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Het bouwcluster1 is in Twente een be-
langrijke en relatief grote sector, die 
voor de crisis zorgde voor bijna 14% 
van de lokale werkgelegenheid (Twente 
Index, 2013)2. Ongeveer één op de ze-
ven arbeidsplaatsen is in deze sector 
(Twente Index, 2013). Het aantal vol-
tijdbanen is sinds het uitbreken van 
de crisis landelijk met 70.000 gedaald. 
Dat is hier in de regio hard aangeko-
men. De verwachting van het Econo-
misch Instituut voor de Bouw (EIB) is 
dat de werkgelegenheid in de bouw in 
2014 opnieuw fors daalt met 10.000 
arbeidsjaren (EIB, 2014). Op het gebied 
van de woningbouw liep de productie 
in 2013 met meer dan 10% terug, nadat 
in 2012 ook al 10% productievolume 
verloren was gegaan (EIB, 2014). Ook 
in de rest van de bouw was er sprake 
van terugloop van de omzet. Alleen op-
drachten op het gebied van onderhoud 
bleven enigszins op peil, mede door 
een tijdelijke btw-verlaging. De nieuw-
bouwproductie van woningen is sinds 
het uitbreken van de crisis al met 35% 
gedaald en deze zal in 2014 opnieuw 
met 7% krimpen (EIB, 2014). Het EIB 

voorspelt vanaf 2015 weer groei, ook 
in vergelijking met andere bedrijfstak-
ken. De verwachting is dat de bouw in 
de periode 2015-2019 met gemiddeld 
4% per jaar zal groeien. De motor van 
de groei ligt bij de woningbouw. Bij de 
nieuwbouw zal volgens het EIB de pro-
ductie in de periode 2015-2019 zelfs 
met meer dan 10% per jaar toenemen 
vanwege het nog steeds stijgende aan-
tal huishoudens (EIB, 2014).3 Ook on-
derhoudswerkzaamheden en renova-
tie nemen toe. Dat betekent dat we nu 
alvast moeten nadenken hoe we deze 
opgaven moeten aanpakken. Als deze 
voorspellingen uitkomen zal er snel 
krapte op de arbeidsmarkt ontstaan.

De bouw heeft ook de belangstelling 
van de Europese Unie. Niet alleen om-
dat volgens de European Construction 
Industry Federation (FIEC) in deze sec-
tor 9,1% van het bruto nationaal pro-
duct (bnp) van de 27 lidstaten wordt 
verdiend (FIEC, 2013), maar ook omdat 
de gebouwde omgeving verantwoorde-
lijk is voor 40% van het energiegebruik 
(WBCSD, 2004, 2005, 2007). Daarnaast 

Inleiding

1    Een economisch cluster (Porter, 1990) is een samenhangende groep ondernemingen in een bepaalde 
regio die door onderlinge kennisuitwisseling competitievoordelen opbouwt door: het verhogen van 
de productiviteit, gezamenlijke innovatie en het ontwikkelen van nieuwe business. Het bouwcluster 
bestaat niet alleen uit bouwbedrijven in enge zin, maar ook uit allerlei gerelateerde activiteiten 
waaronder architectenbureaus (Twente Index, 2013). Het Innovatieplatform Twente heeft om het 
bouwcluster te stimuleren en in te spelen op de veranderingen in de sector Stichting Pioneering in 
het leven geroepen en Saxion gecommitteerd dit lectoraat op te richten.
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is de bouw één van de vier sectoren 
met de grootste uitstoot van broei-
kasgassen (WBCSD, 2005) en wordt in 
deze sector 36% van nieuw gewonnen 
grondstoffen gebruikt (SERI, 2009). Er 
zijn 14,6 miljoen mensen werkzaam in 
deze sector (FIEC, 2013), bij 3,1 miljoen 
bedrijven waarvan 95% mkb’ers met 
minder dan 20 man personeel (FIEC, 
2013). In totaal zijn in Europa 43,8 mil-
joen mensen voor hun werk direct of 
indirect afhankelijk van de bouw. Daar-
mee is de bouw de grootste industriële 
bedrijfstak in Europa (FIEC, 2013). 

Deze grote bedrijfstak ziet zichzelf, 
zoals vaker in zijn historie, voor be-
langrijke uitdagingen geplaatst. Om 
de gevolgen van de crisis en de hui-
dige maatschappelijke opgaven met 
betrekking tot onder andere de ener-
gietransitie, de vergrijzing en resource 
efficiency aan te pakken hebben we de 
hulp nodig van nieuwe technologie. 
De reguliere praktijk in de bouw is 
heden ten dage nog steeds voorna-
melijk gericht op het vertalen van de 
consequenties van industrialisatie en 

standaardisatie, de strategie die welke 
nodig was om de grootschalige bouw-
opgave van na de Tweede Wereld-
oorlog uit te voeren. Met de opkomst 
van computers en internet is de wereld 
echter een global village geworden. 
Informatie- en communicatietechno-
logie (ICT) zorgt  voor ingrijpende wij-
zigingen in nagenoeg alle sectoren, 
waaronder ook de bouw. 

Het lectoraat Innovatieve technologie 
in de bouw speelt in op deze nieuwe 
werkelijkheid met ontwikkeling van 
technologie die klantgerichtheid en 
duurzaamheid in de bouw bevorderen. 
Het lectoraat wil hiermee niet alleen 
klanten een plezier doen, maar vooral 
ook nieuwe markten ontsluiten voor de 
sector. In deze rede zal ik stilstaan bij 
wat we doen binnen het lectoraat Inno-
vatieve technologie in de bouw, waar-
om we dat doen en hoe we dat doen 
als onderdeel van het Kenniscentrum 
Leefomgeving. Maar eerst staan we stil 
bij de geschiedenis om een idee te krij-
gen van de gevolgen van technologie-
ontwikkeling voor een sector.

2  Landelijk ligt het werkgelegenheidspercentage op ruim 11% (Twente Index, 2013).

3   In 2008 waren in totaal nog 506.000 mensen werkzaam in de bouw, 7% van de totale werkgele-
genheid (CPB, 2009). De omzet in de bouw is in Nederland in 2013 met twee en een half miljard 
teruggelopen naar € 50 miljard (EIB, 2014). Dit is een krimp van bijna 5%. De verwachting is dat 
het aantal opgeleverde woningen in 2014 daalt naar 45.000 (EIB, 2014). 
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Hut van plaggen, ergens in Oost-Nederland, 
realiteit tot ongeveer 1925. 

Opkomst industriële revolutie
De bouw is niet altijd zo’n belangrijke 
sector geweest voor deze regio. Zo-
als u ongetwijfeld weet is Twente van 
oudsher bekend om zijn textielindus-
trie. Deze kwam rond 1850 tot bloei 
met de introductie van Engelse stoom-
machines. De toepassing van deze 
nieuwe technologie zorgde ervoor dat 
Enschede, maar ook Borne, Almelo en 
Hengelo, een flinke boost kregen.
 
In de regio trokken veel mensen van 
het platteland naar deze plaatsen 
om geld te verdienen. Tijdens de op-
komst van de industriële revolutie 
woonden veel mensen in zeer slechte 
omstandig heden. We kunnen ons nu 
nauwelijks meer voorstellen hoe deze 
mensen moesten leven. Henriëtte Ro-
land Holst (1932) heeft de woon- en 
arbeidsomstandigheden van de gewo-
ne bevolking in die tijd beschreven. 
Werkdagen van 13 of 14 uur waren 
heel gewoon. In 1908 werkte slechts 
17,4% van de arbeiders niet langer 
dan 10 uur per dag (Holst, 1932).  
Alleen vrouwen en kinderen werden 

enigszins beschermd door 'het Kinder-
wetje’ van Van Houten (1874). De ma-
nier waarop zij woonden was ook alles 
behalve jaloersmakend. Hutten van 
leem en plaggen op het platteland, 
overbevolkte kelders4 en geïmprovi-
seerde woningen in stegen en hofjes 
in steden waren geen uitzondering. 

Eind 18e eeuw vindt er een omslag 
plaats. Rond de eeuwwisseling worden 
gegoede burgers onrustig door verha-
len van volkstellers (Holst, 1932). De 
algemene opinie is dat hieraan wat 
moet veranderen. Er volgen enkele 
studies naar de omstandigheden.
 

1. Hoe alles anders werd

4    In Amsterdam leefde in 1874 1 op de 13 inwoners in kelderwoningen, in totaal 20.000 mensen 
(Van Abbemuseum, 1971). De overheid greep niet in. Niet omdat zij niet bevoegd was, maar 
omdat zij dit strijdig vond met het particuliere belang (Woningwet, 1902). De gemeentelijke 
bouwverordeningen waren er vooral op gericht om stadsbranden en ineenstorting van gebouwen 
te voorkomen. Sommige gemeenten namen ook bepalingen op met betrekking tot drinkwater en 
riolering (Van Abbemuseum, 1971). 
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Nadat eeuwenlang de bouw in opdracht 
van de gebruiker was begonnen, zagen 
ondernemers voor het eerst kansen om 
te gaan bouwen voor eigen risico. Zij 
begonnen met de bouw van goed kope 
woningen in de steden, waar onder 
zoge naamde alkoofwoningen (Van 
Abbe museum, 1971). Daarnaast was er 
een aantal verlichte ondernemers die 
woningbouwwijken met voorzieningen 
realiseerden voor hun eigen arbeiders. 
Ook wordt in 1851 in Arnhem de eerste 
woningbouwvereniging opgericht met 
de naam “Vereniging tot het verschaf-
fen van geschikte woningen aan de 
arbeidersklasse” (Van Abbemuseum, 
1971). Daarna volgen woningcoöpera-
ties in andere steden. 

De opkomst van de textielindustrie is 
nog altijd goed zichtbaar in een stad 
als Enschede doordat in deze peri-
ode verschillende fabrieken, villa’s, 
landgoederen en arbeiderswijken als 
Pathmos zijn gebouwd. Hiermee druk-
ten families als Van Heek, Ten Cate, 
Blijdenstein, Rozendaal en Gelderman 
hun stempel op deze regio. Er waren 
op het hoogtepunt ruim 150 textiel-
fabrieken. Zo vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog werkte 80% van de be-
roepsbevolking in deze bedrijfstak. 
Eind jaren 60, begin jaren 70 kwam 
een einde aan deze bloeiperiode. Gro-
te werkloosheid en leegstand van fa-
brieken en andere gebouwen was het 
gevolg. Ondernemers in de regio her-
oriënteerden zich op nieuwe kansen 
en dat vormde, terugkijkend gezien, 
de start van een goed ontwikkelde 
bouwsector.

Industrialisatie & 
standaardisatie van de bouw
Met de Woningwet uit 1902 werd 
volkshuisvesting een maatschappe-
lijke taak. De woningbouw kwam na 
de invoering van de Woningwet overi-
gens maar moeizaam op gang. De 
woningbouwproductie lag rond 1900 
ongeveer op 7000 woningen per jaar. 
Niet veel bij een woningbestand van in 
totaal 600.000 woningen. 

In de bouwsector was tijd nodig om de 
nieuwe technologie op een goede ma-
nier in te zetten. Het bouwproces werd 
gerationaliseerd en er werden timmer-
fabrieken opgericht. In 1910 hebben 
we 100 van dergelijke bedrijven in 
Nederland (De Jonge, 1976). Doordat 
Nederland zich afzijdig hield van de 
Eerste Wereldoorlog konden steen-
koolwinning en de industrialisatie zich 
in deze periode sterk ontwikkelen. 

In de jaren 20 komt het Nieuwe Bou-
wen op en architecten en bouwinge-
nieurs pakken de woningbouwopga-
ve op dezelfde wijze aan als utilitaire 

Pathmos in Enschede.
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gebouwen zoals de Van Nellefabriek. 
Voorheen werden architecten alleen 
ingeschakeld voor specifieke gebou-
wen, zoals theaters, overheidsgebou-
wen of kerken. Vanaf dat moment 
wordt ook voor woningen nieuw be-
schikbaar gekomen technologie in-
gezet zoals piloti, vliesgevels, staal-
constructies en gewapend beton. Om 
woningplattegronden te optimaliseren 
werden studies verricht naar het ge-
bruik van woningen toevoegen (zie 
afbeeldingen p.9). 

Ook wordt er voorlichting gegeven aan 
burgers over hoe je zou moeten wo-
nen. Door de opkomst van een meer 
industriële aanpak in de bouw raakte 
het bouwen steeds meer geïnstitutio-
naliseerd. Bouwen wordt een taak voor 
professionals (Habraken, 1998). 

De woningproductie (in woningen) van 1900 tot 1970. 
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Het bouwen langs de Valkeniersweg in 
Vreewijk gezien vanaf Groene Hilledijk, 
Rotterdam, 1920.
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Na de Tweede Wereldoorlog ligt er een 
grote bouwopgave. Architecten laten 
zich inspireren door het stedenbouw-
kundig Plan Obus, dat Le Corbusier 
begin jaren 30 voor Algiers maakte. In 
dit plan slingeren kilometers lange ge-
bouwen het landschap in. In deze ge-
bouwen waarin verschillende functies 
worden ondergebracht, zijn twee au-
towegen geïntegreerd die dienen als 
ontsluiting. Dit plan van Le Corbusier 
wordt nooit gerealiseerd, wel de l’Uni-
té d’Habitation in Marseille. 

In dit gebouw worden ook verschil-
lende functies geïntegreerd. De wo-
ningen worden als het ware één voor 
één in een groot betonnen raamwerk 
geschoven. Architecten als Kenzo Tan-
ge, de Smithsons, maar ook mensen 
als Constantijn Nieuwenhuis en Yona 
Friedman raken door deze ideeën ge-
inspireerd en ontwerpen hun eigen 
megastructuren. In de CIAM (Congrès 
International d'Architecture Moderne), 
een serie congressen over moderne 
architectuur en stedenbouw tussen 
1928-1959, worden de belangrijkste 
uitgangspunten vastgesteld voor de 
realisatie van de voorliggende opgave. 
Te beginnen met een manifest: de ver-

Onderzoek naar benodigde minimummaten 
in het huishouden in de jaren 50. 

Studie naar de ruimtelijke consequenties 
van handelingen in de keuken (1955).

Le Corbusier en Jeanneret, Plan Obus, Algiers, 1930-1932.
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klaring van La Sarraz waarin archi-
tectuur niet langer als esthetische, 
maar als een sociale en economische 
daad wordt gepositioneerd. Tijdens 
het congres in Brussel (1930) werd 
de stroken- en hoogbouw gepropa-
geerd als ruimtelijke oplossing voor 
het woningbouwvraagstuk. Massa-
productie en standaardisatie werden 
gezien als dé manier om de woning-
nood te bestrijden. Drie jaar later 
volgde het Handvest van Athene, het 
meest bekende pamflet van CIAM, 
waarin de scheiding van stedelijke 
functies (wonen, werken, verkeer en 
recreatie) werd bepleit. Vele projec-
ten volgden waarin deze ideeën in-
ternationaal werden uitgevoerd. In 
bijna alle Nederlandse gemeenten 
zijn ook dergelijke projecten gere-
aliseerd. Na de oorlog ontstond er 
in de CIAM onvrede onder enkele 
jonge leden. Zij zetten zich af tegen 
de technocratische benadering van 
de stedenbouw en vonden dat de 
mens teveel uit het oog was verloren 
(Frampton,1988).

