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1 . K A N S E N  V O O R  S Y S T E E M B O U W  

 

De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is bezig met de afronding van het thema ‘Wederopbouw’. Het 

kenmerkt een periode waarin in Nederland veel is gebouwd. Producten die al aan dit thema gekop-

peld zijn, betreffen onder meer ‘Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940 -1965’, ‘Kunst 

van de wederopbouw Nederland 1940-1965’ en de ‘Atlas van de Wederopbouw Nederland 1940 -

1965’. Deze laatste publicatie geeft een beeld van dertig geselecteerde wederopbouwkernen, naoor-

logse woonwijken en landelijke gebieden, met het doel de geschiedenis van de wederopbouwgebie-

den te begrijpen en betekenis te geven aan verleden en heden.  

In deze gebieden staat de bouwopgave van weleer (1940-1965) centraal. Ten tijde van die bouwop-

gave werd 20-25% gerealiseerd in een (bouw)systeem. Deze systemen vormen daarmee een belangrijk 

deel van onze bouwgeschiedenis. Het is daarbij de vraag wat deze woningen vandaag de dag bete-

kenen voor de huisvestingsbehoefte, welke kwaliteit ze momenteel hebben en welke potentie ze voor 

de toekomst bezitten. 

 

In 2012 heeft BouwhulpGroep in opdracht van Platform31 een inventarisatie gedaan naar systeem-

bouw in Nederland (’Documentatie systeemwoningen ’50 -’75’). Binnen dit onderzoek wordt voortbor-

duurd op deze inventarisatie. Systeembouw is niet plaatsgebonden, daardoor komen systemen op 

meerdere plekken in Nederland terug. Dat betekent dat op basis van het systeem informatie aangebo-

den kan worden over de huidige en potentiele kwaliteit. Met die informatie kunnen de eigenaren van 

deze woningen een beeld vormen over de toekomst mogelijkheden van hun bezit.  In deze rapportage 

staat het Muwi systeem centraal.  
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2 . S Y S T E E M  M U W I   

In een periode van ruim twintig jaar - van 1951 tot en met 1973 - zijn verspreid over een groot deel 

van Nederland ruim 36.000 woningen volgens het systeem MUWI gebouwd. Dit aantal is door geen 

enkele andere systeembouwer geëvenaard. Juist het eenvoudige en flexibele grondprincipe en het snel 

inspelen op en initiëren van technische ontwikkelingen is de succesformule van het MUWI -systeem ge-

weest. Het systeem is veel meer een bouwmethode waarmee een grote diversiteit aan gebouwen gerea-

liseerd kon worden. Er bestaan dan ook verschillende type woningen, daar waar anderen strikt vast-

houden aan één of twee vaste typen. 

Het systeem bestaat uit holle lichtbetonblokken gevuld met grindbeton als bouwmuren. De vloeren zijn 

opgebouwd uit voorgespannen betonbalkjes met daartussen vulblokken. De vloeren worden aan de 

gevels beëindigd met een betonnen latei. De voor- en achtergevel van de MUWI woningen zijn voor-

namelijk dichtgezet door montagekozijnen. Soms worden borstweringen en penanten gemetseld. De 

kopgevels bestaan uit een dragende binnenblad en een gemetselde buitenblad.  

 

Het kenmerkende van het Muwi-systeem zijn de bouwblokken, ook al zijn ze van buitenaf niet te zien. 

Door deze blokken ben je vrij om diverse plattegronden te maken. De maximale overspanning van de 

vloeren is daarbij bepalend voor het ontwerp. Overspanningen van 4,50m waren mogelijk en daar-

mee zijn brede woonkamers te maken. Het varieert tussen twee- en vijfkamerwoningen, vaak komen 

binnen één bouwblok zelfs meerdere types voor. De geldende regelgeving en de vrijheid die de archi-

tect neemt zijn bepalend voor de Muwi’s. Een ding zie je echter in alle meergezins Muwi’s terug, dat 

zijn de doorlopende gevelbanden. In het systeem zijn overigens ook eengezinswoningen gerealiseerd, 

die hebben deze banden niet. 

 

Ontstaan 

In 1942 werd Bouw en aanneembedrijf Muijs & de Winter N.V opgericht. Na een aantal opdrachten 

werkte men in 1947 met het Welschen systeem. Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat er zelf een 

systeem werd ontwikkeld, en wel  het Muwi systeem. Begin jaren vijftig ging het bedrijf dan ook volle-

dig over op het bouwen in het eigen systeem, met name in de randstad, aangezien Muwi gevestigd 

was in Vlaardingen.  Naast de eigen productiecapaciteit van Muijs & de Winter werd het systeem ook 

in licentie gegeven aan andere bouwers, onder meer Voordouw & Zoon (Amsterdam), W. Hoogstraten 

(Amsterdam), B. van Berkel (Nijmegen) en Dura (Enschede). Doordat het een systeem is wat redelijk 

makkelijk te produceren is (de blokken en vloeren zijn in een fabriek met beperkte installaties te bou-

wen), kon de productieomvang groeien. Bovendien werd er door de diverse aannemers in continue 

contracten gewerkt. De vijfjarencontracten met gemeenten gaven continuïteit in opdrachten. Mede hier-

door waren er in 1968 al ruim 30.000 woningen in het Muwi systeem gebouwd. Hiervan betreft onge-

veer 53% portieketagewoningen (overwegend van voor 1965) en 46% zijn galerijflats (overwegend na 

1965 gebouwd). Er komen dan ook nog 1% eengezinswoningen voor.  
 

