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Kan het anders, kan 
het beter? Die vraag 
stellen Emile van Tuyl 
en Maarten ten Duis 
zichzelf voortdurend, 
als ze onder de vlag van 
Buro MEE voor andere 
bedrijven concepten of 
producten ontwikkelen 
of een tender in goede 
banen leiden. Het 
leidde ook tot een eigen 
concept, Cubix, een 
modulair en circulair 
houtbouwsysteem dat 
bewijst dat snel en 
flexibel bouwen ook 
elegant en duurzaam 
kan zijn. 

Aanstekelijk plezier. Dat straalt de 
foto van Emile van Tuyl en Maarten ten 
Duis uit, die onder het kopje ‘Over ons’ 
prominent op de site van Buro MEE staat. 
Als respectievelijk ontwikkelingsmanager 
en conceptontwikkelaar, kwam het tweetal 
er in dienst van BPD achter dat er bij 
gezamenlijke projecten sprake was van 
een klik, synergie én een gedeelde visie 
op de gebouwde omgeving. ‘Wij geloven 
erin dat gebouwen en gebieden nooit 
uitsluitend functioneel zijn, maar ook altijd 
een bijdrage leveren aan de gemeenschap 
en het individu emotioneel moet raken’, 
wordt die visie toegelicht op de site, die twee 
jaar geleden live ging toen Van Tuyl en Ten 
Duis besloten de krachten te bundelen in 
Buro MEE. Sindsdien focussen ze zich op 
tendermanagement, conceptontwikkeling 
en productontwikkeling. ‘In het vastgoed 
wordt bij iedere ontwikkeling tot op zekere 
hoogte opnieuw het wiel uitgevonden,’ 
legt Van Tuyl uit. ‘Ieder gebouw of gebied 
is een soort prototype. Product-denken 
leidt ertoe dat kennis van gebouw en 
concept voor een volgend project opnieuw 
kan worden ingezet.’ Ten Duis: ‘Als je van 

braakliggend stuk grond een gebouw of zelfs 
een klein ‘flexbuurtje’ realiseert. Modomo 
zorgt voor een tijdelijke invulling, in de vorm 
van woningen die modulair, hoogwaardig 
en betaalbaar zijn. In no-time verandert een 
ongebruikt stuk stad in een echt buurtje.’

Ten Duis: ‘Voor een leaseperiode van 
tien of vijftien jaar kunnen gemeenten 
en woningcorporaties woningen van 
Modomo huren. Ze hoeven dus niet meer 
te investeren in de aankoop van deze 

woningen en hoeven ook geen oplossing 
te vinden voor de herlocatie ervan. Als de 
afgesproken leasetermijn is verstreken, 
worden de woningen verplaatst naar een 
volgend braakliggend stuk stad waarna ook 
dat op circulaire, modulaire en sociale wijze 
nieuw leven wordt ingeblazen.’

Van Tuyl: ‘De sleutelwoorden zijn 
kwaliteit, verplaatsbaarheid en daarmee 
een hoge (rest)waarde. Dat geldt trouwens 
ook voor Cubix, het concept dat we zelf 

hebben ontwikkeld, in nauwe samenwerking 
met ingenieursbureau ABT en Barcode 
Architects.’

Cubix? Vertel!
Van Tuyl: ‘Het is een modulair en 

circulair houtbouwsysteem, dat ontstaan 
is uit ergernis over de belabberde kwaliteit 
van veel tijdelijke onderkomens. Neem 
universiteitscampussen. De hoofdgebouwen 
worden daar door gerenommeerde 

De ‘Cubix Way’: snel 
en flexibel bouWen,
maar Dan elegant 
en Duurzaam

eenmalige projecten schaalbare producten 
of concepten weet te maken, komt dat de 
kwaliteit ten goede en hou je tijd over voor 
belangrijke zaken.’

Als voorbeeld noemt Van Tuyl het 
plintconcept dat Buro MEE ontwikkelt voor 
een gebouweigenaar. ‘Ontwerp, techniek 
én businesscase met elkaar combinerend, 
werken we aan een concept dat schaalbaar 
en betaalbaar is, zowel voor de huurders 
als voor de eigenaar. Daarbij kijken we ook 
nadrukkelijk naar de exploitatie, want die 
ontpopt zich in de praktijk vaak als een 
bottleneck.’ Ten Duis: ‘Des te meer reden 
om er een keer een goed concept voor neer 
te zetten. Dat is veel werk, er komt veel bij 
kijken, maar het is de moeite en het geld 
waard omdat je het straks in tien of twintig 
woongebouwen kunt toepassen.’

‘Zonder concept geen project’ las ik ook 
op de site van Buro Mee. Kunnen jullie 
daar nog een voorbeeld van noemen?
Van Tuyl: ‘Voor woningpionier Modomo 

hebben we het leaseconcept ‘huur een 
buurt’ ontwikkeld. Het komt erop neer dat 
Modomo voor een bepaalde periode op een 
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Van enkele module
tot modulaire campus

 maarten ten Duis en emile van tuyl
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EmilE van Tuyl

Hebben we in nederland een 

woon-PROBlEEm of woon-

CRiSiS? 