Toenemende complexiteit
Door de aandacht voor grote bouw-
structuren ontstond het idee van het 
scheiden van de drager en de inbouw. 
John Habraken presenteert het idee 
in zijn boek De dragers en de men-
sen (1961). Hij heeft een visioen van 
de toekomstige bouw, waarin profes-
sionals zorgen voor de realisatie van 
een drager waarbinnen bewoners met 
behulp van een nieuw te ontwikkelen 
inbouwindustrie hun eigen woning 
kunnen realiseren. Ook moeten men-
sen inspraak krijgen in hoe zij willen 
wonen. Hiermee neemt de complexi-
teit van bouwopgaves toe.

In de jaren 70 raakt de hoogbouw in 
diskrediet en worden uitbreidingsplan-
nen omgezet in laagbouwprojecten. 
Deze worden uiteraard seriematig 
gerealiseerd in productiestraten. De 
ICT doet haar intrede. Hiermee wordt 
het mogelijk om de complexiteit van 
de opgaven verder te laten toenemen, 
bijvoorbeeld om het proces zo in te 
richten dat het mogelijk wordt om op 

Le Corbusier, l’Unité d’Habitation, Marseille, 1945-1952. 
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individuele wensen in te spelen. Om 
dit mogelijk te maken wordt er ge-
zocht naar manieren om de verschil-
lende deelsystemen (draagstructuur, 
inbouwwanden, verwarmingssysteem, 
drinkwatersysteem, gevel etc.) op een 
slimme manier te ontkoppelen en te 
combineren. 

Passend bij het idee van scheiding dra-
ger-inbouw verschijnen ook de eerste 
cascowoningen. Zo ontwerpt Renzo 
Piano in Perugia een woning waarvan 
het bouwbedrijf het casco realiseert 
en de bewoners de pui en het gepre-
fabriceerde vloersysteem kunnen aan-
brengen (Leupen, 2002). 

In de jaren 70 volgen met Stichting 
Experimentele Woningbouw meer ex-
perimenten zoals bijvoorbeeld de Di-
agoonhuizen van Hertzberger in Delft 
waarbij de bewoners met behulp van 
inbouwkasten zelf de indeling van de 
ruimtes kunnen bepalen. 

In de jaren 70 worden de kaders ont-
wikkeld om afstemming van verschil-
lende industriële producten mogelijk 
te maken. De Stichting Architecten 
Research (SAR) doet hier belangrijk 
onderzoek naar rondom de modulai-
re coördinatie. Met negen architec-
tenbureaus wordt onderzocht hoe 
door middel van standaardisatie en 
industria lisatie dragers kunnen wor-
den gerealiseerd waarbinnen bewo-
ners de vrije hand krijgen. De Euro-
pean Productivity Agency (EPA) brengt 
al in 1956 haar eerste rapport uit 
waarin een modulair systeem voor 
de bouw wordt voorgesteld (Leupen, 

Piano, woningbouw, Perugia, 1978. 

Diagoonwoning van Hertzberger in Delft, 
1967-1971. 
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2002). Dit heeft met name invloed in 
landen als Engeland waar men al rela-
tief veel ervaring had met industriële 
scholenbouw en in Scandinavië waar 
de indus triële woningbouw relatief 
ver gevorderd was. In Nederland ver-
schoof de aandacht naar de bouw-
industrie en maakte de SAR plaats 
voor OBOM5.
 
In de jaren 80 wordt geëxperimen-
teerd met de verschillende manieren 
waarop je leidingen en voorzieningen 
zou moeten organiseren om flexibi-
liteit en aanpasbaarheid mogelijk te 
maken. Het Maturasysteem werd ont-
wikkeld, waarbij een inbouwpakket 
met een verhoogde vloertegel werd 
gemaakt waardoor de leidingen los 
van de draagconstructie naar de ge-
wenste plek konden worden geleid. 
Dit systeem was geschikt voor zowel 
de renovatie- als de nieuwbouwmarkt. 

Daarnaast waren er experimenten 
waarbij de leidingen juist onderdeel 
werden gemaakt van de draagstruc-
tuur zoals in het project van Fausto 
& Passarelli in Via Campania in Rome 
(1965) waarbij ventilatiekanalen in ko-
lommen werden geïntegreerd. Archi-
tecten Lion en Leclercq integreren de 
leidingen en voorzieningen in de gevel 
in het project Domus Demain (1984) 
net zoals Rogers & Piano bij Centre 
Pompidou (1977) in Parijs. Zij  plaat-
sen de installaties en de ont sluiting 
aan de rand van de plattegrond om 
maximale flexibiliteit te realiseren. 
Door dat te doen kregen de gevels 
een bijzonder uiterlijk. Ook de twee 
Solids (2011) zoals gebouwd door 
woningcorporatie Stadsgenoot in Am-
sterdam in IJburg en Oud West zijn 
gerealiseerd vanuit het idee van maxi-
male flexibiliteit (zie kader p.13).

5    Open Building Strategic Studies (OBOM) kenniscentrum voor toeleveranciers geïnteresseerd in 
het uitwerken van de principes van Open Bouwen.

Matura inbouwsysteem. Rogers en Piano, Centre Pompidou, Parijs.
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De Solids 1 & 2 (Baumschlager Eberle 
Architecten, 2011) en 11 (Tony Fret-
ton Architecten, 2011) zoals gebouwd 
door woningcorporatie Stadsgenoot 
in Amsterdam zijn gerealiseerd van-
uit het idee van maximale flexibiliteit 
door centraal in de plattegrond verti-
cale leidingenschachten op te nemen. 
Op deze leidingenschachten kunnen 
de installaties worden aangesloten van 
de verschillende inbouwpakketten. De 
bewoners zijn in deze complexen vrij 
om zelf het aantal benodigde vierkante 
meters te bepalen dat zij willen huren. 
Verder kunnen zij zelf bepalen welke 
functie(s) zij onderbrengen, mits bin-
nen de grenzen van het betamelijke, 
en een daarbij passende indeling van 
de plattegrond maken. Omdat er in 
Nederland nog steeds geen volwassen 
inbouwindustrie is ontstaan gericht 
op de woningmarkt (behalve op het 
gebied van keukens en badkamers), 
heeft Stadsgenoot het initiatief geno-
men om potentiële aanbieders ervan 
in kaart te brengen en een inbouw-
beurs te organiseren voor de eerste 
lichting huurders (Platform31, 2013).

Solids

Solid 1 en 2 door Baumschlager 
Eberle Achitecten. 

Leidingenschacht in Solid 11.
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Mass-customization
Het ontwerpen van woningen schuift 
met mass-customization steeds meer 
richting het domein van de industrieel 
ontwerper. Op het gebied van onder-
komens heb je, afgezien van caravans 
en campers, cataloguswoningen, mo-
dulaire hotels en zelfbouw kits. Steeds 
vaker worden architecten ingehuurd 
of in dienst genomen door industri-
ele bouwbedrijven om concepten te 
ontwikkelen waarmee ingespeeld kan 
worden op verschillende behoeften 
van woonconsumenten. Daarmee is 
mass-customization in de woning-
bouw na de eeuwwisseling ingebur-
gerd geraakt.

Industrialisatie in combinatie met ICT 
en ketenintegratie biedt de mogelijk-
heid om eindgebruikers te voorzien 
van meer kwaliteit, transparante keu-
zes vanuit een top-down benadering 
en gegarandeerde prestaties. Dit wordt 
mogelijk door een rationele aanpak 
van bouwen waarbij gewerkt wordt 
met oplossingen die vooraf uitgewerkt 
en op elkaar afgestemd zijn in concep-
ten en platforms. Deze oplossingen 
kunnen op allerlei manieren worden 
gecombineerd. Componenten worden 
niet langer geproduceerd in de regen 
en wind van de bouwplaats, maar on-
der gecontroleerde omstandig heden. 
Hier door kan betere kwaliteit worden 
geleverd. Platform-based buildings 
bieden de mogelijkheid om onderdelen 
van gebouwen waarbij eindgebruikers 
en opdrachtgevers niet de behoefte 
hebben om ze te veranderen te stan-
daardiseren, zoals in de auto-industrie 
ook gebeurt (Halman, 2004). Waarom 

zou je je als opdrachtgever immers 
willen bemoeien met de fundering of 
het leidingenverloop? Door te werken 
met relevante opties kan de opdracht-
gever keuze op maat worden gebo-
den. Hoewel de hoeveelheid keuzes 
gelimiteerd is, wordt voor de klant het 
proces inzichtelijker omdat expliciet 
wordt welke alternatieven er zijn en 
wat daarvan de consequenties zijn voor 
bijvoorbeeld het budget, de energie-
rekening of onderhoud. Al naar gelang 
de behoeften en het beschikbare bud-
get is de klant vrij om binnen het sys-
teem een optimale afweging te maken 
tussen de mogelijke alternatieven.
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Passend Wonen is een gemodulariseerd woningbouwsysteem, waarmee de Van 
Dijk Groep drie doelen wil bereiken: (1) anticiperen op stijgende kosten van ener-
gie, materiaal en arbeid, (2) het reduceren van de milieu-impact en (3) anticiperen 
op de veranderende bevolkingsopbouw. 
Er wordt gewerkt met gestandaardiseerde modules die gebruikt kunnen wor-
den voor verschillende functies, zoals wonen, slapen, studeren, koken etc. De 
stabiliteit wordt ontleend aan de module voor de badkamer. Het ontwerp kan 
modulair worden aangepast aan de specifieke wensen van opdrachtgever of be-
woner. De modules zijn ook na de ingebruikname uitbreidbaar en alle modules 
zijn te demonteren, waardoor hergebruik mogelijk wordt. Door te werken met 
platform-based buildings wordt het mogelijk om: 
•  ontwerpoplossingen, processen en middelen te hergebruiken waardoor er 

sprake is van reductie van tijd, risico’s en productontwikkelingskosten;
•  de productie en assemblage te standaardiseren en daarmee schaalvoordelen 

te realiseren;
•  makkelijk in te kunnen spelen op wensen van verschillende doelgroepen en 

diverse keuzes van klanten te kunnen faciliteren (www.vandijkgroep.com).

Passend Wonen

De nieuwbouw van 18 woningen in het centrum van Hardenberg volgens het 
Passend Wonen concept.
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Bouwbedrijven en architecten hebben 
de mogelijkheden van de industriali-
satie gebruikt om eindgebruikers te 
voorzien van producten van een hoge-
re kwaliteit en een transparanter keu-
zeproces (Oostra e.a., 2007; Engström 
e.a., 2007). Op het gebied van mass-
customization is de laatste jaren veel 
gebeurd. De cataloguswoning is een 
bekend verschijnsel geworden in het 
buitengebied en veel bouwbedrijven 
hebben zich toegelegd op keteninte-
gratie en mass-customization. Aan-
sprekende regionale voorbeelden zijn 
Passend Wonen (zie kader p.15) van 
de Van Dijk Groep en Nijhuis Bouw 
met het Trento-concept. 

Ook nationaal en internationaal zijn 
er veel interessante ontwikkelingen te 
vinden bij onder andere VDM (prefab 
modules voor passief renovatie), De 
Meeuw Bouwsystemen (het duurzame 
concept Cyclusbouw), NCC in Zweden 
(high tech mass-customization in com-
binatie met overdekte bouwplaats), 
Sekisui in Japan (woningverkoop 
als totaalbeleving) en Bensonwood 
Homes in de VS (passiefhuis oplossin-
gen gecombineerd met principes van 
het Open Bouwen).

2. Huidige stand van zaken

Trento-concept van Nijhuis Bouw B.V.
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De Loblolly van Bensonwood Homes.

SekiSui 

Bij dit Japanse bedrijf wordt de woning-
verkoop benaderd als totaalbeleving. 
Naast productcatalogi en een interac-
tief virtueel model waarmee het eigen 
huis wordt samengesteld, worden nog 
andere aanvullende middelen ingezet 
om potentiële kopers over de streep te 
trekken. Geïnteresseerde kopers wor-
den om te beginnen ontvangen in de 
Dream Factory, een bios cooptheater 
waarin wordt getoond hoe het leven 
eruit ziet als bewoner van een Seki-
Sui-woning. Na afloop van de film 
worden na het optrekken van het 
doek twee enorme deuren zichtbaar. 
Als deze opengaan blijkt dat je de 
wijk kunt bezoeken die te zien was 
in het eindshot van de film. De eerste 
huizen worden gebruikt om eventuele 
vragen van mensen te beantwoorden 

NCC’s Komplett.

Productielocatie van SekiSui House in de 
buurt van Tokio.

Model woning SekiSui.
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De reguliere praktijk in de bouw was, 
en is min of meer nog steeds, gericht 
op het vertalen van de consequenties 
van industrialisatie en standaardisatie. 
Momenteel ligt daarbij de focus op mo-
dularisering en de engineering van sub-
systemen. Ook met mass-customization 
zijn dit nog steeds belangrijke doelstel-
lingen. Architecten hebben daarnaast, 
zoals bij hun reputatie hoort, de mo-
gelijkheden van de industrialisatie tot 
het uiterste verkend. Sinds de jaren 
80 kwamen architecten als Calatrava, 
Gehry of Oosterhuis met organische en 
complexe ontwerpen. 

De bouwsector was echter niet voor-
bereid op de realisatie van dergelijke 
radicale ontwerpen. Het resultaat was 
vaak dat projecten onuitgevoerd ble-
ven of dat zij in de praktijk (te) uit-
dagend waren om te realiseren. De 
projecten hadden daarom te maken 
met constructieve problemen of het 
budget werd ernstig overschreden. 

en onzekerheden weg te nemen. Ze zijn ingericht als een soort museum waarin 
opstellingen staan die bijvoorbeeld aantonen dat er geen beter huis is dan een 
SekiSui-woning als het gaat om aardbevingsbestendigheid. De Kobe-aardbeving 
is aan den lijve te ondervinden in een opengewerkt huis. Verder zijn er diverse 
opstellingen te zien die aantonen dat de verbindingen veel steviger zijn dan die 
in een conventioneel Japans huis en dat het systeem ook qua ventilatie, brand 
en dergelijke heel goed doordacht is. Met deze informatie in je achterhoofd 
kun je vervolgens ter inspiratie onder begeleiding van een architect een aantal 
compleet ingerichte voorbeeldwoningen bezoeken. Deze architect zal samen 
met jou de verschillende keuzes doornemen. Een garantie van 10 jaar voor con-
structie en gevels is standaard. Ook het onderhoud voor de komende 20 jaar 
kan in het pakket worden meegenomen. En indien gewenst zelfs het onderhoud 
van de tuin.

Het Milwaukee Art Museum, de Quadracci 
Pavilion, ontworpen door Santiago Calatrava 
(2001). 
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Het bouwen van dit soort complexe 
organische ontwerpen is met het ver-
der doorontwikkelen van software en 
het in de productie en assemblage 
gebruiken van digitale informatie rea-
listischer geworden. Toch blijven het 
lastige projecten.
Op het gebied van informatieverwer-
king blijven in het algemeen nog veel 
mogelijkheden on- of onderbenut. Met 
Building Information Modelling (BIM) is 
het in principe mogelijk om data en in-
formatie van de verschillende partijen 
betrokken bij ontwerp en uitvoering 
goed op elkaar af te stemmen, belang-
rijke informatie uit de realisatiefase 
beschikbaar te stellen voor beheer en 
onderhoud, en systematisch te leren 
van voorgaande projecten. Dat klinkt 
allemaal mooi, maar insiders weten 
dat we hier nog niet alles uithalen 
(o.a. Bluyssen, 2010). BIM, afspra-
kenstelsels, software- en hardware-
ontwikkelingen hebben de gewenste 
ketenintegratie tussen partijen in de 
bouwkolom op gang gebracht. Toch 
liggen ook hier nog volop onbenutte 
kansen. 