Wijk met Muwi woningen in Schiedam 
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3 . T E C H N I E K  

Muwi is een stapelbouwsysteem, waarbij holle lichtbetonblokken (50 x 19,4 x 21 cm) eerst op elkaar 

worden gestapeld, en vervolgens met beton worden gevuld. Ter hoogte van de verdiepingsvloer wordt 

een balk van gewapend beton gestort, waarin de vloerbalken verankerd zijn. In de gevel zijn gewa-

pend betonnen kolommen gestort. Op die manier bestaat de hoofddraagconstructie uit een frame van 

gewapend beton en dragende muren. De vloeren zijn opgebouwd uit voorgespannen betonbalkjes met 

daartussen vulblokken. Onder de vloer zijn sleuven gemaakt om haaks lopende leidingen in weg te 

werken. Door aan de bovenzijde van de vloeren een dekvloer te storten ontstaat er een samenhangend 

geheel. De vloeren worden aan de gevels beëindigd met een betonnen latei. De voor - en achtergevel 

van de MUWI woningen zijn voornamelijk dichtgezet door montagekozijnen. Soms worden borstwerin-

gen en penanten gemetseld. De kopgevels bestaan uit een dragende binnenblad en een gemetseld bui-

tenblad.  

 

Muwi is een systeem dat altijd in ontwikkeling is geweest. Er zijn vier generaties te onderscheiden, 

waarvan de eerste drie een Ratiokeur hebben. Een Ratiokeur werd verleend door de stichting Ratio-

bouw. Het idee was dat als een bouwbedrijf een goedgekeurd bouwsysteem had, men een toeslag van 

10% op de aanneemsom kreeg. De toetsing was streng, van de 360 beoordeelde systemen in de peri-

ode 1947-1957 zijn er zestig tot proefbouw gekomen en slechts zes tot daadwerkelijke oplages. Het 

Muwi systeem is een van deze zes. In totaal zijn de volgende generaties te onderscheiden:  

 

1. 1945- 1956; eerste Ratiokeur (1952) 

Dit is voornamelijk nog een afgeleide van het systeem Welschen  

Géén spouwmuren 

 

2. 1956-1959; tweede Ratiokeur (1956),  

Aansluiting lichtbeton elementen 

Gewapende, in het werk gestorte kolommen en lateien 

Spouwmuur 

Deels inpakken koudebruggen 

 

3a. 1959-1965 derde Ratiokeur, betere thermische en akoestische eigenschappen (1959)  

Andere detaillering lichtbeton 

Geringere noodzaak tot gebruik betonkolom 

Aangestorte balkon- galerijplaten 

Losgekoppelde balkon en galerij op consoles.  

 

3b. Na 1965 

  diverse aanpassingen  

 

 

Op de volgende pagina's wordt het systeem verder beschreven.  

 

 

Muwi in de praktijk 

Drie typen blokken en gevelaansluiting door de jaren heen 
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3 . T E C H N I E K  

Gevels  

De gevels zijn uitgevoerd met doorlopende banden, waarop metselwerk rust. Dit geldt zowel 

voor de kopgevels als voor de langsgevels. Metselwerk wordt binnen Muwi niet als constructief 

element ingezet en dient dus ondersteund te worden. Metselwerk wordt gebruikt als een estheti-

sche afwerking en als regenwerende laag. 

De langsgevels kennen diverse uitvoeringen. In principe zijn er enkel vullende puien nodig, aan-

gezien de langsgevel geen dragende functie vervult . De draagstructuur wordt door de blokken 

en het aangestorte beton verzorgd. Metselwerk dat is toegepast in de langsgevel heeft een esthe-

tische functie en niet zozeer constructief.  

 

Vloeren 

De vloeren bestaan uit betonnen balkjes waartussen betonnen vulelementen worden geplaatst. 

Deze elementen hebben een hart op hart maat die varieert tussen 50 en 65 centimeter. Daarmee 

zijn diverse maten van woningen te maken. De vul elementen steken aan de onderzijde uit, zo-

dat op de balken ruimte is voor elektraleidingen. In de elementen zijn daar ook sparingen 

(haaks) in aangebracht.  De uiteinde van de balkjes (en de wapening wordt in de voorzijde van 

het gebouw in een ter plekke te storten latei opgenomen. Op die manier gaat de vloer als een 

schijf werken. De bovenzijde van de vloer wordt afgewerkt met een dekvloer.  

 

Dak 

Het dak heeft  (zoals zoveel systemen) dezelfde opbouw als de vloer, en is vervolgens voorzien 

van een isolatieplaat van vlasvezel en een bitumineuze dakbedekking.  

