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De gebouwde omgeving verandert in sneltreinvaart 
en MURADO beweegt mee. De markt vraagt om 
slimme, duurzame oplossingen, betere gebouwen 
en innovatieve manieren van samenwerken. Onze 
oplossingen bieden een snel en concreet antwoord. 
Het invullen van grondposities voor innovatieve 
woningoplossingen vraagt om een actieve 
marktbenadering. MURADO ontwikkelt hoogwaardige & 
betaalbare woningen voor het lage- en middensegment.

WIJ BOUWEN MODULAIR

Modulair bouwen is een duurzame, flexibele en ecologische vorm 
van woningbouw. Bij modulair bouwen worden grote delen van 
een gebouw in een fabriek geproduceerd. Ter plaatse worden de 
modules gekoppeld of gestapeld om zo een gebouw te creëren. In 
het geval van MURADO gaat het om onderstaande woningen.
 
De gebruiksklare modules worden met behulp van een hijskraan 
op de juiste locatie geplaatst. Tot slot worden de modules 
geïnstalleerd en aangesloten op duurzame installaties.



WAAROM OPTOPPEN?

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog was er een flinke 
woningnood. Om die op te lossen werden er duizenden vooral 
3-laags portiekflats gebouwd. Momenteel zijn er in Nederland 
847.000 woningen in dit soort portiekflats. Die zijn inmiddels 
meerdere keren gerenoveerd, maar om ze op een verantwoord 
energetisch niveau te brengen is meer nodig. Gezien de grote 
woningnood is optopping een geschikte manier om zowel de 
woningopgave te verhelpen áls de bestaande woningen te 
verduurzamen. Dit resulteert in lagere maandelijkse kosten 
en een hogere waarde van de woning voor eigenaren.

Bij optopping moet natuurlijk rekening worden gehouden met de 
bestaande woningen: de stabiliteit moet goed zijn en de fundering moet 
voldoende draagkrachtig zijn. Wij kunnen, als specialist in engineering, 
deze aspecten in een haalbaarheidsonderzoek beoordelen. En daarmee 

Op-top woningen: 
Ruimte in de lucht.

antwoord geven op de vraag wat er kan, met welk materiaal, hoe de 
windbelasting is en hoe we moeten omgaan met brandveiligheid. Bij de 
optopping gebruiken we lichte materialen om de bestaande fundering en 
het gebouw minimaal te belasten. Een alternatief is de optopping zichzelf 
te laten dragen door op kolommen naast de woning te bouwen.
 
Een bijkomend voordeel van lichte materialen is de snelle werkwijze. 
Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van geprefabriceerde 
elementen, waardoor we zo weinig mogelijk transportbewegingen hebben. 
Dat is, zeker in binnenstedelijke situaties waar weinig ruimte is, belangrijk 
om overlast voor bewoners, ondernemers en andere betrokkenen tot een 
minimum te beperken.
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03 SCHEMATISCH OVERZICHT
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04 TOTALE CONFIGURATIE 
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Ook samen bouwen? 
MURADO treedt op als solution provider en faciliterende partij in het samen-
stellen en leveren van compleet uitgewerkte modulaire woningbouwvraagstukken. 
Doordat MURADO alle specialismen bij elkaar brengt, blijft alles in één hand. Als 
opdrachtgever heb je dus altijd overzicht en korte communicatielijnen. Wij hechten 
aan langdurige relaties en denken graag mee over de langetermijnvisie.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact op met ons.

Bezoekadres
Bijdorp-Oost 56,
2992 LA Barendrecht
info@murado.nl

088 0990 202