Met het uitbreken van de economische 
crisis in 2008 zijn trends die voor-
heen alleen in bepaalde niches vorm 
kregen, prominenter geworden. De 
omvang van projecten is aanzienlijk 
kleiner geworden en zijn door de bank 
genomen meer toegespitst op duur-
zaamheid en klantbehoeften. Projec-
ten zijn moeilijker te financieren. De 
huidige ontwikkeling is, dat ook voor 
corporaties nieuwbouw- en renovatie-
projecten gaan van het groepsgewijs 
transformeren van bijvoorbeeld 50 

Het kantoor van Nationale Nederlanden in 
Praag, ontworpen door Vlado Milunic en 
Frank Gehry, 1996.

CET Budapest, 2006, ontworpen door Kas 
Oosterhuis.
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Energiesprong
Energiesprong is een innovatieprogramma dat in opdracht van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt uitgevoerd door Plat-
form31. Het programma loopt nog tot eind 2014. Het heeft als doel om allerlei 
gebouwen energieneutraal te maken en ervoor te zorgen dat hiervoor op grote 
schaal het initiatief genomen wordt. De deelprogramma’s zijn gefocust op: cor-
poratiewoningen, particuliere woningen, kantoorgebouwen, winkels en zorgin-
stellingen. Het is niet gericht op het komen tot nieuwe technische innovaties. Het 
programma zorgt ervoor dat verschillende technische deeloplossingen door aan-
bieders als totaalpakketten worden aangeboden in combinatie met financierings-
mogelijkheden, terwijl ook opdrachtgevers op een nieuwe manier gaan uitvragen 
en de wet- en regelgeving wordt hierop aangepast. Vooral in de bestaande zeven 
miljoen woningen in Nederland is er een groot energiebesparingspotentieel. 
Enkele van de deelprogramma’s gericht op de woningbouw zijn: ‘Stroomver-
snelling’, ‘Alle lichten op groen’ en de campagne en het televisieprogramma 
“Ons huis verdient het”. 

In de 'Stroomversnelling' werken vier bouwers in combinatie met woningbouw-
corporaties aan een bloksgewijze aanpak om corporatiewoningen te renoveren 
naar passiefhuis. Het eerste project in deze reeks was De Kroeven in Roosendaal 
in 2010, waarin 244 eengezinswoningen aan de hand van de ontwerpen van 
twee architectenbureaus werden gerenoveerd voor een bedrag van gemiddeld 
ruim 130.000 euro per woning. Hierdoor was het mogelijk het energieverbruik 
voor verwarming terug te brengen van 200 tot 150 kWh/m2 naar 30 tot 20 kWh/
m2 (AgentschapNL, 2014). Het volgende project vond plaats in Kerkrade waarin 
153 huizen zijn gerenoveerd in 10 dagen voor gemiddeld een ton per woning. 
De huizen kregen compleet nieuwe gevels, een nieuw dak met zonnepanelen, 
een HR-combiketel en mechanische ventilatie met warmteterugwinning. De huur-
ders zijn gemiddeld 37 euro per maand minder kwijt aan vaste lasten, omdat de 
huur is verhoogd met 64 euro terwijl tegelijk 101 euro wordt bespaard op de 
energierekening (Energiesprong, 2014a).  In 2013 werd een prijsvraag gehouden 
om 188 woningen uit 1951 te renoveren in Apeldoorn (Het Schilderskwartier) 
voor gemiddeld 80.000 per woning. Het streven is de woningen een energielabel 
A+++ te laten krijgen. Voor het proces van co-creatie zijn zowel verschillende 
marktpartijen gevraagd als bewoners. Hierdoor kan een goede afstemming wor-
den gemaakt tussen de behoefte van de bewoners en mogelijke oplossingsrich-
tingen. Uit deze co-creatie is de vraag ontstaan van energieneutrale renovatie van 
de woningen met een woonlastengarantie. Na een uitvoerige selectieprocedure 
met alle betrokken partijen hebben drie consortia de renovatievraag uitgewerkt. 
Deze consortia voldeden alle drie niet aan de financiële voorwaarden, waardoor 
de corporatie vond dat de plannen niet aan de bewoners gepresenteerd kon-
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den worden. De corporatie besluit hierop de regie in eigen hand te nemen. Uit-
eindelijk voldeed één consortium aan de randvoorwaarden van de corporatie, 
de Kwartiermakers, door de oprichting van een Energie BV. De kosten voor de 
energierekening die bewoners normaal gesproken betalen gaan naar deze bv 
waardoor er extra budget komt waarmee het Schilderskwartier energieneutraal 
kan worden. Nu is er echter geen keuze meer voor de bewoners, wat zorgt voor 
weerstand. Hierdoor stemt maar 60% van hen in met de plannen, terwijl wettelijk 
70% vereist is. De corporatie kiest daarop voor een reguliere energielabel B-reno-
vatie en een voortzetting van het energieneutrale experiment op kleinere schaal 
(Energiesprong, 2014b). 

Ook particuliere eigenaren willen graag hun woning energieneutraal maken. 
In het deelprogramma 'Alle lichten op groen', worden een aantal groepen on-
dersteund die dit willen. Twee voorbeelden van dergelijke groepen zijn Energie 
Nul73 in Den Bosch en #ENEXAP in Apeldoorn (zie kader p.51). Begin dit jaar is 
ook de campagne gestart “Ons huis verdient het” om zichtbaar te maken richting 
banken en bouwbedrijven dat er veel particulieren zijn die interesse hebben hun 
huis om te vormen naar nul-op-de-meter-woningen. Half april 2014 is het bijbe-
horende televisieprogramma van start gegaan.

Verlaging van de 
renovatiekosten per 
woning als gevolg 
van Energiesprong.
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soortgelijke woningen, naar het aan-
pakken van individuele woningen op 
verzoek van de huurder of bij mutatie. 
Daarmee wordt alles steeds meer maat-
werk. Op het moment bijvoorbeeld dat 
de klant aangeeft over zonnestroom te 
willen beschikken, of zijn huis wil na-
isoleren, wordt hiervoor meteen con-
tract opgemaakt en de uitvoering in 
gang gezet. Hierop wordt ingespeeld 
door het ontwikkelen van een nieuwe 
aanpak zoals Reimarkt (zie kader).

Daarnaast ontwikkelen steeds meer 
mensen eigen initiatieven. Dit kunnen 
initiatieven zijn op het gebied van onder 
andere zonne-energie, vervoer, zorg en 
snel internet. Dit wordt versterkt door-
dat overheden en maatschappelijke 
instellingen zich terugtrekken en de 
voordelen van de participatiesamenle-
ving benadrukken. Hiermee is de do-
minantie van de traditionele top-down 

benadering aan het afnemen, waar-
door er binnen onze maatschappelijke 
structuren ruimte komt voor bottom-
up waarbij mensen zelf bepalen wat zij 
belangrijk vinden en op grond daarvan 
initiatieven nemen (Oostra, 2013).

Dit is waar we op het moment staan. 
De geschiedenis en de technologie-
ontwikkeling gaan verder. Het enige 
verschil is dat wij vanaf nu met elkaar 
die geschiedenis en technische inno-
vatie vorm kunnen geven. Vragen die 
opkomen zijn dan: ‘wat zijn de rele-
vante ontwikkelingen waarop we als 
bouwsector moeten anticiperen?’ en 
‘wat voor soort innovaties en tech-
nologie hebben we daarbij nodig?’. 
Voor we een overzicht geven van de 
relevante trends, staan we eerst stil bij 
de vraag wat voor soort innovaties we 
nodig hebben.

Reimarkt Enschede 
Reimarkt is een renovatiewinkel voor 
oplossingen en concepten om wo-
ningen energiezuinig te maken en 
woonlasten te verminderen voor parti-
culieren, verenigingen van eigenaren 
(vve), en huurders. Lokale partners in 
Enschede zijn: Trebbe Groep, Nijhuis 
Bouw, ten Hag makelaarsgroep, Do-
mijn, De Woonplaats en de gemeente 
Enschede. Het unieke van deze aanpak 
is dat huurders en particuliere eigena-
ren hetzelfde worden behandeld. De fi-
nanciering kan worden verzorgd via de 
huur, door de inbreng van eigen geld 
of via een lening.

Website Reimarkt.nl.



INTERMEZZO
Technologie, sociologie en economie
Zoals we met de geschiedenis van de industrialisatie hebben kunnen zien, verandert 
technologie alléén de wereld niet. Technologie heeft inbedding nodig voordat het de 
wereld kan transformeren. Zo maakte de opkomst van de stoommachine het moge-
lijk dat de industriële revolutie uitbrak. Niet alleen de manier waarop goederen ge-
produceerd werden veranderde door de invoer van de stoommachine en de daarmee 
mogelijk wordende industriële productiemethoden. Ook de wijze van organiseren 
werd anders. Het werk vond voortaan plaats in fabrieken in steden, terwijl voorheen 
goederen kleinschalig aan huis, de boerderij of de lokale smidse werden geprodu-
ceerd in de zogenaamde cottage industries. De hoeveelheden geld nodig voor het 
starten van een fabriek en de aanschaf van de benodigde productiemiddelen waren 
van een heel andere orde. Dit vormde de basis voor het ontstaan van de zakenban-
ken die tegenwoordig gemeengoed zijn6. Denk ook aan hoe de introductie van de 
nieuwe woningwet de bouw veranderd heeft. Rationalisering en industrialisering in 
de bouw kwamen van de grond omdat we onszelf met de volkshuisvestingsopgave 
en de wederopbouw een belangrijke maatschappelijke doelstelling meegaven.

Het bij elkaar komen van deelveranderingen op het gebied van technologie, socio-
logie en economie biedt kansen. Maar dan gaat het vervolgens niet vanzelf. De 
technologie zélf moet ontwikkeld worden. En ook voor de inpassing van de tech-
nologie in de sociale en economische veranderingen moeten we moeite doen. 
Technologie wordt in het kader van langjarige trends daarom wel als één van 
de belangrijke drijfveren voor veranderingen van onze maatschappij gezien. Om 
belangrijke veranderingen teweeg te kunnen brengen moet technologie samen 
komen met veranderingen in sociologie en economie (Arthur, 2002; Arthur, 2013; 
Freeman e.a., 1997). Dat betekent dat succesvolle technologische innovaties hand 
in hand gaan met innovaties op organisatorisch vlak, denk aan de inrichting van 
productieprocessen en maatschappelijke verhoudingen. Nieuwe technologie en 
nieuwe organisatievormen vragen vaak ook om financiële innovaties. Het lukt 
vaak niet met bestaande financiële arrangementen van nieuwe oplossingen. Door 
hun onderlinge samenhang veroorzaken technologische, sociologi sche en eco-
nomische trends samen langjarige golven in de economie. Dit betekent dus dat 
technologische innovaties niet zonder sociale en financiële innovatie kunnen. Wat 
zijn de relevante ontwikkelingen waarop technologische innovaties in de bouw 
moeten inspelen?

23

6     Ferguson (2008) beschrijft hoe financiële constructies veranderden in de loop van de geschiedenis 
als gevolg van wijzigende behoeften in de samenleving. Of anders geformuleerd, als gevolg van 
het benutten van nieuwe marktkansen.
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Sociologische trends 

Individualisering
De individualisering is een trend die 
startte in de jaren 60 en nog steeds 
verder doorzet. We zijn het gewoon 
gaan vinden om als individu aange-
sproken te worden en niet langer als 
onderdeel van een collectief te worden 
gezien; het gezin waar je uit komt, de 
kerkgemeenschap waar je lid van bent 
of het dorp waarin je bent opgegroeid. 
Je wordt gezien als onafhankelijk indi-
vidu dat gerechtigd is om zijn eigen 
keuzes te maken. Vanuit dat perspec-
tief is het legitiem om bijvoorbeeld 
zelf de controle te nemen over je ei-
gen omgeving. Door zelf actief te be-

3. Belangrijke trends

We hebben gezien dat door langjarige 
golven gebaseerd op elkaar verster-
kende trends op het gebied van tech-
nologie, sociologie en economie, het 
leven in de loop van de tijd op allerlei 
aspecten fundamenteel verandert. Ten 
tijde van de industriële revolutie was 
de uitvinding van de stoommachine 
op het gebied van technologie de drij-
vende kracht. De huidige ontwikke-
lingen op het gebied van de informa-
tie- en communicatietechnologie (ICT) 
maken de internetrevolutie mogelijk7. 
Hoe komen deze ICT-ontwikkelingen 
samen met langjarige veranderingen 
op het gebied van sociologie en eco-
nomie? Voor de bouw zijn de volgende 
trends van belang8.

7    ICT is een zogenaamde ‘general purpose technology’ (GPT). Wat de volgende GPT wordt, is nog 
onduidelijk. Waarschijnlijk de bio- en nanotechnologie (CBS, 2010 p.75). Naast de GPT zijn er 
natuurlijk nog andere technologische ontwikkelingen relevant voor de bouw, denk bijvoor-
beeld aan de ontwikkeling van ‘smart materials’, ‘biobased materials’ of nieuwe vormen van 
energie opslag, deze worden gezien als ondersteunend en komen in deze publicatie ter sprake 
op het moment dat zij een rol vervullen bij het inspelen op langjarige trends.’ 

8    Gebaseerd op de volgende trendoverzichten: Verbaan, 2012; Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), 2010 en PSIBouw, 2009.

9     Website www.oeverzaaijer.nl

10   Zoals in Hoonhorst, een dorp in de buurt van Zwolle en Dalfsen.

‘Form follows people’ 
OeverZaaijer architecture & urbanism9 
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kredietcrisis en de monetaire systeem-
wijzigingen de woningbouwproductie 
een aantal jaren is achtergebleven, 
verwacht het EIB, zoals in de inleiding 
reeds gezegd, de komende jaren een 
inhaalslag (EIB, 2014).

Veranderende bevolkingsopbouw
De komende tijd zal het percentage 
ouderen sterk toenemen, landelijk, 
maar ook regionaal (Twente Index, 
2013). Deze vergrijzing komt doordat 
er een piek in de bevolkingsaanwas 
zat na de Tweede Wereldoorlog en dat 
sinds eind jaren 60 met de uitvinding 
van de anticonceptiepil er bewust voor 
een bepaalde gezinsgrootte gekozen 
kan worden. Het gevolg is dat nu door 
de werkzame bevolking een relatief 
grote groep oudere mensen moet wor-
den onderhouden die niet langer ac-
tief is op de arbeidsmarkt. 
De vergrijzing in combinatie met het 
feit dat mensen gemiddeld steeds ou-
der worden, heeft ertoe geleid dat de 
overheid besloten heeft de pensioen-

palen hoe je woont, werkt of leeft en 
dat niet aan anderen over te laten. Het 
is dan ook logisch om zelf de controle 
te nemen over je eigen energievoor-
ziening en te gaan investeren in iso-
latie en zonnepanelen, je woning aan 
te passen aan je eigen smaak en com-
fortbehoefte, of als dorp gezamenlijk 
een glasvezelkabel aan te leggen10 
omdat lokale providers geen business 
case zien. Of om alvast te organiseren 
hoe jij zelf of je ouders verzorgd moe-
ten worden bij het ouder worden. Er 
ontstaan steeds meer lokale burger-
initiatieven gericht op de verbetering 
van de eigen leefomgeving.
De individualisering heeft ook als 
gevolg dat de gemiddelde grootte 
van huishoudens afneemt. Een kwart 
eeuw geleden bestond een gemiddeld 
huishouden uit 2,42 personen (Minis-
terie BZK e.a., 2012) en in 2012 uit 
2,2 (Ministerie BZK e.a., 2012). Deze 
zogenaamde verdunning heeft tot 
gevolg dat er nog steeds behoefte is 
aan extra woningen. Doordat door de 

De verandering van de leeftijdsopbouw in Nederland 1990-2030. 
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complexe oplossingen vragen, maar 
ook omdat ICT het mogelijk maakt 
decentraal te produceren waardoor 
het mogelijk wordt om activiteiten 
uit verschillende bedrijfstakken te 
combineren (CBS, 2010). Het is niet 
langer noodzakelijk om alle produc-
tie op grootschalige locaties te clus-
teren. Een goed voorbeeld hiervan 
kennen we uit de energieproductie. 
Met zonnepanelen is het niet langer 
noodzakelijk om alleen energie op te 
wekken in grote centrales. De lage 
kosten voor coördinatie en communi-
catie maken het mogelijk dat er een 
verdere specialisatie van werkzaam-
heden plaatsvindt (CBS, 2010), bin-
nen bedrijven zelf of door bepaalde 
taken uit te besteden. Met deze lage 
kosten voor coördinatie en communi-
catie wordt het ook makkelijker om 
nieuwe clusters te vormen rondom 
maatschappelijke vraagstukken of 
specifieke klantbehoeften. Dwarsver-
banden leggen tussen allerlei pro-
ductieactiviteiten en diensten wordt 
daarmee laagdrempeliger. Deze ont-
wikkeling zal ook voor de bouw grote 
consequenties hebben.