 

Binnenwanden  

De binnenwanden hebben geen dragende functie en kunnen daarom in tal van versies voorko-

men. Lavakiessteen (lichte steen), gips en beton zijn de meest voorkomende. In de vroegere ja-

ren waren het lichte blokken, maar hoe meer kranen en ander materieel ter beschikking komt 

worden er ook (verdiepingshoge) betonelementen gebruikt. In 1962 wordt de gipsplaat geïntro-

duceerd. Ten opzichte van het werken met traditioneel stucwerk levert dit tijdwinst op.  

 

Afbouw 

In de afbouw komen colivinyltegels voor. In het verleden zijn deze asbesttegels al vaak verwij-

derd, maar het is mogelijk om vandaag de dag nog asbesthoudende tegels tegen te komen, bij-

voorbeeld onder de huidige vloerafwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgespannen balkjes en vloerelementen Wapening staat gereed voor het aanstorten van de rand-

balk 

Doorsnede. Duidelijk zichtbaar is de nok waarop het metselwerk rust  

Opbouw van de vloer 
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3 . T E C H N I E K   

Installatie 

Bij de oudere complexen zijn de woningen uitgerust met kolenkachels en schoorsteenhaarden. 

Met de ontdekking van aardgas in 1959 en de uitrol van het aardgasnet in Nederland werd 

steeds meer op gas gestookt. Dit waren dan voornamelijk blok verwarmingssystemen. Er komen 

ook  woningen voor met een individuele gashaard of een moederhaard (gashaard die radiatoren 

verwarmt). 

 

Ventilatie 

De ventilatie voorzieningen bestaan in de gevel voornamelijk uit klepramen (toevoer) en bouw-

kundige (shunt)kanalen in de inpandige ruimtes, keuken, douche en toilet. Later (vanaf 1965) 

worden deze kanalen mechanisch afgezogen (met natuurlijke toevoer door middel van klepra-

men of roosters), voor het eerst bij de hoogbouw. Voor huidige maatstaven zijn de ventilatie 

voorzieningen beperkt. Echter door de aanwezigheid van naden en kieren wordt dit gecompen-

seerd. Indien de woningen verbeterd worden is extra aandacht voor ventilatie voorzieningen 

nodig, aangezien de ongecontroleerde ventilatie dan vermindert.  

 

 

Ontwikkeling van de voorschriften van energetische prestaties  

Verloop shunt kanalen 
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4 . B E E L D  

 

Muwi is een stapelsysteem, waarbij met betonblokken een casco wordt gevormd. De buitenwandafwer-

king is overwegend metselwerk, gecombineerd met puiconstructies. Het metselwerk heeft echter geen 

dragende functie, aangezien het op de gevelbanden steunt. Er zijn verschillende variaties Muwi wonin-

gen. Met metselwerk afwerking, maar ook met gevelpuien. De latere systemen van Muwi maken meer 

gebruik van prefab, waardoor ook in verticale zin banden en rasters ontstaan.  

 

Kenmerkend voor het Muwi systeem zijn de doorlopende gevelbanden. Deze komen zowel in de langs-

gevel als in de kopgevels voor. In de kopgevels vallen ze het meeste op. De kenmerkende horizontale 

betonbanden in de gevels zijn een bewuste ingezet door de architect om ze zichtbaar te maken. . De 

baksteen kan dan als half steens spouw van verdiepingsvloer tot verdiepingsvloer worden aange-

bracht. De ramen worden daar als puien tussen gesteld, tussen de vloeren (balken).  

 

Het systeem heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld wat ook zichtbaar is in het uiterlijk.  

Het systeem is oorspronkelijk ontwikkeld voor middelhoog bouw (4 hoog). Bij hoogbouw (6 -12 hoog) 

zijn dikkere wandblokken nodig. In verband met de zware belasting is hier de toepassing van een 

mengconstructie noodzakelijk. De Muwi blokken worden dan aan de randen voorzien van een beton-

nen skelet dat aan de blokken wordt vastgestort. Op deze manier krijg je een betonnen skelet, inge-

vuld met Muwi-blokken die op zich ook weer aan elkaar gekoppeld zijn. Het systeem heeft deze flexi-

biliteit doordat het  randskelet uitgebreid kan worden. Bij de hoogbouw zie je dan ook vaker naast de 

horizontale banden ook een verticale verdeling terugkomen. Dat zijn de kolommen die in dat geval 

ook als beeldelement gebruikt zijn.  

Het principe dat bij het ontwerpen van woningen in het Muwi systeem moeten worden gehanteerd is 

dat de maten tussen de bouwmuren een veelvoud van 10 cm moeten bedragen. De blokdiepte wordt 

bepaald door een veelvoud van de lengte van de bouwmuren enerzijds en een veelvoud van de hart 

op hart maat van de voorgespannen vloerbalkjes anderzijds. De verschilmaten bij de voor - en achter-

gevels worden steeds opgevangen in de in het werk te storten gedeelten (balkons en randbalken).  