Probleem. al was het maar 

omdat wij inmiddels ieder 

probleem als Crisis aanduiden

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

niet alleen beleggers, het 

hele systeem drijft de prijs op. 

vastgoed heeft een belangrijke 

sociaal maatschappelijke 

component. Het is geen 

ijsje of een paar schoenen. 

De overheid heeft hier een 

belangrijke sturende taak

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken?

Ja, centrale sturing is 

belangrijk bij het aanpakken 

van sociaal maatschappelijke 

opgaven zoals woningbouw 

en huisvesting. Dat is niet iets 

dat (alleen) via de markt kan 

worden opgelost

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet?

moeilijk. Het liefst bouwen 

we niet meer in de wei. 

Tegelijkertijd, wat is de 

ecologische kwaliteit van 

de agrarische gronden 

in nederland? Wellicht 

moet de bouw van nieuwe 

woningen in het groen 

samengaan met grootschalige 

natuurontwikkeling. Het 

teruggeven van land aan de 

natuur

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

modulair bouwen. niet in 

de discussie permanente of 

tijdelijke bouw. maar als meer 

circulaire bouwtechniek die 

het mogelijk maakt om bij sloop 

een hoog percentage van de 

gebruikte materialen terug te 

winnen. We weten zeker dat 

grondstofkosten zullen blijven 

toenemen. Het belang van 

terugwinning van grondstoffen 

zal dus ook belangrijker 

worden. Overigens kan ik mij 

voorstellen dat innovaties 

op gebied van biologisch 

afbreekbare materialen ook 

echt een verschil gaan maken

als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan?

middenhuur. De groep tussen 

tafellaken en servet 

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst?

De primaire behoeften van 

mensen veranderen niet. 

Belangrijkste kenmerk van 

wonen blijft mensen een veilige 

omgeving geven, een goed dak 

boven hun hoofd, een plek 

van waaruit zij een eerste of 

volgende stap kunnen zetten

Wat zouden partijen op de 

nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen?

maaRTEn TEn DuiS 

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet?

ik denk dat je er niet aan 

ontkomt zowel binnen als 

buiten de stad te bouwen. De 

randen bieden conceptueel 

kansen voor stedelijk wonen 

bij de natuur. Dit vraagt om 

aandachtig programmeren 

en ontwerpen van zowel 

bebouwing als landschap

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken?

als buro geloven we sterk in 

productontwikkeling. Door 

meer vanuit schaalbare 

bedrijfsmodellen te denken 

kunnen we het lerend 

vermogen van de sector 

vergroten. Dit niet verwarrend 

met oneindige repetitie. mijn 

grootste angst is juist dat 

alles hetzelfde wordt door een 

extreme drang naar efficiëntie 

en gebrek aan creativiteit. Door 

te investeren in de back end 

van zowel bouw als exploitatie 

is er ruimte voor winst in 

efficiëntie zonder diversiteit in 

identiteit te verliezen

Waar groeide je op:

Goor. Een plaats in Twente. 

Hier denk ik met veel plezier 

aan terug. ik blijf dan ook altijd 

een Tukker

in welke stad/dorp ligt je hart:

ik ben gek op grote steden 

met een enorme energie 

zoals new york, londen en 

Sydney. als ik een moet kiezen 

Sydney. ik heb hier een half 

jaartje mogen studeren en de 

combinatie tussen dynamiek 

en ontspanning is hier 

fantastisch. Het weer helpt 

natuurlijk ook wel. 

Daarnaast heb ik een enorme 

fascinatie voor de verenigde 

Staten. als ze ergens verhalen 

kunnen vertellen is het daar 

wel

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Ja eigenlijk wel. ik heb 

bouwkunde in Delft en 

bedrijfskunde in Rotterdam 

gestudeerd en kan dit perfect 

samenbrengen in de rol van 

conceptontwikkelaar. in 

dit werk vind ik een mooie 

combinatie tussen creativiteit 

en analytisch vermogen. 

Eigenlijk mag ik de hele dag 

puzzelen. En dat over plekken 

waar mensen zich de hele dag 

bevinden

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

Hopelijk is dit tot het eind work 

in progress 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt:

Buiten. Op het sportveld of in 

de natuur

Sporter of studiebol:

Een bijzondere vraag dit? Dit 

kan toch prima samengaan? 

Een gezonde geest in een 

gezond lichaam

Socialist of kapitalist:

Socialist. ik ben er van 

overtuigd dat als we samen 

zaken goed regelen we er 

allemaal van profiteren. Kijk 

alleen maar naar de landen 

die jaar in jaar uit het hoogst 

scoren op geluk en gezondheid

luisteren of spreken:

Om goed te kunnen spreken 

is luisteren wel echt een 

voorwaarde toch? 

Fietsen of auto:

lopen. als je wandelt door de 

stad of in de natuur heb je veel 

meer tijd om alles wat je ziet en 

niet aan mij om daar een 

oordeel over te vellen. 