Economische trends

Veranderende regionale economie
De ontgroening is ook economisch te 
merken. In krimpgebieden, of gebie-
den die ontgroenen maar officieel niet 
als krimpgebied worden aangeduid, 
zijn de invloeden van afnemende pu-
blieke middelen het sterkst voelbaar. 

Door een afnemend aantal bewoners 
krimpen publieke budgetten waardoor 

leeftijd langzaam te verhogen van 65 
naar 67 jaar. Ook heeft de overheid 
haar beleid op het gebied van oude-
renzorg aangepast. Wonen en zorg 
zijn ontkoppeld waardoor zorginstel-
lingen niet langer ook vanzelfspre-
kend de huisvesting voor oude en zie-
ke mensen voor hun rekening nemen. 
Zo lang mogelijk zelfstandig wonen is 
daarnaast uitgangspunt van het be-
leid. Dit sluit aan bij de behoefte van 
mensen om zo lang mogelijk in hun 
eigen vertrouwde omgeving te blijven. 
Het heeft wel consequenties voor de 
manier waarop wij bouwen.
Bij woningbouwcorporaties zorgt de 
vergrijzing ervoor dat de portfolio 
uit de pas gaat lopen met de vraag. 
Grondgebonden gezinswoningen pas-
sen niet goed bij een groeiende groep 
ouderen omdat deze woningen relatief 
groot zijn en het voor deze mensen 
met de jaren steeds lastiger wordt om 
de verdieping te bereiken. Niet alleen 
gebouwen moeten geschikt gemaakt 
worden voor mensen die moeilijk ter 
been zijn, maar ook straten en wijken. 
Het platteland heeft daarnaast te ma-
ken met ontgroening. Omdat jongeren 
wegtrekken naar de stad voor oplei-
ding, werk of sociale contacten neemt 
de gemiddelde leeftijd in de dorpen en 
de omliggende regio verder toe terwijl 
vraag naar woningen in de stad blijft 
aanhouden.

Nieuwe organisatievormen
We zijn gewend om te kijken naar de 
separate sectoren om ons een indruk 
te vormen van de economie. Dit pa-
radigma voldoet steeds minder om-
dat maatschappelijke vraagstukken 
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tionale conflicten er ook voor zorgen 
dat met name op komende economie-
en hun markten gaan beschermen en 
hiermee een domino-effect veroorza-
ken. Bedrijven gaan dan productie en 
diensten lokaal betrekken (CBS, 2010). 
Naarmate de complexiteit en de aan-
sprakelijkheidsrisico’s groter worden, 
wordt het aantrekkelijker om deze van 
dichterbij te betrekken of zelfs als on-
derdeel in het eigen bedrijf op te ne-
men (CBS, 2010). 

Als bewoners tegenwicht willen ge-
ven aan de krimpende economie ligt 
het voor de hand om ervoor te zorgen 
dat er zo min mogelijk financiële mid-
delen uit de regio naar elders verdwij-
nen. Het geld dat uitgegeven wordt 
aan de inkoop van fossiele energie 
bijvoorbeeld, kan ook worden ge-
bruikt om bedrijven uit de buurt in 
te schakelen om lokaal energie op te 
wekken en energie te besparen. De 
vraag is hoe de regionale economie 
een impuls kan worden gegeven, ter-
wijl maatschappelijke doe len worden 
gerealiseerd en waarbij ook werkge-
legenheid een impuls krijgt. Duits-
land voert heel bewust beleid op dit 
punt. Zo heeft zij de afgelopen jaren 
bewust geïnvesteerd in de opbouw 
van een Clean Tech sector. Deze sec-
tor is met 300 miljard euro en 11% 
van het bnp (Roland Berger, 2012) 
een belangrijke motor voor de eco-
nomie geworden, waarin veel mensen 
werk vinden. In Twente probeert de 
gemeente Enschede een impuls te 
geven aan de bouw door zich te ver-
binden aan een initiatief als Reimarkt 
(zie kader p.22).

minder collectieve voorzieningen door 
de overheden in stand kunnen worden 
gehouden. Als gevolg daarvan stoten 
publieke partijen taken af of proberen 
deze over te dragen aan burgers of 
bedrijfsleven. Overheden en publieke 
partijen trekken zich terug op belang-
rijke kerntaken.

Verder is het nog onduidelijk wat de 
consequentie zal zijn van de door ICT 
mogelijk geworden trend tot verdere 
specialisatie. Het kan zijn dat de trend 
van outsourcing doorzet. De productie 
van onderdelen zal dan verder globali-
seren, terwijl ook diensten verder zul-
len specialiseren en men hiervoor meer 
zaken zal doen met inter nationale par-
tijen. Aan de andere kant kunnen tech-
nologische ontwikkelingen en interna-

Krimpgebieden (rood) en anticipeergebieden 
(oranje), 2011.
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All-electric wonen
in Overdinkel
Woningbouwcorporatie Domijn heeft 
de zonnestroominstallatie op het dak 
van 4 nieuwbouwwoningen onder ge-
bracht in een ESCo (Energy Service 
Company) van de Raedthuys Groep. 
Het energiedak en de woning werden 
in deze opzet juridisch gescheiden. 
Hiermee werd het mogelijk om zeer 
duurzame all-electric huurwoningen 
te realiseren onder de huurtoeslag-
grens. Met deze installatie kan per 
woning 8 à 9000 kWh/jaar worden 
opgewekt11. De bouwtijd van dit pro-
ject in Overdinkel was 12 weken.

11   Ter vergelijking: een gezin gebruikt gemiddeld 3500 kWh/jaar. Voor deze woningen zal dat 
hoger liggen omdat zij worden verwarmd met electra en er ook elektrisch wordt gekookt.

Alternatieve financieringsvormen
De economische crisis van de afge-
lopen jaren heeft de mogelijkheden 
om vastgoedprojecten te financieren 
verminderd. Dit wordt verder bemoei-
lijkt omdat banken als gevolg van de 
financiële crisis hun betalingsbalans 
moeten versterken en minder makke-
lijk geld uitlenen. Hierdoor is er ook 
meer behoefte en aandacht voor alter-
natieve financieringsvormen. Er ko-
men momenteel allerlei nieuwe finan-
cieringsconstructies beschikbaar zoals, 
arrangementen waarbij de waarde 
die het aan te schaffen product op-
levert mede mogelijk maakt dat het 

gefinancierd kan worden. Denk aan 
de constructies die nu worden uit-
gedacht om particulieren te helpen 
te investeren in het energiezuinig 
maken van hun huis en de aanschaf 
van zonnepanelen in de vorm van 
Energy Service Companies (ESCo’s). 
ESCo’s zijn bedrijven die energiedien-
sten aanbieden. Met deze bedrijven 
wordt het voor een gebouweigenaar 
en groepen van eigenaren mogelijk 
om zonder grote investeringen over 
energiebesparende maatregelen en/
of duurzame energiebronnen te be-
schikken. Het eigendom van de instal-
laties wordt (tijdelijk) bij dit bedrijf 
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ondergebracht. De realisatie van de 
benodigde installaties en maatrege-
len, de opwekking, distributie, finan-
ciering, onderhoud en levering van 
energie worden door het bedrijf ver-
zorgd. Hiermee wordt het mogelijk 
om bijvoorbeeld binnen de bestaande 
energielasten energiebesparing te rea-
liseren of elektriciteit op te wekken. 
Een dergelijke constructie kan voor 
verschillende klantengroepen interes-
sant zijn, denk bijvoorbeeld aan wo-
ningcorporaties, gebouwbeheerders, 
verenigingen van eigenaren, individu-
ele particuliere woningeigenaren en 
gemeenten. Bedrijven zoals WAIFER, 
Reimarkt en BJW bieden momenteel 
dergelijke constructies aan.

Bedrijven, lokale initiatieven en parti-
culieren kunnen ook via crowdfunding 
aan financiering komen. Er zijn particu-
lieren die door hun leeftijd geen addi-
tionele hypotheek kunnen krijgen van 

de bank, maar via crowdfunding toch 
geld bijeen kunnen brengen om zon-
nepanelen aan te schaffen. Zij kunnen 
hun investeerders een goed rendement 
in het vooruitzicht stellen, maar hen 
ook op andere manieren belonen (zie 
kader Wij Krijgen Kippen, p.30).

Resource efficiency
Bij nieuwbouw, herontwikkeling en reno-
vatie/restauratie wordt steeds meer aan-
dacht gevraagd voor energie-efficiëntie, 
het opwekken van duurzame energie, 
duurzaam bouwen of resource efficien-
cy. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt 
wat de consequenties zijn van een toe-
nemende wereldbevolking12  in combina-
tie met een stijgende welvaart. Hierdoor 
zijn er steeds meer grondstoffen nodig 
om wereldwijd in alle behoeften te voor-
zien. Lange tijd was het vanzelfsprekend 
om met grondstoffen om te gaan alsof 
zij oneindig beschikbaar zijn, maar die 
tijd lijkt voorgoed voorbij13.  

12     Momenteel zijn er ruim 7 miljard mensen op de wereld en al naar gelang het gehanteerde 
scenario, is de voorspelling van de UN dat er in 2050 tussen 8.1 en 10.6 miljard wereldbe-
woners zijn (UN, 2010). 

13    Bij schaarste aan grondstoffen wordt over het algemeen niet alleen gekeken naar schaarste in 
absolute zin. Daardoor heeft materiaalschaarste een complexe kluwen aan oorzaken. 

   Zie hiervoor bijvoorbeeld Sailer ea 2010.
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Een groeiende wereld-
bevolking en stijgende 
welvaart gaan momenteel 
samen met een toenemend 
gebruik van grondstof-
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bruikbare grondstof in de 
erts afneemt (1980-2005).
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Wij Krijgen Kippen
In dit Amsterdamse project, is men op zoek gegaan naar manieren om stads-
bewoners, boeren of bedrijven zonder een hiervoor geschikt dak of investe-
ringsbudget te helpen aan zonnepanelen. Het project liep tot eind 2012 en werd 
gesubsidieerd door het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) van 
Agentschap NL. In dit kader zijn diverse constructies bedacht (p-NUTS, 2013):

Zon op Nederland
In ruil voor de investering in één of meer zonnepanelen op een school of boerderij 
krijg je een jaarlijkse winstuitkering. De betreffende school of boerderij gebruikt 
zelf de opgewekte stroom.

BOERzoektBUUR 
Voorfinancieren van zonnepanelen voor de boer, in ruil voor producten of dien-
sten van de boerderij. In ruil voor het aandeel dat je koopt voor 250 euro krijg 
je waardebonnen voor (biologische) producten van de boer. Het aandeel is goed 
voor 6 waardebonnen van 50 euro. De boer investeert dit geld in zonnepanelen 
op zijn dak. Met de waardebonnen kun je vervolgens weer bij de boer terecht voor 
bijvoorbeeld groente, fruit en vlees. Deze constructie werkt natuurlijk ook voor 
een sportschool, restaurant, supermarkt, etc.

BEDRIJFzoektBUUR 
Huurkoopconstructie waarbij bedrijf wel geld heeft en geen dak en de buren wél 
een dak hebben maar geen geld. Het bedrijf investeert in zonnepanelen en de 
buren profiteren mee. Het bedrijf kan gebruik maken van fiscale aftrekmogelijk-
heden en de buurman betaalt de eerste jaren voor de stroom aan het bedrijf. Na 
6 jaar kunnen de panelen tegen een restwaarde overgaan van bedrijf naar buur.

Tante Pauline regeling 
Als kinderen het ouderlijk huis verlaten wekt ‘tante Pauline’ als sponsoring ge-
durende vijf jaar stroom voor hen op. Zo krijgen jongeren zonder geld of eigen 
dak toch de beschikking over duurzame stroom. Daarna gebruikt tante Pauline de 
panelen voor de benodigde elektriciteit tijdens haar pensioen. Deze constructie 
kan ook in combinatie met BEDRIJFzoektBUUR worden toegepast.
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Door relatief lage grondstofprijzen in 
de jaren 90 (VDI, 2008), was de be-
schikbaarheid van grondstoffen voor 
bedrijven nog geen groot thema. Van-
af 2003 lopen de prijzen voor diverse 
grondstoffen op. Dit geldt niet alleen 
voor bijvoorbeeld aardolie en staal14, 
maar blijkt een algemene trend (VDI, 
2008) zoals te zien in de ontwikkeling 
van de Reuters-CRB-Index15. Oorzaak is 
vooral dat de oude vuistregel niet meer 
klopt, dat 20% van de wereld bevolking 
in Europa, Noord-Amerika en Japan 

verantwoordelijk is voor 80% van het 
grondstofgebruik. Opkomende eco-
nomieën zoals China en India maken 
nu ook aanspraak op dezelfde soort 
grondstoffen (VDI, 2008). De stijgende 
prijzen maken het mogelijk grondstof-
fen te winnen op locaties die voorheen 
onrendabel waren. Ook wordt meer ge-
investeerd in het traceren van nieuwe 
bronnen16 en winningstechnieken om-
dat dit economisch interessant is. 
Ondanks het feit dat er meer wordt ge-
investeerd in de winning en er steeds 

14    De staalprijs steeg tussen midden 2003 en midden 2007 met bijna 250% (VDI, 2008).

15      Reuters-CRB-Index is samengesteld uit verschillende grondstoffen: jute, boter, cacaobonen, 
koper schroot, maïs, katoen, katoenzaad olie, huiden, varkens, reuzel, loodschroot, printen doek, 
hars, rubber, staalschroot, ossen, suiker, talk, tin, tarwe, wol en zink. 

16     Er was tussen 2002 en 2007 wereldwijd een stijging van de uitgaven gericht op het traceren van 
nieuwe winlocaties voor grondstoffen (behalve ijzererts) van 1,9 miljard $ naar 7,5 miljard $ 
(VDI, 2008).

De ontwikkeling van grondstofprijzen aan de hand van de Reuters-CRB-Index (1956-2008).
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betere technieken beschikbaar komen, 
is de vraag of hiermee in de behoefte 
aan nieuwe grondstoffen kan worden 
voorzien. Voor koper geldt bijvoor-
beeld dat in 1925 de erts gemiddeld 
uit 25% koper bestond. In 1985 was dat 
percentage al gedaald naar 0,8%  (M2i, 
2009). Dat betekent dat ook de hoe-
veelheid energie die nodig is voor de 
winning van deze grondstof toeneemt. 
Extra investeringen zijn daarom op een 
bepaald moment niet meer lonend. 