 

Het systeem wordt gekenmerkt door een groot aanpassingsvermogen. Aanpassing aan elk redelijk ont-

werp is mogelijk. Zelfs de afmeting van de kleine muurblokken is niet bepalend. Met architecten be-

staan geen vaste relaties. Elke architect kon in principe in het Muwi -systeem woningen ontwerpen. Er 

zijn diverse architecten met Muwi bezig geweest en het is daarom ook niet verrassend om bekende 

architecten tegen te komen, onder meer Groosman, Spruit en Den Butter, Van den Broek en Bakema en 

Merkelbach en Elling.  

 

Op de volgende pagina's is schematisch de opbouw van de Muwi Woningen geïllustreerd en voorzie-

ne van foto’s. 

Zuidwijk in Rotterdam, zowel oorspronkelijk als het hedendaagse beeld  
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4 . B E E L D  

Typering van een portiekwoning: 
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4 . B E E L D  

Typering van een galerijwoning: 
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4 . B E E L D  

Typering van een kopgevel: 
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4 . B E E L D ( I L L U S T R A T I E )  

Muwi portiekwoningen 3 hoog, Mariahoeve, Den Haag 

Muwi portiekwoningen 4 hoog op onderlaag verdiept, Mariahoeve, Den Haag,  

Muwi portiekwoningen 3 hoog , Mariahoeve, Den Haag, 

Muwi portiekwoningen 3 hoog op onderlaag verdiept, Mariahoeve, Den Haag  

Muwi portiekwoningen 4 hoog op onderlaag verdiept, Mariahoeve, Den Haag,  

Muwi portiekwoningen 3 hoog op onderlaag verdiept, Mariahoeve, Den Haag,  
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4 . B E E L D ( I L L U S T R A T I E )  

Muwi portiekwoningen 4 hoog op onderlaag verdiept, Mariahoeve, Den Haag  

Muwi portiekwoningen 5 hoog op onderlaag , De Heuvel, Leidschendam,  

Muwi portiekwoningen 5 hoog op onderlaag, Mariahoeve, Den Haag,  Muwi galerijwoningen  5 hoog op onderlaag , De Heuvel, Leidschendam,  

Muwi portiekwoningen 4 hoog op onderlaag verdiept, Mariahoeve, Den Haag  

Muwi portiekwoningen 5 hoog op onderlaag  , De Heuvel, Leidschendam,  
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4 . B E E L D ( I L L U S T R A T I E )  

Muwi portiekwoningen 5 hoog op onderlaag, De Heuvel , Leidschendam 

Muwi portiekwoningen 5 hoog op onderlaag , De Heuvel, Leidschendam,  

Muwi portiekwoningen 5 hoog op onderlaag, De Heuvel, Leidschendam,  Muwi galerijwoningen  5 hoog op onderlaag , De Heuvel, Leidschendam,  

Muwi portiekwoningen 6 hoog, De Heuvel, Leidschendam 

Muwi portiekwoningen 6 hoog, De Heuvel, Leidschendam,  
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4 . B E E L D ( I L L U S T R A T I E )  

Muwi galerijwoningen 5 hoog op onderlaag, De Heuvel, Leidschendam 

Muwi portiekwoningen 4 hoog op verdiepte onderlaag , Mariahoeve, Den Haag  

Muwi portiekwoningen 3 hoog, Mariahoeve, Den Haag Muwi portiekwoningen 3 hoog, Mariahoeve, Den Haag 

Muwi galerijwoningen 5 hoog op onderlaag, De Heuvel, Leidschendam 

Muwi portiekwoningen 7 hoog op onderlaag verdiept, Mariahoeve, Den Haag,  
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4 . B E E L D ( I L L U S T R A T I E )  

Voorbeeld van de Muwi portiekwoningen in Den Haag (Mariahoeve) in de tijd. De situatie in 2008 is het vertrek-

punt en de renovatie heeft plaatsgevonden in 2015. In de wijk zijn overigens ook al woningen gesloopt en vervan-

gen door woningen met min of meer eenzelfde verkaveling.  

2008 2015 
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Voorbeeld van de Muwi eengezinswoningen in Emmen. Eengezinswoningen komen maar in beperkte 

mate (minder dan 1% voor) 

4 . B E E L D ( I L L U S T R A T I E )  
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5 . G E B R U I K  

Muwi woningen zijn gebouwd vanaf de oorlog. In die tijd werd de regelgeving gevolgd alsof het de 

norm was.  Vanuit voorschriften en wenken (1951) geldt dat de oppervlakte van de woning minimaal 

42m² dient te zijn, met een woonkamer van 15m² (waarvan een breedte 3,75m). Voor de ouderslaap-

kamer geldt een minimale oppervlakte van 9,5 m² en voor alle verdere vertrekken 4,5m². Een andere 

eis, die destijds nog gold was de aanwezigheid van hang- en legkasten.  Gedurende de periode dat 

de Muwi woningen gebouwd werden veranderden de voorschriften, onder meer met de Modelbouwver-

ordening 1965. Deze randvoorwaarden zie je terug in de ontwerpen van de woningen.  

