.
Chan naar Naaldwijk 
(Tiendweg)
Mooiste deal: Elke deal 
is mooi en ieder project 
is uniek om binnen te 
mogen halen
Beste bijeenkomst: 
Persoonlijke verhalen 
ondernemers, een 
“kijkje in de keuken” van 
ondernemingen
Corona: Is een feit. 
Zorgt versneld voor 
nieuwe & innovatieve 
samenwerkingsvormen
Wie heeft je geïnspireerd: 
Collega ondernemers
Top 3 projecten: De 
projecten waarin 
“samenwerking/ 
partnerschap” 
centraal staan. Met 
partners en duurzame 
samenwerkingen het 
verschil willen maken
Welke app het meeste 
gebruikt: LinkedIn / 
WhatsApp
Beste Zakenboek: Een 
werkweek van 4 uur, 
Timothy Ferriss

Wubben.Chan Wijkt met suCCes  
van de gebaande paden  

af met nieuWe WoonConCepten
‘Europa’s tuin en Neerlands schat’ wordt het 
Westland genoemd in ‘de Glazen Stad’, het 
beroemde lied over het glastuinbouwgebied  

onder Den Haag. Sinds de start in 2011 is ook  
Wubben.Chan het Westland trouw gebleven.  

Vanuit Naaldwijk wordt Nederland echter niet 
verrijkt met bloemen, planten of groenten, maar 
met innovatieve woonconcepten, ontwerpen en 

producten.

MW
Mike Wubben

Owner / BIM specialist  

Wubben.Chan
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Dat Wubben.Chan in het 
hart van het Westland 
is gevestigd, op enige 
afstand van de ‘gevestigde 
orde’, is vermoedelijk een 
van de redenen dat de 
architecten, engineers en 
productontwikkelaars van 
het bureau aangenaam ‘out 
of the box’ denken en van de 
gebaande paden durven af te 
wijken. Het beste voorbeeld 
daarvan is misschien wel 
de Cube, een innovatief 
woonconcept voor starters. 
‘En dóór starters,’ benadrukt 
Mike Wubben, mede-eigenaar 
en ‘BIM-specialist’ binnen 
Wubben.Chan. ‘Op de 
huidige woningmarkt is het 
een doelgroep die tussen wal 
en schip valt. We hebben hen 
daarom nadrukkelijk betrokken 
bij de ontwikkeling, met als 
uitgangspunt de vraag: hoe 
willen jullie nu echt wonen?’

Het antwoord luidde: zo 
betaalbaar mogelijk, met zo 
weinig mogelijk rompslomp. 
Dat resulteerde in de Cube, 
een vernieuwend woonconcept 
dat Wubben samenvat als 
‘eigentijds, demontabel, 
flexibel, snel, duurzaam en 
betaalbaar’. ‘Verdeeld over 
twee bouwlagen zijn het 
woningen van 75 m2, die de 
koper helemaal naar zijn of haar 
eigen hand kan zetten en ook 
deels kan indelen en afbouwen. 
Binnenkort hopen we de 
vergunning rond te krijgen 
voor de eerste acht Cubes, in 
twee blokken van vier in De 
Kwakel (gemeente Uithoorn). 
De maximale prijs per Cube 
komt onder in De Kwakel ruim 
de 200.000 euro te liggen. 
Dat kan nog betaalbaarder, 
als de woning financieel wordt 
losgekoppeld van de grond. 
In regio’s met een hogere 
grondprijs is dat een optie waar 
wij absoluut voor open staan.’

Doorontwikkeling concept
Het allereerste concept is 
alweer een jaar of zes oud, 
maar samen met partner 
Vink Bouw heeft Wubben.
Chan de Cube de afgelopen 
jaren flink doorontwikkeld. 
Het staal in het allereerste 
ontwerp heeft plaatsgemaakt 
voor hout, wat het concept 
nog duurzamer en circulairder 
maakt. Wubben: ‘De uitrol 
is inmiddels begonnen. Een 
Cube-hoogbouwvariant 
komt in aanmerking voor een 
subsidieregeling van het Rijk 
voor innovatieve concepten 
voor starterswoningen. Omdat 
een aanvraag van de gemeente 
is gehonoreerd, komen er twee 
appartementengebouwen met 
Cubes in een grootschalig 
nieuwbouwproject in Zuid-
Holland.’