Dit betekent dat voor grondstoffen die 
slechts op bepaalde plaatsen in de we-
reld gewonnen worden er geopolitieke 
spanningen kunnen ontstaan. In China 
wordt bijvoorbeeld ongeveer 95% van 
de schaarse aardmetalen gewonnen die 
worden gebruikt voor de productie van 
mobiele telefoons, LEDs, windturbines, 
accu’s en computers. Hiermee zijn gro-
te belangen gemoeid van de technische 

bedrijven in bijvoorbeeld  de USA, Japan 
en Duitsland. China besloot in 2010 om 
de export van deze aardmaterialen te li-
miteren met het argument de vervuiling 
die gepaard gaat met grondstofwinning 
te willen verminderen. Dit was voor veel 
landen niet acceptabel en is succesvol 
aangevochten bij de World Trade Orga-
nization (WTO) (Reuters, 2014). Het is 
wel een duidelijk signaal dat de onge-
limiteerde aanvoer van nieuwe grond-
stoffen niet langer vanzelfsprekend is 
en daarmee een belangrijke invloed zal 
hebben op toekomstige economische 
ontwikkelingen.

Het betekent dat bedrijven die veel 
grondstoffen gebruiken in de knel 
kunnen komen. In de bouw worden re-
latief veel materialen gebruikt en daar-
mee is het slim omgaan met grond-
stoffen een thema dat de komende 
jaren meer aandacht zal gaan vragen. 

Materiaalgebruik per regio in 1980 en 2008, absoluut (in miljard ton) en per capita
(in ton per capita).
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Deze ontwikkelingen zijn een impuls 
voor innovatie op het gebied van re-
source efficiency oftewel het reduceren 
van grondstofgebruik, substitutie en re-
cycling. De meest voor de hand liggen-
de oplossing is natuurlijk het verminde-
ren van het gebruik van grondstoffen. 
Met het reduceren van het gebruik van 
grondstoffen wordt bespaard op de to-
tale hoeveelheid grondstoffen die no-
dig is, terwijl tegelijkertijd emissies17 
veroorzaakt door de winning en de ver-
werking van de grondstoffen worden 
teruggebracht. Gezien de groeiende 
wereldbevolking en het streven naar 
meer welvaart, lijkt een absolute re-
ductie wereldwijd onhaalbaar. Wat wel 
mogelijk is om te onderzoeken hoe we 
kunnen bouwen met minder materiaal 
en een lagere milieu-impact. Dit wordt 
aangeduid met het begrip decoupling. 

De vraag die hierbij centraal staat 
is hoe je meer waarde kan toevoe-
gen en de welvaart laten stijgen ter-
wijl het materiaalgebruik afneemt. 
Met behulp van levenscyclusanalyse 

kunnen de verschillende fases in de 
waardeketen voor de verschillende 
producten worden geoptimaliseerd. 
Dit is geen eenvoudige puzzel, want 
ingrepen in de ene fase hebben ef-
fect op de efficiency in andere fases. 
Aan de hand van een dergelijke ana-
lyse kan tevens worden bekeken wat 
de potentie is van de diverse mogelij-
ke ingrepen voor die specifieke fase. 
Hiermee kan dus worden bepaald 
welke ingrepen het meest lonen.
Verder is er natuurlijk de mogelijk-
heid naar substituten te zoeken voor 
een grondstof of te zoeken naar een 
andere oplossing zodat de grondstof 
niet meer nodig is. In het laatste geval 
wordt het product vervangen door een 
dienst. Het zoeken naar substituten is 
niet een geschikte strategie om een 
korte periode van prijsstijging op te 
vangen, maar is bedoeld om te flexibi-
liseren zodat er meerdere opties ont-
staan in de productie. Aardolie en -gas 
bijvoorbeeld, gebruiken we niet alleen 
voor energie, maar ook voor het pro-
duceren van plastics, fertilizers, farma-

17    Emissies zijn de schadelijke stoffen die worden uitgestoten in de lucht, water en bodem als 
onderdeel van industrieel en huishoudelijk afval met effecten op het milieu, klimaat, dieren 
en mensen.

Optimalisatie van de verschillende fases in de waardeketen (KFW-research, 2009).
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ceutische stoffen etc. Met het schaar-
ser worden van olie en gas loont het de 
moeite om ook voor toepassingen in 
de bouw alternatieven te onderzoeken 
voor producten op aardoliebasis. Denk 
bijvoorbeeld aan folies, isolatiemateri-
aal en afwerkingsmaterialen voor wan-
den en vloeren. Dit zorgt ervoor dat er 
alternatieven zijn op het moment dat 
er al dan niet tijdelijk sprake is van 
moeilijkheden met leveringen of ex-
treme prijsstijgingen. Dat is de reden 
waarom de industrie volop aandacht 
heeft voor materialen van biologische 
oorsprong, zogenaamde renewables 
of biobased materials.

De derde oplossingsrichting van afval-
verwerking en recycling heeft met de 
stijgende grondstofprijzen zichtbaar 
een nieuwe impuls gekregen. Wereld-
wijd wordt slechts een derde van al 
het afval hergebruikt. De rest wordt 
in depots ondergebracht. Hier is dus 
nog veel ongebruikt potentieel (SAM 
Group, 2007). Hierbij moet worden 
opgemerkt dat hogere recyclingdoelen 
niet altijd gunstig zijn voor het milieu. 
Het blijft belangrijk om naar de hele 
waardeketen te kijken. Het optimalise-
ren van één fase, bijvoorbeeld herge-
bruik, kan betekenen dat bijvoorbeeld 
het energie gebruik tijdens de ge-
bruiksfase zoveel toeneemt dat hier-
mee het doel voorbij wordt geschoten. 

Efficiënter wordende ertswinning 
door verbetering van 
boortechnologie.
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Op basis van de hiervoor benoemde 
maatschappelijke trends op het ge-
bied van technologie, economie en 
sociaal-demografie zijn voor de bouw 
de volgende toekomstige opgaven te 
formuleren:
•  het vertalen van de, in het kader 

van de energietransitie benodigde, 
maatregelen voor nieuwbouw en be-
staande gebouwen;

•  het inspelen op de demografische 
veranderingen van vergrijzing, ont-
groening, het nog steeds kleiner 
worden van huishoudens en de 
doorgaande trek naar de stad;

•  de nog steeds toenemende individu-
alisering en daarmee gepaard gaan-
de roep om transparantie en keuze-
mogelijkheden;

•  inspelen op afnemende publieke 
middelen waardoor overheden en 
publieke instellingen zich terugtrek-
ken op kerntaken;

•  het vertalen van de in het kader 
van resource efficiency benodigde 
maatregelen voor nieuwbouw en be-
staande gebouwen.

Nu we weten wat de toekomstige 
opgaven zijn voor de bouw, ligt het 
voor de hand om de vraag te stellen 
hoe hierop in te spelen19. De context 
waarin de maatschappelijke opgaven 
moeten worden opgelost is complex. 
Neem als voorbeeld de energiemaatre-
gelen die op grote schaal in bestaande 
gebouwen moeten worden ingepast. 
Als je kijkt naar de verschillende ei-
genaren en de diversiteit van gebou-
wen zal je begrijpen dat er een andere, 
meer fijnmazige aanpak nodig is dan 
bij het rea liseren van opgaven uit het 
verleden, zoals die van de massa-
woningbouw van na de Tweede We-
reldoorlog. Zo is de behoefte ontstaan 
aan nieuwe manieren om dergelijke 
complexe maatschappelijke vraag-
stukken aan te pakken. In dat kader 
zijn benaderingen ontwikkeld als 
Open Innovatie (Chesbrough, 2006), 
Open Business Models (Chesbrough, 
2006), co-design, innovatiegemeen-
schappen, Theory U (Schramer, 2009), 
en meer specifiek voor de bouw Open 
Bouwen (Habraken, 1961). 

4. Opgaven voor de toekomst

'Complexity is the new beauty'
Kas Oosterhuis18
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Om de huidige maatschappelijke op-
gaven aan te kunnen pakken hebben 
we de hulp nodig van nieuwe tech-
nologie, met name de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). Met 
de opkomst van computers en inter-
net is de wereld een global village 
geworden. ICT zorgt voor een ingrij-
pende wijziging in nagenoeg alle sec-
toren, waaronder ook de bouw. De 
manier waarop we met deze techno-
logie vanuit de bouw de huidige maat-
schappelijke opgaven binnen de com-
plexe randvoorwaarden het beste aan 
kunnen pakken laat zich samenvatten 
als: ontzorgen, het mogelijk maken 

van co-creatie & co-productie en duur-
zaam bouwen. 

Ontzorgen
De architectuur, vastgoed en bouw in 
Nederland hebben een periode van 
voorspoed achter de rug. In deze peri-
ode heeft de Nederlandse architectuur 
een sterke internationale positie weten 
te veroveren. Vooral op conceptueel 
gebied is zij erg sterk. Rem Koolhaas, 
MVRDV en Kas Oosterhuis zijn namen 
die verbonden zullen blijven aan deze 
periode. Het conceptuele denken waar-
voor Nederlandse ontwerpers interna-
tionaal zo worden gewaardeerd, is ook 
in te zetten bij het ontwikkelen van 
nieuwe projectoverstijgende concepten 
gericht op de diverse maatschappelijke 
opgaven.
De vastgoedwereld ontdekte het 
doelgroep-denken en de bouw heeft 
stappen gezet om beter in te kunnen 
spelen op individuele wensen met be-
hulp van ICT. De trend van ontzorgen 
van de klant is echter nog niet afge-
rond. Er is nog volop ruimte voor het 
ontwikkelen van kant-en-klaarconcep-
ten waarbij mensen kunnen kiezen 
aan de hand van uitgewerkte alterna-
tieven met een bewezen prestatie. 

Veel mensen willen zich graag als klan-
ten opstellen en stappen het liefst naar 
de showroom om aan de hand van wat 
zij daar zien een woning, serre, verzorg-
unit of concept voor het energiezuinig 
verbouwen te bestellen. Idealiter is dit 

18    Kas Oosterhuis TEDxDelft 2011

19   Geïnspireerd op: Verbaan, 2012; CBS, 2010; TNO, 2010; Rotmans, 2010; PSIBouw, 2009.

Het hoofdkantoor van China Central Te-
levision in Beijing, ontworpen door OMA / 
Rem Koolhaas.
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niet een prototype, maar een reeds 
getest gebouw dat gerealiseerd is vol-
gens de principes van Legolisering (De 
Ridder, 2011). Voor deze groep klan-
ten is het belangrijk dat alles op een 
presenteerblaadje wordt aangeboden, 
inclusief mogelijkheden voor garantie, 
onderhoud en financiering. Als gevolg 
van de voortschrijdende individualise-
ring in combinatie met de ontwikke-
ling van computer- en communicatie-
technologieën kunnen gebruikers 
meer verwachten van aanbieders in de 
bouw, zowel voor nieuwbouw als voor 
renovatie (Hofman e.a., 2012).

In de bouw zijn de afgelopen tijd gro-
te stappen gezet met de ontwikkeling 
van BIM en bijbehorende internationa-
le afsprakenstelsels. Dit maakt het mo-
gelijk om te werken met productcata-
logi en daaraan gekoppelde informatie 
die verzameld wordt door verschillen-
de partijen in de bouwketen. In combi-
natie met conceptontwikkeling wordt 
het mogelijk voor klanten om een af-
weging te maken tussen alternatieven. 
Op basis van uitgewerkte concepten 
in combinatie met een professioneel 
advies kan een afgewogen beslissing 
worden gemaakt tussen de verschillen-
de opties en eventueel een gefaseerde 
planning gemaakt worden als het bud-
get bij aanvang niet toereikend is om 
alle eisen en wensen in te lossen.
 
Er liggen nog volop kansen voor on-
dernemers om klanten extra te ont-
zorgen. Dit gaat verder dan het ge-
bouw, het traditionele bouwproduct. 
Het gaat om de vraag wat de klant 
nog meer nodig heeft, prettig zou 

WeBuildHomes
Space & Matter, een architecten-
bureau uit Amsterdam, bedacht 
een aanpak om de architectoni-
sche kwaliteit van de rijtjeswo-
ning te verhogen en beter aan 
te sluiten bij de behoeften van 
bewoners. In deze aanpak ont-
werpt een aantal architecten rij-
tjeshuizen voor de onderkant 
van de woningmarkt. Het idee is 
dat de bewoner een huis kiest uit 
een database en de locatie waar 
hij of zij wil wonen in Nederland 
in een soort van App Store. Hier-
door ontstaan unieke straatjes in 
de diverse nieuwbouwwijken in 
Nederland. In deze database wor-
den de ontwerpen van meerdere 
architecten opgenomen die zijn 
uitgeëngineerd en op meerdere 
plekken in Nederland gebouwd 
kunnen worden. Dit zorgt ervoor 
dat elke straat er anders uitziet. 
De architect wordt betaald per 
keer dat zijn ontwerp door een 
bewoner gekozen wordt. De be-
woners kunnen onderling met 
elkaar contact opnemen en zien 
hoe hun straat eruit gaat zien 
(Pool, 2013).
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vinden of op termijn voor behoeftes 
ontwikkelt. Hierbij hoort een advies 
van bouwprofessionals aan de klant. 
Op basis van de ervaringen van soort-
gelijke klanten kan de professional de 
klant adviseren over wat voor oplos-
singen goed werken en hoe de wensen 
zich in de komende jaren zullen ont-
wikkelen. Hierin zijn vele mogelijkhe-
den, variërend van het minimaliseren 
van onderhoud en het maximaliseren 
van de kans de waarde van het vast-
goed te behouden, tot toevoegen van 
comfort en toekomstbestendig maken 
inclusief het aanbieden van financie-
ring, leasing of andere diensten. Bij 
toekomstbestendig maken kan wor-
den gedacht aan zaken die bijdragen 
aan zelfvoorzienendheid, bijvoorbeeld 
op het gebied van energie, en het ver-
groten van de mogelijkheid zelfstan-
dig te blijven wonen bij ziekte of ou-
derdom (Saxion, 2014a).

Bij het ontwikkelen van concepten in 
het kader van ontzorgen worden en-
kele voor de hand liggende conclu-
sies nog niet getrokken, of slechts op 
kleine schaal: 
•  dat de ultieme consequentie van 

toekomstbestendig bouwen wellicht 
betekent dat je niet langer gebou-
wen realiseert die geschikt zijn voor 
het huisvesten van één enkele functie 
(zie kader Solids p.13);

•  dat de eindgebruiker graag ruimte 
wil om de inrichting pas te maken 
op zijn persoonlijke wensen;

•  dat social media en internettechno-
logie ingezet kunnen worden om 
hiermee niet alleen individuele keu-
zes in een bouwproces mogelijk te 

maken, maar ook op collectief ni-
veau gezamenlijke keuzes te facili-
teren (zie kader WeBuildHomes);

•  dat social media niet alleen gebruikt 
kunnen worden om mensen te infor-
meren maar ook als instrument om 
te polsen wat (toekomstige) gebrui-
kers aanspreekt;

•  dat gebouwen (Smart Buildings) en 
beheersprocessen met behulp van 
ICT en sensoring veel slimmer kun-
nen worden;

•  dat je soms breder moet kijken om 
een probleem op te lossen als je 
vastgelopen bent, zoals bij het aan-
bieden van concepten die aansluiten 
bij een nog niet manifeste behoefte 
van veel gebruikers, bijvoorbeeld 
het energie-efficiënter maken van 
de woning. Hier kan worden geke-
ken naar manieren om waarde toe te 
voegen om een renovatie met hoge 
energieambitie, aantrekkelijk en fi-
nancierbaar te maken, of door het 
aan te bieden in de vorm van een 
dienst in plaats van een product.