 

Het Muwi systeem biedt veel vrijheid in het ontwerp. De blokken (50 x 19,4 x 21 cm) worden gesta-

peld en later volgegoten. Dat betekent dat in principe elke vorm die met de blokken gemaakt kan wor-

den mogelijk is. Daarmee komen Muwi woningen in diverse vormen voor. Het gaat meer om het wo-

ningtype (aantal vertrekken) dat de variatie aangeeft. Muwi woningen komen dan ook voor als tweeka-

mer woning, maar ook als drie-, vier- en vijfkamerwoningen. Bovendien komen gebouwen in meerdere 

verdiepingen voor. Tussen de drie en de zeven lagen zijn veel voorkomende bouwhoogtes.  

In de plattegronden hiernaast zijn functies aangegeven en minimale maten (o.a. op basis van woon-

keur) die horen bij deze functies. Zo geeft het groene matje aan hoeveel ruimte je nodig hebt om ene 

bed te plaatsen en de ruimte om het bed heen om goed in en uit het bed te stappen. Het laat zien of 

een ruimte geschikt is voor het vervullen van de betreffende functie.  

 

Woonkamer 

De woonkamer herbergt de functies zitten (oranje) en eten (geel) en is meestal gesitueerd in de beuk 

met de grootste overspanning. Ook voor de overspanning geldt dat er diverse maten mogelijk zijn. De 

beukmaten variëren van ongeveer 2,40m tot 4,80m. Langere overspanningen komen niet voor. De to-

tale oppervlakte van de woonkamer verschilt  van 19,6 m² (2 -k woning), 17,5 m² (4 K woning en 

25,5m² (5k woning). Daarmee voldoen deze woningen ruim aan de Modelbouwverordening uit 1965, 

waarin wordt gesteld  dat 16m² nodig is voor een 2,3,4 kamerwoning, 17m² bij 5 of meer -

kamerwoning. Bij de Muwi woningen komen regelmatig ‘gescheiden’ kamers voor. Bijvoorbeeld met 

een dubbele deur of met een extra vertrek naast de woonkamer. Van oorsprong bedoeld als eetkamer. 

In de plattegronden hiernaast betreft dit de beide rechter  plattegronden. Zoals de plattegronden hier-

naast alten zien zijn er woningen waar matjes elkaar overlappen, en waar de ruimte te beperkt is. Er 

zijn echter ook voldoende plattegronden waar juist wel beide functies makkelijk toe te passen zijn. 

Door de vormvrijheid van Muwi is er ook niet echt te spreken van ‘de’ Muwi plattegrond.  

 

Keuken 

De keukens (paars) zijn over het algemeen ruim. Met een oppervlakte tussen de 7 en 9 vierkante meter  

zijn ze ook voor hedendaagse begrippen redelijk van omvang. In het verleden waren de voorzienin-

gen natuurlijk beperkt  geweest, bijvoorbeeld granito keukenbladen, geëmailleerd beton als afwerking 

en zelfs lavetten. Echter deze zijn in de loop der tijd al vervangen, en nagenoeg nergens meer in ori-

ginele staat aanwezig. 

 

Voorbeeld driekamer galerijwoning 

Voorbeeld vijfkamer galerijwoning Voorbeeld driekamer galerijwoning Voorbeeld vierkamer galerijwoning 

Voorbeeld vierkamer galerijwoning (hoek) 
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Doucheruimte  

De doucheruimte (blauw) komt op diverse plekken voor. Zowel direct aan de gevel, als een inpandige 

douche. Indien de douche grenst aan de buitengevel, dan is die gevel in veel gevallen als metselwerk 

uitgevoerd met een bovenlicht. 

De afmetingen voldoen aan de eisen voor die tijd (0,81m² (1952) en later 1,62m² 1965)) maar voor 

de huidige en toekomstige wensen is de ruimte te beperkt. Je zou dan minimaal 0,8m x 1,8m nodig 

hebben en voor de toekomstgerichte scenario’s is zelfs 3,5 m² gewenst.  

 

Overige vertrekken 

Vanuit de Modelbouwverordening 1965 is voorgeschreven dat een vertrek minimaal 5 m² omvat met 

een minimale breedte van 1,8meter. De minimale verdieping hoogte bedraagt 2,50, die wordt pas in 

1980 verlaag naar 2,40m. Dat betekent dat alle woningen uit die tijd minimaal 2,50 meter hoog zijn.  

 

 

5 .  G E B R U I K  

Voorbeeld driekamer portiekwoning 

Voorbeeld vierkamer portiekwoning 

Voorbeeld driekamer portiekwoning 
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Muwi is het meest voorkomend bouwsysteem. Het kent enkele terugkerende gebreken, maar die zijn vooral terug 

te herleiden naar de kennis van dat moment.  In de afgelopen dertig jaar zijn nauwelijks woningen gesloopt die 

volgens het MUWI-systeem gebouwd zijn (beneden de 5 procent). In dezelfde periode is een reeks van kwaliteits-

aanpassingen uitgevoerd. Vooral rond en na 1990 is het energetische en onderhoudsaspect een belangrijke drijf-

veer geweest in de aanpak ervan. (zie bijlage voor lijst).  