Samenwerking tussen overheid 

en markt zou beter kunnen

Heeft de stad grotere woningen 

nodig?

nee. ik geloof wel in compact 

wonen. mits er gedeelde 

ruimten zijn waarin bepaalde 

voorzieningen kunnen worden 

gedeeld. Een veilige en rustige 

plek voor jezelf een gedeelde 

plekken voor ontspanning en 

werk. De reden dat dit soort 

projecten moeilijk tot stand 

komt ligt volgens mij in de 

wijze waarop we vastgoed 

waarderen. We kijken te veel 

naar vierkante meters. Te 

weinig naar kwaliteit

De betaalbare woning bestaat 

niet? 

Waarom niet? lijkt mij een 

woning die betaalbaar is voor 

iemand met een normaal 

inkomen

Hoe oud ben je: 

44

Waar groeide je op: 

Ophemert, klein dorpje in de 

Betuwe

in welke stad/dorp ligt je hart: 

amsterdam

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Poeh, vraag me dat over 5 jaar 

nog eens

Socialist of kapitalist:

Beiden niet hoop ik 

Risico’s mijden of nemen:

architecten ontworpen, maar als er dan 
ruimtegebrek is wordt een aantal containers 
neergezet. Cubix bestaat uit kubusachtige 
modules van 43 m2, die een vrije hoogte 
van 3 meter hebben. Door ze te schakelen, 
aan elkaar en op elkaar, ontstaat een even 
fraai als functioneel gebouw met een gezond 
binnenklimaat, overvloedig daglicht en veel 
vrijheid in vorm, plaatsing en gebruik.’

Ten Duis: ‘De kracht van Cubix zit dus 
in de eenvoud. We hebben al onze energie 
gestoken in het ontwerpen van die ene 
module. Duurzaam, elegant en rijk aan 
daglicht. Iedere Cubix-module bestaat uit 
36 componenten, die à la een IKEA-kast 
in flatpacks worden vervoerd en op de 
bouwplaats geassembleerd. Je verplaatst 
dus geen lucht. Omdat de materialen niet 
alleen circulair maar ook licht zijn, heb 

je bovendien geen fundering nodig. In 
zeer korte tijd kan een universiteit een 
aantrekkelijke en onderscheidende mini-
campus van 3.000 m2 realiseren.’

Van Tuyl: ‘Cubix-modules gaan bij 
regulier onderhoud minstens 30 jaar mee en 
hebben een hoge restwaarde. Dankzij droge 
verbindingen kunnen ze razendsnel worden 
gedemonteerd, om elders aan een tweede 
leven te beginnen. Een keuze voor Cubix is 
een keuze voor esthetiek en kwaliteit.’

Ten Duis: ‘Wat voor het ‘huur een 
buurt-concept’ van Modomo geldt, gaat ook 
op voor Cubix: met kwaliteit en een hoge 
restwaarde als troeven zijn het oplossingen 
die de tijdelijke bouw van respectievelijk 
huurwoningen en campussen een impuls 
kunnen geven. Aan de belangstelling van 
gemeenten en universiteiten merken we 
dat dit concepten dan wel producten zijn die 
binnen de vastgoedwereld écht het verschil 
kunnen maken.’

hoort in je op te nemen

Passie voor:

verhalen. Of het nu in film, 

design of een gebiedsconcept 

is. verhalen emotioneren, 

verbinden en zetten aan tot 

initiatief

Dit raakt mij persoonlijk:

De impact van de mens op 

de dieren om ons heen. Het 

feit dat als we zo doorgaan 

wildlife letterlijk verdwijnt

Topserie netflix:

ik ga toch voor een niet netflix 

serie. The Wire van HBO. ik 

vind veel HBO series heel 

erg goed

Favoriet vervoersmiddel:

lopen in combinatie met 

de trein

ultieme ontspanning:

Buiten in de zon bordspellen 

spelen, alles van Risk tot 

Ticket to ride

Guilty pleasure:

De Efteling

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Geduld 

Beiden. Gezond verstand 

gebruiken

luisteren of spreken:

Spreken helaas

Werken of vrij zijn:

Soms is dat één en hetzelfde. 

ik kan moeilijk stilzitten

Fietsen of auto:

altijd fietsen. En geen 

elektrische fiets onder 60 jaar

Thuis koken of buiten de 

deur eten:

Beiden

Favoriet vervoersmiddel:

Fiets 

Beste sportprestatie: 

marathon van ny, amsterdam 

en Berlijn

voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar:

mijn familie en gezin

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Geduld

Wat maakt de stad slim:

Slimme mensen 

‘ Door Cubix-modules te 
schakelen, ontstaat een 
even fraai als functioneel 
gebouw met een 
gezond binnenklimaat, 
overvloedig daglicht en 
veel vrijheid in vorm, 
plaatsing en gebruik’

‘ Als je van eenmalige 
projecten schaalbare 
producten of concepten 
weet te maken, komt dat 
de kwaliteit ten goede 
en hou je tijd over voor 
belangrijke zaken’
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