Co-creatie & co-productie
Door de individualisering en de afne-
mende publieke middelen is de vraag 
of het top-down aanbieden van oplos-
singen door de markt aan de hand van 
het ontzorgingsprincipe de enige op-
lossing is. Er is nog een andere manier 
waar de overheid zelf graag aan refe-
reert, namelijk het principe van zelf-
redzaamheid of de participatiesamen-
leving. Met andere woorden, de vraag 
is wat willen en/of kunnen mensen 
zelf doen in de vorm van co-creatie en 
-productie?
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Tegenwoordig is de geprofessionali-
seerde manier van bouwen het refe-
rentiepunt voor de meeste mensen. 
Zelfbouwprojecten of bouwprojecten 
als gezamenlijke activiteit van een 
groep mensen zijn de uitzondering op 
de regel. Technologie maakt het mo-
gelijk om het ontwerp, de productie en 
de (ver)bouw(ing) als een proces van 
co-creatie te zien. Gebruikers kunnen 
een actieve rol innemen. Op het ge-
bied van productontwikkeling worden 
de gevolgen van deze trend onder de 
aandacht van de onderzoeksgemeen-
schap gebracht door het werk van Eric 
von Hippel. In zijn boek Democrati-
zing Innovation (2005) beschrijft hij 
de opkomst van user-centered inno-
vation voor bijvoorbeeld software en 
surfplanken. Hij legt uit waarom en 
wanneer gebruikers nieuwe producten 
en diensten voor zichzelf ontwikkelen, 
en waarom ze hun innovaties vaak vrij 
toegankelijk maken voor iedereen. In 
het boek The Third Wave (1981) noemt 
futuroloog Alvin Toffler dergelijke 
proactieve consumenten prosumers.

Het beschikbaar komen van nieuwe 
technologie biedt de mogelijkheid om 
het vormgeven en produceren van ge-
bouwen meer bottom-up te realiseren. 
Hierdoor kunnen voormalige klanten 
en gebouwgebruikers, prosumers, 
lokale initiatieven, cottage industries 
en sociale ondernemingen een actieve 
rol spelen in het bouwproces. Natuur-
lijk was er altijd een groep mensen 
die het zich kon veroorloven om een 
architect of aannemer in te huren om 
hun huis te bouwen. Voor mensen die 
dat niet konden, werden in de jaren 

zestig co-housing projecten populair, 
te beginnen in Denemarken. In de ja-
ren 80 ontstond collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) in Neder-
land. Deze trend is nu in een stroom-
versnelling gekomen en is terug te 
vinden in de toenemende omzet van 
bouwmarkten. Het groeiende aantal 
vierkante meter winkeloppervlak van 
doe-het-zelf zaken spreekt boekdelen. 
In de periode van 2005 tot 2012 steeg 
het winkeloppervlak met 11% (Rabo-
bank, 2013). En kijk bijvoorbeeld naar 
de interesse in het starten van lokale 
energie-initiatieven in Nederland. Eind 
2010 waren er vier lokale initiatieven, 
aan het einde van 2011 waren er 50, in 
2012 waren er 300 en nu waarschijn-
lijk meer dan 500 (Oostra, 2013).
 
Er is een behoorlijke hoeveelheid aan 
producten, processen en technologie-
en beschikbaar die kunnen worden ge-
bruikt als uitgangspunt voor het bevor-
deren van een meer prosumergerichte 
aanpak in de bouw. Denk bijvoorbeeld 
aan de productietechnologieën, zoals 
3D printen en computer- en communi-
catietechnologie aan de ene kant en 
producten zoals zonnepanelen, open 
source ontwerpen en procesinnovaties 
uit Living Building en Open Bouwen 
aan de andere kant. 3D printing en 
open source ontwerpen, beschikbaar 
op het internet, zijn krachtige tools 
om bottom-up initiatieven te facilite-
ren die staan te popelen om zelf te 
ontwerpen en te produceren. Dit leidt 
tot de vraag hoe professionals kunnen 
inspelen op deze trend. Het vergt een 
andere kijk op de (her-)modellering 
van de gebouwde omgeving. Rollen 
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EVA-Lanxmeer
De ecologische wijk EVA-Lanx-
meer in Culemborg begon 
met een idee van een aantal 
mensen bij de VIBA (Vereni-
ging voor Integrale Biologi-
sche Architectuur). Voor de 
uitwerking en uitvoering hier-
van werd in 1994 de stichting 
EVA (Ecologisch Centrum voor 
Educatie, Voorlichting en Ad-
vies) opgericht. Deze groep 
wilde hiermee voor henzelf 
een woon- en werkomgeving 
realiseren die paste bij hun le-
vensvisie en de opgedane kennis en ervaring met anderen delen. Uiteindelijk von-
den zij voor hun plannen een gewillig oor bij de gemeente Culemborg. Het feit dat 
zich toen al circa tachtig mensen hadden aangemeld met belangstelling voor dit 
project heeft ongetwijfeld aan het enthousiasme van de gemeente bijgedragen. 
De uitgangspunten voor het concept van de wijk waren:
• Het bewaren en versterken van bestaande kwaliteiten van de plek.
•  Het zichtbaar maken van natuurlijke kringlopen en het zoveel mogelijk sluiten 

van materiaal- en energiekringlopen. 
• Lokale en biologische voedselproductie.
• Optimale verbinding van landschappelijke elementen en architectuur.
•  Optimale inbedding van een duurzame waterhuishouding en duurzame energie-

voorziening in het stedenbouwkundig plan.
De ontwikkeling van de wijk EVA-Lanxmeer vond plaats in gezamenlijk op-
drachtgeverschap van de gemeente Culemborg en Stichting EVA. Deze stichting 
fungeerde als mede-ontwikkelaar van de wijk, als adviseur van de gemeente en 
als een scharnier tussen top-down en bottom-up. Naast de ontwikkeling van een 
nieuwe wijk met woningen, kantoren en scholen werd een eigen energiebedrijf 
opgericht, genaamd ThermoBello (www.eva-lanxmeer.nl).
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en verantwoordelijkheden van archi-
tecten en bouwpartners zullen veran-
deren, maar ook businessmodellen, 
producten, diensten en processen. 
Hoe ziet co-design en co-productie er 
in de praktijk concreet uit? Professio-
nals moeten zich ervan bewust zijn 
dat een duidelijke scheiding tussen 
cliënt / gebouwgebruiker enerzijds 
en de professionals die ontwerpen, 
engineeren, realiseren, onderhouden 
en verbouwen anderzijds te beperkt is 
geworden. Wat kan de gebouwgebrui-
ker zelf doen? Je kunt als professional 
afwachten tot deze vraag je gesteld 
wordt, maar je kan er ook je business-
model van maken.

Een prosumer wil instrumenten en 
producten om zelf een gebouw of 
verbouwing te kunnen ontwerpen en 
realiseren. Dit doet hij of zij het liefst 
niet geheel from scratch, maar op ba-
sis van voorbeelden en gekozen deel-
oplossingen, terwijl ervoor gezorgd 
wordt dat het ontwerp als totaal aan de 
elementaire eisen en regelgeving blijft 
voldoen. Ze willen hun eigen huis ver-
bouwen en energieprestaties verbete-
ren terwijl de totale woonlasten dalen. 
Of ze willen een onderkomen realise-
ren voor zorgbehoevende ouders die 
het mogelijk maakt betaalbare hulp te 
organiseren. Dit zijn geen standaard-
vragen voor de bouwsector. Hoe kun-
nen we de behoefte en wensen van  
gebouwgebruikers om hun omgeving 
te verbeteren bevorderen, terwijl we 
niet de kennis en ervaring buiten spel 
zetten die reeds beschikbaar is onder 
professionals? Dit is belangrijk, omdat 
het vergemakkelijken voor prosumers 

om hun eigen leefomgeving te verbe-
teren een bijdrage kan leveren aan een 
aantal belangrijke maatschappelijke 
veranderingen, zoals de noodzakelij-
ke aanpassingen van onze gebouwde 
omgeving in het kader van de energie-
transitie, om de gebouwde omgeving 
op een duurzame wijze te transforme-
ren, om de kwaliteit van leven te ver-
groten en om de implementatie van 
faciliteiten te bevorderen die nodig 
zijn voor een vergrijzende bevolking. 
Een belangrijke vraag in dit kader is 
hoe professionals, zoals bijvoorbeeld 
toeleveranciers, hierop in kunnen spe-
len. Een middle-up down benadering 
(Oostra, 2013) zal helpen deze vragen 
in de dagelijkse praktijk in te bedden. 
Een dergelijke benadering combineert 
en coördineert de helicopterview van 
top-down met het vermogen voor het 
creëren van draagvlak en fijnmazige 
inpassing van bottom-up. Hierdoor 
wordt het mogelijk om de voordelen 
van beide benaderingen te realiseren.
Hiervoor zullen nieuwe concepten 
moeten worden ontwikkeld op basis 
van nieuwe kennis, nieuwe producten, 
nieuwe instrumenten en nieuwe pro-
cessen. Er zullen nieuwe verbindingen 
en dwarsverbanden moeten worden 
gelegd tussen kennisvelden. Door 
technologie, producten, business mo-
dellen en processen die reeds beschik-
baar zijn op een slimme manier te 
combineren kan een eerste versie van 
een nieuwe middle-up down benade-
ring voor conceptontwikkeling worden 
gevormd. Vervolgens zal deze moeten 
worden getest en verbeterd.
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Duurzaam bouwen
Op het gebied van energie-efficiën-
tie, duurzame energieopwekking en 
breder resource efficiency liggen er 
grote opgaven. Er is discussie over in 
hoeverre opdrachtgevers en eindge-
bruikers zich bewust zijn van hun per-
soonlijke belang in dit kader. De vraag 
is in hoeverre duurzaamheid wordt 
meegenomen in hun eisen en wensen. 
Het Worldwide Green Building Council 
(2013) toont aan dat er voor gebrui-
kers, investeerders en ontwikkelaars 
vijf verschillende voordelen zijn van 
duurzaam bouwen:
•  Duurzame gebouwen worden mak-

kelijker verhuurd. Ook is het mo-
gelijk om voor deze gebouwen een 
hogere huur of verkoopprijs te vra-
gen (Yang, 2013; Yasida e.a., 2010). 
In dat geval wil de investeerder wel 
graag met een certificaat aange-
toond hebben dat het om een duur-
zaam gebouw gaat. Voor de hogere 
marktsegmenten is een situatie aan 
het ontstaan waarin investeerders 
en huurders verwachten dat het ge-
bouw duurzaam is. Niet duurzame 
gebouwen dalen daarom in waar-
de. Het bouwen van een duurzaam 
gebouw hoeft niet duurder te zijn, 
vooral als dit vanaf het begin in 
de planontwikkelingen is meege-

nomen, zodat kosten, programma 
management en duurzaamheids-
strategieën in de totale aanpak ge-
integreerd zijn (Matthiessen, 2007). 
Onderzoek toont aan dat ontwikke-
laars over het algemeen een te hoge 
inschatting maken van de kosten 
om het ontwerp op duurzame wijze 
te realiseren (WSBC, 2013).

•  Duurzame gebouwen hebben over 
het algemeen lagere exploitatie-
kosten, doordat er minder energie 
en over het algemeen ook minder 
water wordt gebruikt. Ook zijn de 
onderhoudskosten en operationele 
kosten lager. Verder krijgen duur-
zame gebouwen in sommige landen 
korting op vastgoedbelasting en 
verzekeringspremie. Daarnaast zijn 
er lagere kosten bij herinrichting 
omdat in het ontwerp vaak rekening 
wordt gehouden met flexibiliteit20, 
aanpasbaarheid21 en toekomstbe-
stendigheid22 (Kats, 2003). De mo-
gelijke besparingen bij duurzaam 
(ver-)bouwen zijn substantieel. Des-
al niettemin is er vaak een groot 
verschil tussen de voorspelde en de 
werkelijke prestaties, waaronder de 
energiekosten. Het is daarom be-
langrijk dat de volgende zaken wor-
den meegenomen: een geïntegreerd 
ontwerp- en uitvoeringsproces, mo-

20    Flexibiliteit is de mogelijkheid die de gebouwgebruiker heeft om de ruimte en de indeling te 
veranderen (Priemus, 1968).

21    Aanpasbaarheid of variabiliteit (Priemus, 1968) is het gemak waarmee door professionals het 
gebouw geschikt is te maken voor andersoortig gebruik of hoe makkelijk de ruimtes heringe-
deeld kunnen worden om het gebouw geschikt te houden bij verandering van de marktvraag.

22    Toekomstbestendigheid is in hoeverre met het ontwerp van een gebouw of gebied rekening is 
gehouden met voorspelbare demografische veranderingen. 
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nitoring, goed opdrachtgeverschap, 
een effectief beheer- & onderhouds-
aanpak, interactie met de gebrui-
kers (tijdens ontwerp en beheerfa-
se) en samenwerking van huurder, 
verhuurder en facility management 
(WSBC, 2013, p.58). Onderzoek toont 
aan dat directe feedback met be-
trekking tot energieverbruik zorgt 
voor een reductie van 5-15% op de 
energierekening (Janda, 2011).

•  De productiviteit en gezondheid van 
gebouwgebruikers kan verbeteren 
in duurzame gebouwen, evenals het 
comfort (Paul e.a., 2008). Hierdoor 
kunnen bedrijfsresultaten verbete-
ren terwijl de kosten voor verzuim 
dalen. Toch is de kwaliteit van het 
binnenmilieu vaak niet een primaire 
doelstelling (Bluyssen, 2009).

•  Het is onzeker hoe regelgeving 
zich in de toekomst gaat ontwik-
kelen. Japan heeft bijvoorbeeld een 
systeem waarin strenger wordende 
gebouwprestaties ook van toepas-
sing zijn op bestaande gebouwen. 
Ook de toename van extreme weer-
patronen zorgt ervoor dat risico’s 
met betrekking tot de verzeker-
baarheid van vastgoedobjecten toe-
nemen. Tevens nemen risico’s toe 
als er sprake is van overcapaciteit 
in vastgoed. Huurders en investeer-
ders zullen hogere eisen gaan stel-
len, waardoor gebouwen met lage 
prestaties en minder aantrekkelijke 
locaties als eerste leeg komen te 
staan.

•  Met duurzaam bouwen lever je als 
bedrijf een bijdrage aan doelstellin-
gen op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 

(mvo). Dus naast dat het bedrijf 
voor zichzelf lagere kosten heeft 
voor onderhoud en beheer, als het 
zelf gebruik maakt van het pand, 
of anders profiteert van een hogere 
huur- of verkoopopbrengst kan het 
zich gunstig profileren met duurza-
me gebouwen op thema’s als: kli-
maatmitigatie, creëren van nieuwe 
werkgelegenheid, de verbetering 
van kwaliteit van leven, verstan-
dig gebruik van energie en andere 
grondstoffen (WSBC, 2013).

Duurzaam bouwen betekent wel dat er 
een geïntegreerde aanpak nodig is voor 
de realisatie, beheer en resultaatgericht 
vastgoedonderhoud (RGVO) van gebou-
wen. Hierbij zal moeten worden geke-
ken naar de Total Cost of Ownership 
(TCO) en de waardeontwikkeling van 
het vastgoed in de loop van de tijd.