Mogelijke verbeteringen gaan in op het vernieuwen van de schil waarbij die grondig wordt aangepakt (eventueel 

met vergroting van het balkon) en de uitrusting en afwerking van de woningen weer aangepast worden aan de 

eisen van de tijd, met het oog op de energetische kwaliteit. Algemeen kan worden gesteld dat de Muwi wonin-

gen na 1960 van betere kwaliteit zijn dan de woningen daarvoor. In het verleden is er vaak al onderhoud 

gepleegd, onder meer scheurherstel en (na-)isolatie van het gebouw.  De context, in combinatie met de 

vraag in de toekomst, bepaalt uiteindelijk de oplossing. Op de drie onderdelen, techniek, beeld en gebruik 

wordt de potentie benoemd.  

 

TECHNIEK 

Het zijn woningen die nu vijftig tot zestig jaar oud zijn. Natuurlijk heeft de tand des tijds de gebouwen aan-

getast. Met onderhoudsingrepen en wellicht zelfs al met een renovatie is de kwaliteit op peil gebracht. Door 

de gebruikte specifieke bouwtechniek van het systeem zijn er een aantal kenmerkende gebreken te benoe-

men. Hierbij spelen de drie generaties (en de daarbij behorende techniek) een rol.  

 

Koudebruggen 

Alle generaties kennen koudebruggen, met name dakranden, galerij, balkon en de verdieping boven 

de berging zijn hiervoor gevoelig . De eerste generatie (die nog het meest van het Welschen systeem 

weg had) had grote vlakken als koudebrug.  Bij de latere generaties wordt, met de intrede van de 

spouwmuurconstructie, dit teruggebracht tot lijnvormige koudebruggen, met name bij de aansluitban-

den. Vanaf de laatste variant (1965) worden galerijplaten los opgelegd op consoles en onderbroken 

van de rest van de constructie. Daarmee worden koudebruggen zoveel mogelijke tegengegaan. De 

koudebruggen bij de dakranden en de vloeraansluitingen zijn daarmee niet opgelost.  

Bij verbetering van de woningen kunnen deze koudebruggen wel opgelost worden. Dat betekent isole-

ren van de randen om op die manier de temperatuur te verhogen en daarmee de f -factor boven 0,65 

te brengen. Op de volgende pagina zijn een aantal mogelijke oplossingen aangegeven. Het blijkt 

overigens dat in de uitvoering niet altijd de koudebrugonderbrekingen zijn aangebracht, die in de 

latere periode wel onderdeel uitmaakten van het systeem. Dat betekent dat je er niet zomaar van uit 

worden gegaan dat er een koudebrug onderbreking aanwezig is, ook al staat het op de tekening.  

 

Scheurvorming  

Doordat de betonblokken aan elkaar worden gegoten en de vloeren door middel van de lateien ook 

aan de gevel worden gestort, wordt één lang monolithisch geheel verkregen. Door thermische werking 

kunnen scheuren optreden. In de praktijk zijn dan ook regelmatig scheuren bij dakranden en vloerran-

den zichtbaar. Ook bij de aansluiting met trappenhuizen komen regelmatig scheuren voor.  

Met de introductie van de spouwmuur wordt de thermische werking gebufferd en komt er minder 

scheurvorming voor. De spouwmuur werkt dan wel als buffer, maar juist op plekken waar de binnen 

constructie en de buitenconstructie bij elkaar komen ontstaan grotere spanningen. In de laatste gene-

6 .  P O T E N T I E  

Scheurvorming in de betonnen gevelbalken 

Koudebruggen 

Losgekoppelde prefab delen in de later varianten  
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6 .  P O T E N T I E  

ratie Muwi woningen (vanaf 1965) worden de galerij en balkonplaten op consoles opgelegd, en zijn 

ze niet meer doorgestort. Dat geeft veel meer vrijheid om te reageren op krimp en thermische zetting. 

In het algemeen hebben deze thermische scheuren geen impact op de stevigheid en veiligheid van het 

gebouw. Voor het beeld kunnen ze weggewerkt worden. Met het na isoleren van het gebouw zullen 

veel van deze scheuren aan het oog onttrokken worden.  

 

Geluid 

Een bekend probleem van woningen uit de jaren ’50 en ’60 is de beperkte geluidsisolatie. In de jaren 

’50 was er nog te weinig bekend om daadwerkelijke geluidseisen te bepalen en was de massa per 

vierkante meter leidend. Vanaf 1962 kwam NEN 1070 waarin  twee klassen werden onderscheiden 

(matig en goed). De vloer van de Muwi woning voldoet niet aan deze eis. Met een zwevende dekvloer 

is dit wel op te lossen. Pas in 1976 komt een herziening van deze norm, waarin dan de isolatie index 

(It) en nagalmtijd aan bod komen. De geluidsisolatie van de Muwi woningen is minder dan 

(theoretisch) verwacht zou worden. Ook hier geldt weer voor dat de woningen na 1965 van betere 

kwaliteit zijn doordat er meer ontkoppeld is. Er zijn oplossingen waarbij door toepassing van zweven-

de dekvloer een contactgeluidsisolatie tot wel +15 dB (Ico) mogelijk is, maar dit vraagt om ingrijpende 

aanpassingen aan de vloer waar de woning leeg voor moet zijn.  