Wubben.Chan bestaat uit 
drie onderdelen die elkaar 
versterken: Architecten, 
Engineering en Project. ‘Die 
laatste naam is in zoverre 

wat verwarrend dat soms 
wordt gedacht dat we ook 
projectontwikkelaar zijn,’ legt 
Wubben uit. ‘Dat zijn we niet: 
we zijn eerder een innovatieve 
‘productontwikkelaar’, die 
samen met partners nieuwe 
initiatieven ontplooien, 
klantgericht en op basis van 
kansen die we zelf in de markt 
zien.’

Minimale milieu-impact
Een heel goed 
voorbeeld daarvan is het 
appartementencomplex dat 
binnenkort in Parkzoom 4 
in Bergschenhoek verrijst. 
Wubben: ‘Het winnende 
ontwerp is van Wubben.Chan 
en projectontwikkelaar Hermes 
Project uit Berkel en Rodenrijs. 
Ook bij dit project staat de 
klant centraal. Het uiterst 
duurzame ontwerp van het nul-
op-de-meter-gebouw met 29 
appartementen, gaat gepaard 
met een negatieve EPC en lage 
energiekosten. Ook duurzame 

Persoonlijke  
terugblik 
Mooiste moment: 
Ontmoeten vriendin
Sportieve hoogtepunt: 
Obstacle runs
Topserie Netflix: La casa 
de papel
Beste Boek: Lees liever 
diverse korte artikelen/ 
rubrieken
Beste tv-programma: 
Sportprogramma’s / 
uitzendingen
Vakantie: Spanje
Corona: Is een feit. 
Gezamenlijk houden aan 
de regels om verdere 
uitbreiding/ impact te 
voorkomen
Meest gelachen: Het liefst 
elke dag
Wat maakte de meeste 
indruk: De prestaties op 
de golfbaan

Zakelijke  
vooruitblik 2021 
1 Wat zijn jouw plannen 
voor 2021: Het verder 
professionaliseren van 
de organisatie. Een 
grote diversiteit aan 
diensten, op alle fronten 
hoogwaardige kwaliteit 

leveren, middels een 
zelfsturend team van 
specialisten, waarin de 
klant centraal staat.
2 Grootste uitdaging: Beter 
bewaken van de agenda.
3 Wat staat in elk 
geval op de planning: 
Sportmomenten
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken: Niet 
zozeer anders, maar 
het doorzetten van de 
ingeslagen wegen.

Persoonlijke  
vooruitblik 2021 
1 Wat ga je anders doen 
dan in 2020: Meer laptop 
vrijeavonden / balans 
werk & privé.
2 Wat staat absoluut in 
je agenda: Tijd voor 
ontspanning en dingen 
waar ik energie van krijg.
3 Goed voornemen: Twee 
keer in de week, vroeg in 
de ochtend starten met 
sport.
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder: Familie/ 
gezin en vrienden. Toch 
weer balans werk & 
privé.

materialen als betongranulaat 
die worden gebruikt zorgen 
voor een minimale milieu-
impact en maken hergebruik in 
de toekomst mogelijk. We zijn 
er trots op dat het om sociale 
huur-appartementen gaat. 
In Bergschenhoek bewijzen 
we dat ook in dat segment 
uiterst duurzaam kan worden 
gebouwd.’

Mooie mix
Corona ten spijt is Wubben.
Chan de afgelopen maanden 
hard gegroeid. ‘Ons team 
is een mooie mix van jong 
en oud, van enthousiasme 
en gedrevenheid, van 
bouwkundige kennis én 

een passie voor BIM,’ vindt 
Wubben. ‘Modelleren, 
coördineren, visualiseren 
en adviseren… BIM is 
volledig geïntegreerd in 
al onze processen, zij het 
uiteraard met een schat 
aan bouwkundige kennis 
als basis. Ik had niet anders 
verwacht, maar de digitale 
communicatietechnieken  
waar ook wij onder invloed  
van corona gebruik van  
moeten maken hebben we 
verrassend soepel kunnen 
integreren in onze processen. 
Ze zijn zeker niet ten koste 
gegaan van onze efficiëntie  
en klantgerichtheid, 
integendeel.’ •

De Cube

Parkzoom

Starters hoogbouw 

concept