Een multidisciplinaire en cross-discipli-
naire23 aanpak is nodig om met pas-
sende antwoorden te komen op de ge-
stelde opgaven. Dit is in feite typerend 
voor de bouw, omdat in deze sector 
over het algemeen weinig fundamen-
tele innovaties tot stand komen. In de 
bouw passen we gewoonlijk innovaties 
toe uit andere domeinen. Dat betekent 
niet dat er niet geïnnoveerd wordt. Een 
bepaalde technologie of instrument 
introduceren in de bouw volstaat niet. 
Zoals we gezien hebben zullen deze 
innovaties specifiek gemaakt moeten 
worden voor de context waarin ze 
moe  ten functioneren. Daarnaast staan 
we voor complexe maatschappelijke 
opgaven, zoals  de energietransitie, de 
vergrijzing en resource efficiency, die 
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niet opgelost kunnen worden met al-
leen de technologie die momenteel be-
schikbaar is in de bouw. Multi- en cross-
disciplinair werken is daarmee veran-
derd van een incidentele innovatie-
sprong naar een randvoorwaarde 
om zaken te kunnen doen. Om op de 
trends te kunnen anticiperen hebben 
we bedrijven nodig die nog beter luis-

teren naar de klant, pro-actiever in de 
markt opereren, nieuwe producten en 
technologie ontwikkelen, meer samen-
werken in ketens en betere relaties 
onder houden met de kennisinstellingen 
(PSIB, 2009). Hoe gaat het lectoraat 
hier concreet aan bijdragen?

Huurders kiezen zelf voor energiemaatregelen
Woningcorporatie De Woonplaats wil de beslissing voor energiebesparing graag 
bij de huurders laten en heeft keuzepakketten ontwikkeld voor één van haar 
woning complexen in Enschede. Met deze maatregelen zijn de woonlasten te ver-
lagen en het comfort te verbeteren. Deze pakketten variëren in samenstelling. 
Maximaal kan hiermee een sprong gemaakt worden van energielabel F naar A. 
De mogelijkheden zijn onder de aandacht gebracht door een woning in de Halma-
herastraat in Enschede te renoveren en 
open te stellen als voorbeeld. Hier kon-
den de bewoners zich laten informeren 
over de aanpak en was er tevens de mo-
gelijkheid om individueel advies te krij-
gen op basis van hun energie rekening 
en woonsituatie. Uiteindelijk koos 60% 
van de bewoners ervoor om mee te 
doen. Dit zorgde vanwege de schaal-
grootte voor een financieel voordeel.

‘Duurzame gebouwen zijn intelligente gebouwen.’ 
Paul de Ruiter 24

23    Er is verschil tussen multidisciplinair, cross-disciplinair en trans-disciplinair onderzoek. In 
multidisciplinair onderzoek wordt kennis vanuit verschillende vakgebieden gecombineerd, 
maar blijven alle wetenschappers werken vanuit hun eigen domein. Bij cross-disciplinair on-
derzoek wordt over de grenzen van het eigen vakgebied gekeken en worden concepten en 
ideeën uit andere wetenschapsgebieden gebruikt. En bij trans-disciplinair onderzoek worden 
concepten, methoden en principes uit verschillende disciplines volledig geïntegreerd. 

24    website www.paulderuiter.nl/visie/duurzaamheid 
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We willen bijdragen aan het verduur-
zamen van de gebouwde omgeving en 
de bouw als sector. Dit doen we door 
duurzaamheid altijd als vertrekpunt te 
nemen bij innovaties en door de ont-
wikkeling van nieuwe materialen, pro-
cessen en concepten die hier specifiek 
op gericht zijn. Onze ambitie is om 
op dit gebied samen met bedrijven de 
eerste toepassingen van technologie 
te realiseren. Dat past goed binnen de 
doelstelling van het onderzoekspro-
gramma van Kenniscentrum Leefom-
geving. Het unieke van dit kenniscen-
trum is namelijk dat met het centraal 
stellen van de leefomgeving de eind-
gebruiker uitgangspunt wordt bij het 
werken vanuit de drie P’s: people, pla-
net & profit. Dat betekent dat ontwik-
keling van technologie in het lectoraat 
nooit los gezien wordt van de bete-
kenis voor mensen, het economisch 
potentieel en de impact op het milieu. 
Het ontzorgen van klanten, co-creatie 
& -productie en het efficiënter gebruik 
maken van grondstoffen biedt hier-
voor veel aanknopingspunten.

We ondersteunen professionals met 
kennisontwikkeling, kennisoverdracht 
en nieuw instrumentarium om in te 
kunnen spelen op de behoeften van 
individuele gebruikers van de ge-
bouwde omgeving. Hoe kom je tot 
concepten op het gebied van energie-

efficiëntie, duurzame energie op wek-
king, resource efficiency en toekomst-
bestendigheid die aansluiten bij de 
diverse doelgroepen en zodanig wor-
den aangeboden dat zij aantrekkelijk, 
laagdrempelig en veroorloofbaar zijn? 
Door slimme combinaties te maken 
wordt het mogelijk dat deze concep-
ten ook daadwerkelijk worden toe-
gepast. In het kader van ontzorgen 
zal het lectoraat daarom kijken naar 
combinaties van energie-efficiëntie en 
toekomstbestendigheid. Onderdeel 
hiervan is om renovatie- of nieuw-
bouwprocessen slim in te richten 
waardoor er meer transparantie komt 
in de keuzemogelijkheden voor ge-
bruikers.

In het lectoraat Innovatieve technolo-
gie in de bouw hebben we de doelstel-
ling om met technologieën een veilige, 
gezonde, leefbare, comfortabele  en 
duurzaam gebouwde omgeving te cre-
eren. Dit doen we concreet door het 
bedenken, uitwerken en realiseren van:

•  innovatieve materialen, componen-
ten, concepten, diensten en produc-
tieprocessen die mogelijk worden 
door nieuwe technologieën en in-
spelen op maatschappelijke trends, 

•  door met nieuwe technologieën 
extra waarde toe te voegen aan be-
staande materialen, componenten, 

5. Doel
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concepten, diensten en productie-
processen in de bouw,

•  en mogelijkheden voor co-creatie 
en –productie uit te werken. ICT, 
zonne panelen en 3D printing zijn in 
dit kader een belangrijke ontwikke-
ling bij de omvorming van de hui-
dige top-down structuren zodat er 
meer ruimte komt voor bottom-up. 
Met nieuwe technologie wordt het 
voor gebruikers mogelijk om zelf 
(mee) vorm te geven aan de eigen 
omgeving.

Door met deze drie doelen aan te slui-
ten bij de belangrijke trends en maat-
schappelijke opgaven worden nieuwe 
of andere vormen van business voor 
de bouwkolom gerealiseerd die ertoe 
doen.
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Alvorens ik het onderzoeksprogram-
ma presenteer wil ik stilstaan bij hoe 
we het doen. Met andere woorden: 
de randvoorwaarden die we in acht 
nemen bij het opzetten en uitwerken 
van projecten.

Ten eerste is het onderzoek zo veel 
mogelijk een co-productie van twee 
of meer lectoraten. Dit zal vaak een 
lectoraat uit het kenniscentrum zijn, 
maar het kan ook gaan om een ander 
lectoraat binnen of buiten Saxion. Voor 
de hand liggende lectoraten om mee 
samen te werken zitten in het Kennis-
centrum Leefomgeving (KCL) en in het 
Kenniscentrum Design & Technologie 
(KCD&T). Het zou ook kunnen gaan 
om een co-productie met een leerstoel 
van een universiteit. Belangrijk is dat 
hiermee de cross- en multidisciplinari-
teit worden geborgd.

Een tweede belangrijke randvoorwaar-
de is het betrekken van gebruikers. 
Het is een nobel streven om de gebrui-
ker centraal te stellen. Om te voorko-
men dat we alleen zeggen het in naam 
van gebruikers te doen, willen we hen 
ook daadwerkelijk bij projecten be-
trekken. Hierdoor geven we hen een 
stem en is het relatief eenvoudig van 
hen terug te horen wat zij van onder-
zoeksresultaten vinden; kúnnen zij er 
ook iets mee?

Een derde randvoorwaarde is het 
betrekken van bedrijven, instellin-
gen en publieke partijen. Deze par-
tijen brengen waardevolle inzichten 
en ervaringen mee. Dit is belangrijke 
input voor onze projecten. Input van 
publieke organisaties en marktpartijen 
zorgt ervoor dat we vragen scherper 
kunnen formuleren en grotere stappen 
kunnen zetten bij het ontwikkelen van 
materialen, componenten, concepten, 
instrumenten en nieuwe aanpakken; 
de resultaten van het onderzoek. Ook 
internationale contacten en projecten 
zijn belangrijk om geïnspireerd te blij-
ven door ontwikkelingen elders en te 
kunnen reflecteren op ontwikkelingen 
in Nederland en de eigen regio. Zoals 
gezegd is het betrekken van het werk-
veld een belangrijke doelstelling van 
lectoraten. Onderzoek aan hogescho-
len is bedoeld om onderwijscurricula 
te vernieuwen en bedrijven, instellin-
gen en publieke partijen in de regio 
verder te helpen. Wat voor gebruikers 
geldt, geldt ook hier: wat is voor hen 
de toegevoegde waarde van onze re-
sultaten?

Tot slot is de vierde belangrijke rand-
voorwaarde het betrekken van do-
centen en studenten. Onderzoek aan 
hogescholen vindt plaats om docenten 
en studenten te laten ervaren wat on-

6. Uitgangspunten
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derzoek is en zich hierin verder te be-
kwamen. Dit lectoraat is specifiek geli-
eerd aan de opleidingen van de Saxion 
academie School of Business, Building 
& Technology (BBT), en meer specifiek 
aan de opleidingen Bouwkunde en 
Bouwtechnische Bedrijfskunde.
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Onderwijs 
De nieuwe rol van de professionals in 
de bouw vraagt om een multidiscipli-
nair curriculum en de mogelijkheid 
voor studenten om te ervaren en te 
leren na te denken over hoe te werken 
in een cross-disciplinaire setting. Het 
lectoraat levert hieraan een bijdrage 
door onderzoek naar concepten, pro-
ducten, diensten en processen in een 
cross-disciplinaire context, waarin do-
cent/onderzoekers en studenten wor-
den betrokken, samen met bedrijven, 
instellingen en publieke partijen. Met 
het onderzoek worden de nieuwe ta-
ken van professionals vormgegeven. 
Hierbij horen onder andere de volgen-
de vaardigheden: hoe een concept te 
ontwikkelen van producten, diensten 
en bijpassende business modellen, 
hoe een bijbehorende innovatie-arena 
samen te stellen, hoe innovaties te 
implementeren als ook programma- 
en procesmanagementvaardigheden. 
Van professionals in de bouw wordt 
steeds meer een coördinerende rol ge-
vraagd die verder gaat dan de bouw-
opgave alleen. Het is daarom belang-
rijk dat studenten tijdens de studie de 
hierbij behorende vaardigheden mee-
krijgen zodat zij in de praktijk deze 
rol op zich kunnen nemen. Verder is 
het belangrijk dat zij weten hoe om 
te gaan met opgaven waarvoor kennis 
uit verschillende vakgebieden nodig is 

en dat zij het vanzelfsprekend vinden 
om deeloplossingen te integreren tot 
werkbare concepten. Om dat te rea-
liseren zullen we vanuit het lectoraat 
een actieve bijdrage blijven leveren 
aan de curriculumvernieuwing. Dit 
bestaat uit twee onderdelen, te weten 
het onderwijs gericht op (1) nieuwe 
instromers in de bouw en (2) profes-
sionals die al langer werkzaam zijn 
of derden die zich afvragen hoe met 
deze professionals om te gaan. Deze 
laatste categorie van onderwijs vindt 
veelal plaats in de vorm van cursussen 
en seminars.

Onderzoek
Gezien de maatschappelijke opgaven 
en marktkansen die er liggen op het 
gebied van ontzorgen van klanten, 
co-creatie & -productie en resource 
efficiency, focussen we binnen het 
lectoraat Innovatieve technologie in 
de bouw primair op de volgende on-
derwerpen als onderdeel van het on-
derzoeksprogramma van het Kennis-
centrum Leefomgeving:
•  materialen & componenten (bioba-

sed materials, textiel),
•  productietechnieken (mass-customi-

zation, 3D printing),
•  concepten, diensten & processen 

(toe komstbestendige woningen, 
scho len en kantoren & Smart Buil-
ding Processes).

7. Programma van het lectoraat
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Innovatieve materialen & 
componenten
Nieuwe materialen en componenten 
bieden nieuwe mogelijkheden in de 
bouw op het gebied van verduurzaming 
en ontzorging. Zo is het momenteel 
nog niet mogelijk om een 100% duur-
zaam gebouw te realiseren. Daarom 
is er in het lectoraat aandacht voor 
nieuwe biobased materialen die een al-
ternatief zijn voor bouw materialen op 

aardoliebasis. Ook onderzoeken we in 
dat kader hoe we natuurlijke materialen 
kunnen beschermen tegen weersinvloe-
den of brand, zonder stoffen te gebrui-
ken die schadelijk zijn voor het milieu.  

Bij het onderzoek naar nieuwe mate-
rialen en componenten gaat het om 
het bedenken van nieuwe toepassin-
gen van materialen, het bepalen van 
de mogelijke en noodzakelijke eigen-

#ENEXAP
In 2011 is in Apeldoorn de Energie Ex-
peditie Apeldoorn (#ENEXAP) van start 
gegaan met de volgende ambitie: het 
technisch en financieel haalbaar ma-
ken van de renovatie van particuliere 
woningen tot energieneutraal. Het ex-
peditieteam van de #ENEXAP bestaat 
uit bedrijven, maatschappelijke or-
ganisaties, de gemeente Apeldoorn en betrokken bewoners. De expeditie wordt 
onder steund door Platform31 via het Energiesprong-programma van de rijksover-
heid. De doelstelling is het energieneutraal renoveren van minimaal 20 woningen. 
Vertrekpunt is de bewoners. In totaal gaat het momenteel om de bewoners van 
38 huizen. De bewoners, die allemaal in heel verschillende huizen wonen, willen 
stapsgewijs hun energieverbruik terugdringen. Door samenwerking met bedrij-
ven, professionele ondersteuning en het organiseren van bijeenkomsten, excur-
sies, een cursus en het invullen van een stappenplan via de website verzamelen 
zij informatie over hun eigen situatie, de huidige prestatie van hun woning en de 
mogelijkheden die er voor hen zijn om energie te besparen en zelf op te wekken. 
Bedrijven worden aangemoedigd om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen, 
gericht op particuliere woningbezitters. Er worden consortia van bedrijven ge-
vormd die met hun producten, diensten en aanpak in kunnen spelen op deze 
vraag. Het uiteindelijke doel is de marktvraag naar energieneutrale renovaties te 
laten groeien, een passend aanbod laten ontstaan en vervolgens deze renovaties 
ook realiseren. Het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw is nauw bij dit 
initiatief betrokken.
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schappen van materialen en compo-
nenten, het meetbaar maken en me-
ten van deze eigenschappen en het 
toevoegen van extra eigenschappen 
aan materialen en componenten om 
de waarde te verhogen, wat ook wel 
functionaliseren wordt genoemd.