 

Energetisch 

De Muwi woningen zijn gebouwd volgens de regels van die tijd. Dat betekent dat pas vanaf 1965 iso-

latie werd toegepast. Dakisolatie (met een vlasplaat) werd toegepast alsmede koudebrugonderbrekin-

gen. Echt isolatie van bijvoorbeeld de spouw komt pas rond 1965 voor.  Een originele woning zou in 

de hedendaagse energielabels als F of G geclassificeerd worden. Meestal is er al een verbetering ge-

weest, al is het maar in beglazing of (Cv -)installatie). Met isolatie (en koudebrug onderbrekingen) zijn 

de woningen goed aan te passen aan hedendaagse eisen. Het een en ander hangt natuurlijk samen 

met de ambitie en de resterende exploitatie, maar het systeem bied kansen voor verbetering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koudebrug van de dakrand opheffen door de betonnen 

dakrand in te pakken, in combinatie met vernieuwen 

dakisolatie en aanbrengen spouwisolatie.  

Koudebrug bij de galerij verkleinen door een geïsoleer-

de plaat aan te brengen en aan de bovenzijde de kou-

debrug te beperken. Door een zwevende dekvloer is een 

verhoogde geluidsisolatie mogelijk. Dit is wel ingrij-

pend. 

Koudebrug van de gevelbanden opheffen door een geïso-

leerde plaat voor de nok te plaatsen. In combinatie met 

nieuwe kozijnen kunnen deze in hetzelfde vlak geplaatst 

worden waarmee een mooiere detaillering mogelijk is. 

Door een zwevende dekvloer is een verhoogde geluidsiso-

latie mogelijk. Dit is wel ingrijpend. 

Koudebrug bij inpandige balkons kan eveneens worden 

ingepakt, bijvoorbeeld in combinatie met nieuwe kozijnen 
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6 .  P O T E N T I E  

BEELD 

 

Het kenmerkende van de Muwi woningen zijn zoals gezegd de gevelbanden. Je ziet dat bij renovatie pro-

jecten deze banden behouden blijven. Het gaat veel meer over het invullen van de geveldelen. Dat kan op 

diverse niveaus. Aangezien de dragende functie niet door het metselwerk wordt vervuld, kun je dat verwijde-

ren en op de nokken een nieuwe gevelafwerking plaatsen. De afmetingen zijn maatgevend voor de mogelijk-

heden van de nieuwe gevelafwerking. 

Verder zijn Muwi woningen vaak in grote hoeveelheden tegelijk gebouwd in een wijk of buurt. Door een ge-

differentieerde aanpak te kiezen kun je veel beter inspelen op de wensen van de bewoners, en voorkomen 

dat buurten eentonig of saai worden. Ondanks dat de woningen als één systeem gebouwd zijn kun je ze zeer 

zeker op een gedifferentieerde manier verbeteren.  

Muwi portiekwoningen 3 hoog, Mariahoeve, Den Haag 

Voorstel Muwi Renovatie Haarlem 

Muwi portiekwoningen 3 hoog, Mariahoeve, Den Haag 
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GEBRUIK 

Het is al eerder aan bod gekomen dat het Muwi systeem flexibel is. Als we bijgaande plattegrond als voorbeeld 

nemen, een vierkamerwoning met galerijontsluiting, dan biedt dat voldoende woonkwaliteit. Vroeger werden deze 

woningen aan een gezin verhuurd, waarbij wat we nu als eetkamer aanmerken ook als slaapkamer dienst kon 

doen. 

In essentie zijn Muwi woningen eenvoudig aan te passen. De lichte scheidingswanden vormen geen onder-

deel van de draagconstructie. Bij de woningen die aan de ene gevel een woonkamer en aan de ander gevel 

een slaapkamer hebben is vaak de scheidingswand al verwijderd, zodat er een grotere woonkamer wordt 

verkregen. Een andere mogelijkheid (bij de woningen die al een ‘gescheiden kamer’ hebben) is om die meer 

te betrekken bij de woonkamer. Al deze aanpassingen leveren natuurlijk een grotere woonkamer op, maar 

gaan ten koste van het aantal slaapkamers.  

 

Kijken we vandaag de dag naar verhuurbaarheid, dan zou hier een een– en twee persoonshuishouden goed kun-

nen wonen. Wellicht hebben ze andere wensen. Op de volgende pagina zijn drie opties weergegeven hoe je met 

deze plattegrond om kunt gaan. 

In de eerste variant voeg je de twee slaapkamers samen tot een grote. Eventueel kun je hier de wand tussen de 

woonkamer dichtzetten als je toch twee individuele slaapkamers over wil houden.  

In de tweede optie maak je juist de woonkamer groter. De opening die er is maak je groter. Dit is een constructie-

ve aanpassing, maar met een stalen balk is dit vrij eenvoudig op te lossen. Bij deze variant wordt de badkamer 

ook vergroot.  

In de derde variant geeft je de keuken meer ruimte en kun je daar eventueel een leefkeuken van maken. Dit kan 

alleen als de gevel ook aangepast wordt, je gaat de entree ook verplaatsen.  

Een combinatie tussen deze drie is natuurlijk ook mogelijk.  
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Drie mogelijke verbeteringen voor de plattegrond van een Muwi galerijwoning. Het vergroten van de hoofdslaap-

kamer, het vergroten van de woonkamer of het vergroten van de (leef)keuken.  



B I J L A G E   A 

Samenvatting Muwi 
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S Y S T E E M B O U W  M U W I  

 

 

Algemene kenmerken 

 

Naam Muijs en de Winter’s Bouw en aannemingsbedrijf  

Periode 1951 - 1973  

Aantal gebouwde woningen 36.685 

Type gebouwen Eengezinswoning, Portiek, Galerij  

Locaties (top 3) Schiedam (7600), 

  Den Haag (4286),  

Leidschedam (2874). 

Typering systeem Stapelbouw 

Samenvatting  Dit systeem is samengesteld uit holle lichtbetonblokken gevuld met beton 

als bouwmuren. De vloeren zijn opgebouwd uit voorgespannen beton-

balkjes met daartussen vulblokken. Een grotere hoogte kan bereikt wor-

den door het toepassen van gestorte betonnen kolommen. 

 

Beschrijving  

 

In een periode van ruim twintig jaar - van 1951 tot en met 1973 - zijn verspreid over een groot deel van 

Nederland ruim 36.000 woningen volgens het systeem MUWI gebouwd. Dit aantal is door geen enkele an-

dere systeembouwer geëvenaard. Juist het eenvoudige en flexibele grondprincipe en het snel inspelen op en 

initiëren van technische ontwikkelingen is de succesformule van het MUWI -systeem geweest. Het systeem is 

veel meer een bouwmethode waarmee een grote diversiteit aan gebouwen gerealiseerd kon worden. Er be-

staan dan ook verschillende typen woningen, daar waar anderen strikt vasthouden aan één of twee vaste 

typen. 

Dit systeem bestaat uit holle lichtbetonblokken gevuld met grindbeton als bouwmuren. De vloeren zijn opge-

bouwd uit voorgespannen betonbalkjes met daartussen vulblokken. Onder worden sleuven gemaakt om 

haaks lopende leidingen in weg te werken. Door aan de bovenzijde van de vloeren een dekvloer te storten 

ontstaat er een samenhangend geheel. De vloeren worden aan de gevels beëindigd met een betonnen latei. 

De voor- en achtergevel van de MUWI woningen zijn voornamelijk dichtgezet door montagekozijnen. Soms 

worden borstweringen en penanten gemetseld. De kopgevels bestaan uit de dragende binnenblad en een 

gemetselde buitenblad.  

De MUWI-woningen vertonen veel variatie in plattegronden. Bij meergezinswoningen zijn in een bouwblok 

meestal verschillende woningtypen gerealiseerd, variërend van twee - tot vijfkamerwoningen. Het MUWI-

systeem kende in de loop der tijd een aantal generaties, waarbij voortdurend gezocht werd naar verbeterde 

technische oplossingen ten aanzien van constructieve, thermische en akoestische eigenschappen. Voorbeel-

den hiervan zijn de introductie van de spouwmuurconstructie in de periode 1954 -1959 en de ontwikkeling 

van de galerijwoning in de periode 1958-1960. De toename van de toepassing van prefab elementen in de 

periode 1960-1970 zorgde voor een grote groei. Niet alleen de plattegronden, maar ook de techniek ken-

de de ontwikkelingen in de tijd. Zo werden de balkons en galerijen vanaf 1965 niet meer aangestort, maar 

losgekoppeld en opgelegd op consoles. De kans op koudebruggen werd hierdoor sterk gereduceerd.  

 

Potentie  

 

In de afgelopen dertig jaar zijn nauwelijks woningen gesloopt die volgens het MUWI -systeem gebouwd zijn 

(beneden de 5 procent). In dezelfde periode is een reeks van kwaliteitsaanpassingen uitgevoerd. Vooral 

rond en na 1990 is het energetische en onderhoudsaspect een belangrijke drijfveer geweest in de aanpak 

ervan. Nu de gemiddelde MUWI-woning zo’n vijftig jaar oud is, is het moment aangebroken voor een nieu-

we visie op de toekomstige kwaliteit. Een ingrijpende renovatie, waarbij de schil grondig wordt aangepakt 

(eventueel met vergroting van het balkon) en de uitrusting en afwerking van de woningen weer aangepast 

worden aan de eisen van de tijd, met het oog op de energetische kwaliteit.  

 

Verbeterkosten: €60.400 aanneemsom; incl. btw; peil 2012  

 

Renovaties  

 
 

Details  

    
Plattegrond  

 

Haarlem Boerhavewijk Woonbedrijf Studie BHG 2010 

Leidschendam  Tiwos  2008 

Schiedam Nieuwland Gem. Woningbeheer Schie-

d

a

m 

E’novatie 2001 
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‘Handboek Energiebesparing MUWI’, PEO, Utrecht, 1988  

 

De precieze omvang van het aantal woningen volgens het bouwsysteem MUWI is niet exact te bepalen, 