Innovatieve productietechnieken
Nieuwe productietechnieken bieden 
nieuwe mogelijkheden in de bouw op 
het gebied van verduurzaming, co-
creatie en -productie en ontzorging. 
Het gaat om productietechnieken die 
on-site en/of off-site kunnen worden 
gebruikt. Hierbij kan het ook gaan om 
het produceren van bouwmaterialen 
en -elementen waarbij de technologie 
het mogelijk maakt dat decentraal ge-
produceerd wordt met 3D printing. 
Het verder brengen van de nauwkeu-
righeid en de opschaalbaarheid van 
de technologie zelf heeft niet zozeer 
onze aandacht. Dat laten wij graag over 
de mensen die gespecialiseerd zijn in 
bijvoorbeeld productietechnologie en 
mechatronica. Wij richten ons vooral 
op het vinden van mogelijke toepassin-
gen voor deze productietechniek in de 
bouw en op het teruggeven aan de ont-
wikkelaars wat er voor nodig is om een 
dergelijke technologie in onze bedrijfs-
tak goed te kunnen gebruiken. Vragen 
die wij ons stellen zijn: Wat is hiervan 
de potentie voor bedrijven in de bouw? 
Wat betekent het voor bedrijven als we 
deze technologie gaan toepassen? Hoe 
is dit te realiseren? Hoe kan de eindge-
bruiker met deze technologie een rol 
spelen op het gebied van ontwerp of 
zelfs de productie van zijn eigen leef-
omgeving?

Biofilm
In de zoektocht naar andere ma-
nieren om hout te verduurzamen 
ontwikkelt Saxion in samenwer-
king met Reggehout een biofilm. 
Het aantrekkelijke van een biofilm 
is zijn zelfherstellend vermogen. 
Bij het ontstaan van een bescha-
diging zal de levende biofilm de 
blootgekomen plekken op het 
hout weer invullen. De watervas-
te (bio-)polymeren hechten zich 
middels de lijnolie goed op het 
substraat. De zwarte pigment uit 
deze schimmels absorbeert de 
uv-straling en beschermt zo het 
hout. Er wordt nu geprobeerd om 
andere kleuren te realiseren door 
andere biologische pigmenten te 
introduceren. Door middel van 
het toepassen van de biofilm kan 
onderhoud aan gebouwen vermin-
derd worden, wat leidt tot kosten-
besparing (Sailer e.a., 2009).
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Textiel in de bouw
Zoals al eerder gezegd is Twente van oudsher bekend om zijn textielindustrie. 
Eind jaren 60, begin jaren 70 kwam een einde aan deze bloeiperiode. Grote werk-
loosheid en leegstand van fabrieken en andere gebouwen waren het gevolg. Wat 
veel mensen zich niet realiseren is dat er nog steeds veel hoogwaardige textiel-
kennis in Nederland aanwezig is. Zo staat Nederland nog steeds op de 2de plaats 
wat betreft tapijtproductie. Ten Cate is een wereldspeler op het gebied van geotex-
tiel en kunstgras. Textiel heeft veel potentie als duurzaam bouwmateriaal. Denk 
daarbij aan toepassingen als flexibele scheidingslaag in de ondergrond, wand- en 
vloer isolatie, wandbekleding en als materiaal voor daken van tenten of gebouwen. 
De trend naar een organische vormgeving in de bouw en tensile structures passen 
heel goed bij de vormvrijheid die textiel biedt. Het is een lichte manier van constru-
eren die nog niet benutte mogelijkheden biedt voor renovatie, functie-uitbreiding 
en hergebruik van bestaande gebouwen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor 
tijdelijke constructies. Tentconstructies zijn natuurlijk niet nieuw. Wel is het nieuw 
om na te denken over tentachtige constructies als mogelijkheid in de zoektocht 
naar een tijdelijke manier van bouwen, die past bij gebieden waarin onzekerheid 
bestaat over de behoefte aan gebouwen op lange termijn. Daar liggen nog onont-
gonnen mogelijkheden voor de toepassing van composietmaterialen op basis van 
textiel. In deze composieten kunnen allerlei functies worden geïntegreerd zoals 
transparantie, isolatie, elektriciteitsgeleiding, energieopslag en verlichting.

Ook op het gebied van duurzaamheid heeft technisch textiel veel potentieel door 
gebruik van nieuwe (bio-)polymeren en/of toevoeging van chemische (nano-)ad-
ditieven in vezels, coatings en composieten. Hierdoor kan bijvoorbeeld de sterkte 
van het product worden verbeterd. Punten van aandacht hierbij zijn de vraag of 
de materialen hergebruikt kunnen worden voor andere toepassingen en de biolo-
gische afbreekbaarheid.

Shigeru Ban’s Cutail Wall House. Ontwerp voor CityEye in Enschede, 4D Architects.
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3D printing in de renovatiemarkt
3D printing is een relatief nieuwe productietechniek die in korte tijd voet aan de 
grond heeft gekregen in bijvoorbeeld de automotive, vliegtuigbouw en de medische 
wereld. Zo kan je met deze techniek een deel van je heup of kaak laten vervangen. 
Anders dan bij productietechnieken als draaien en frezen wordt er geen materiaal 
weggehaald, maar wordt het materiaal juist in laagjes opgebouwd aan de hand van 
een 3D model. Met het beschikbaar komen van deze techniek wordt het mogelijk 
vormen te realiseren die je met een andere techniek niet kunt maken. Dubbel ge-
kromde vlakken bijvoorbeeld, of in elkaar geneste onderdelen. Je kan bijvoorbeeld 
een vogel in zijn kooi printen of een klok waarvan de radartjes al in elkaar gezet 
zijn. Met deze techniek kunnen ook relatief eenvoudig klantspecifieke producten 
gemaakt worden. Voor de bouw is nog onduidelijk hoe deze techniek toegepast 
zou kunnen worden. Momenteel wordt het eigenlijk alleen nog maar gebruikt voor 
het maken van maquettes. Daarom onderzoeken we de potentie van deze techniek 
in het TechForFuture (TFF) project Breakthrough in 3D Printing. We doen dit samen 
met het lectoraat Industrial Design, FabLab Enschede, IAA Architecten, Rokramix, 
Van Dijk Groep en Pioneering. Daarnaast ontwikkelen we een betonprinter waarmee 
we een betonnen gevelelement gaan printen.

3D printer van het FabLab Enschede.



De verwachting is dat de vraag naar renovaties met een hoge energieambitie sterk 
zal toenemen. Alhoewel er al flinke vooruitgang is geboekt in het kader van de 
Stroomversnelling (zie kader Energiesprong p.20) zullen er nog grote stappen 
moeten worden gezet om dergelijke renovaties op grote schaal te kunnen uitvoe-
ren. Belangrijk daarbij is de klant of pro sumer centraal te stellen, met een aanpak 
gericht op beleving en prestaties in plaats van de focus op de gebruikte techniek. 
Verder is het belangrijk om door de concepten verder te ontwikkelen en door slim 
te organiseren de kostprijs te reduceren in combinatie met het creëren van toege-
voegde waarde voor de klant. Dat kan een nieuwe badkamer zijn, een keuken of 
additionele ruimte, maar ook comfort, extra veiligheid, een gezonder leefklimaat 
of een toekomstbestendige woning. 
Om te voorzien in de behoefte aan integrale, beproefde en uitontwikkelde con-
cepten die gebruikt kunnen worden voor woningaanpassingen wordt momen-
teel gewerkt aan een vervolgproject op het recent afgesloten INTERREG-project 
(Saxion, 2014a; Saxion, 2014b). Door de verschillende mogelijkheden en conse-
quenties daarvan transparant te maken voor de bewoners uit verschillende leef-
tijdsgroepen, wordt het mogelijk aan persoonlijke woonbehoeftes bij verschillen-
de soorten woningen te voldoen. De concepten moeten qua producten, diensten 
en prijs aantrekkelijk zijn voor de klant. Uitgangspunt is deze te ontwikkelen met 
mkb-bedrijven en overheden uit de grensregio om zodoende de concurrentie-
positie van de EUREGIO te versterken. Nederlandse en Duitse partijen zullen hierbij 
samenwerken om van elkaar 
te leren. Zo hebben de Duit-
se bedrijven een voorsprong 
met hun benadering van par-
ticuliere woningeigenaren. 
Nederland se bedrijven en 
publieke partijen zijn geïnte-
resseerd om deze te vertalen 
naar de Twentse of Achter-
hoekse situatie. Duitse par-
tijen zijn geïnteresseerd in
de Nederlandse aanpak ron d   -
om het bezit van woning-
corporaties.  
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Toekomstbestendig wonen in de EUREGIO
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Daarnaast gaat het ook om het verder 
uitwerken van principes van mass-
customization in het kader van de ont-
zorging en het verkleinen van de milieu-
impact. Bij deze onderzoekslijn is een 
directe lijn met de minoren Industrieel 
Bouwen & Productontwerp en BIM Engi-
neering en het te realiseren BIM-lab.

Innovatieve concepten & processen
Zoals duidelijk is geworden in deze 
rede is er al veel gebeurd op het vlak 

van het ontzorgen, maar is er nog 
steeds volop ruimte voor het ontwikke-
len van kant-en-klaarconcepten waar-
bij mensen kunnen kiezen aan de hand 
van uitgewerkte alternatieven met een 
bewezen prestatie. De technologie 
om dit te organiseren is beschikbaar. 
Het zit hem vooral in het slim combi-
neren van al beschikbare technologie 
in aansluiting op de maatschappelijke 
opgave. En verder om te zorgen dat 
deze technologie naadloos aansluit op 

Smart Building Processes 
In de processen van initiatief tot beheer en hergebruik van gebouwen is veel te 
verbeteren. In de loop van de tijd zijn veel instrumenten, producten, aanpakken en 
rekenmethodieken ontwikkeld die hieraan bijdragen. Er zijn instrumenten ontwik-
keld als Multi Criteria Decision Making (MCDM), BIM en gebouwbeheersystemen. In-
novatieve technologieën hebben geleid tot nieuwe producten, zoals zonnepanelen, 
warmtepompen, isolatie en producten die een vrije indeelbaarheid van de ruimte 
mogelijk maken. Dan zijn er procesinnovaties in het kader van lean construction, 
BIM, systems engineering, mass-customization, RGVO, Living Building en Open Bou-
wen. Ook zijn er aanpakken die zorgen voor een betere logistiek en minder overlast 
als kanban, het slim organiseren van de aanvoer van materialen in één container 
per huis en hindervrij slopen. Met al deze innovaties zijn er al flink wat basisingredi-
enten beschikbaar om op slimme wijze smart buildings te realiseren. Dat betekent 
dat er veel kennis is, maar in de praktijk is het nog steeds lastig om de benodigde 
kennis, beschikbaar vanuit verschillende disciplines, ook te kunnen benutten (Bluys-

sen e.a., 2010). Daarom zijn nieuwe 
ideeën nodig om op een andere manier 
kennis en behoeften bij elkaar te bren-
gen. Samen met de lectoraten Duurzame 
Energievoorziening en Risicomanage-
ment wordt gewerkt aan de opzet van 
de eerste projecten in dit kader, zodat 
we zaken slimmer kunnen organiseren, 
maar ook tot slimmere componenten en 
gebouwen kunnen komen.

Gebruikersinterface PowerMatching 
City Hoogkerk.
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de behoeften en de belevings wereld 
van de potentiële gebouwgebruikers 
en de aanbieders van te bouwen en te 
transformeren gebouwen. In dit kader 
besteden we aandacht aan het ontwik-
kelen van innovatieve concepten en 
hierbij behorende processen op het 
gebied van energie-efficiëntie, het op-
wekken van duurzame energie en toe-
komstbestendigheid.
Daarnaast is het een doelstelling van 
het lectoraat om concepten te ontwik-
kelen die de opkomst van een nieuwe 
middle-up down benadering in de 
bouw mogelijk maken, waardoor de 
integratie van top-down en bottom-
up plaats kan vinden. Zoals eerder is 
aangegeven, combineert een derge-
lijke benadering de helicopterview van 
top-down met het vermogen voor het 
creëren van draagvlak en fijnmazige 
inpassing van bottom-up. Hierdoor 
wordt het mogelijk om de voordelen 
van beide benaderingen te realiseren.

Disseminatie & experimenteren
Een Living Lab omgeving is onont-
beerlijk om te experimenteren met 
verschillende concepten, nieuwe ma-
terialen, nieuwe componenten en 
productietechnologieën. Uiteindelijk 
is het niet het proces, maar de pres-
taties van concepten en producten die 
tellen. Daarom moeten nieuwe con-
cepten, nieuwe componenten, nieuwe 
materialen en productietechnologieën 
worden getest. Processen en produc-
ten zullen worden gerealiseerd en 
geëvalueerd door een combinatie van 
initiërende partijen, professionals en 
onderzoekers met de hulp van studen-
ten. Leveren deze nieuwe concepten / 

onderdelen / producten / technieken 
wat er van verwacht wordt? Kunnen 
hun prestaties / uiterlijk / manier 
waarop zij werken / feedback geven 
/ toegepast worden, worden verbe-
terd? Hoe kan de kwaliteit van leven, 
werk, recreatie, onderwijs, etc. wor-
den verbeterd door deze nieuwe op-
lossingen? In een Living Lab kunnen 
bedrijven, prosumers, studenten en 
onderzoekers nieuwe ideeën testen. 
Door gezamenlijk ideeën te realiseren 
kunnen we concreet laten zien wat we 
aan de hogeschool ontwikkelen en 
de resultaten gebruiken voor discus-
sies over hoe we concepten, compo-
nenten, materialen en technologieën 
kunnen verbeteren. Klanten en re-
presentanten van gebouwgebruikers 
zullen uiteraard worden uitgenodigd 
deel te nemen aan deze discussies. 
Zij zijn immers bij uitstek in staat om 
aan te geven of zij de situatie begrij-
pen. Of zullen anders door middel van 
gedrag laten zien dat zij een andere 
verwachting hebben van het product 
of ontwerp. Bedrijven kunnen met een 
dergelijke experimenteeromgeving 
hun voordeel doen omdat zij serieuze 
feedback krijgen op hun materiaal, 
product of concept, maar ook krijgen 
zij nieuwe oplossingsrichtingen of 
alter natieven aangereikt waardoor zij 
hun producten en diensten kunnen 
verbeteren. Zo’n Living Lab omgeving 
zal een cross-disciplinaire omgeving 
zijn waarin studenten van verschil-
lende achtergronden, bijvoorbeeld 
Bouwkunde en Bouwtechnische Be-
drijfskunde, maar ook studenten van 
Product Design, Werktuigbouwkunde, 
Elektrotechniek, Informatica, etc, on-
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derzoeksvaardigheden leren en waar 
zij tegelijk bijdragen aan relevante 
onderzoeksprojecten. Zij werken in 
deze projecten met de nieuwe tech-
nologie en doen zo ervaring op met 
betrekking tot wat er nodig is om een 
ontwerp of innovatie uiteindelijk te re-
aliseren. Zo'n multidisciplinaire omge-
ving omvat idealiter de verschillende 
onderwijsniveaus: universiteit, hoge-
school en roc.

Voor de exploratie en verspreidings-
doeleinden worden de verbanden 
met Pioneering (regionaal), Booosting 
(lande lijk) en het International Council 
for Research and Innovation in Buil-
ding and Construction (internationaal) 
gebruikt. Pioneering is een regionaal 
netwerk van bedrijven, overheden en 
publieke instellingen in de Twentse 
bouw. Booosting is een landelijk net-
werk van professionals in de bouw. 
het CIB is een internationaal netwerk 
van onderzoekers in de bouw. Deze 
netwerken zullen worden gebruikt om 
mogelijkheden voor nieuwe technolo-
gie, concepten, producten etc. te ver-
kennen en te onderzoeken hoe deze 
kunnen worden geïmplementeerd. 
Daarnaast zullen deze netwerken wor-
den gebruikt om onderzoeksresultaten 
te delen.

Beoogde onderzoeksresultaten zijn 
onderdelen van de nieuw uit te wer-
ken middle-up down benadering voor 
conceptontwikkeling in de bouw. Deze 
benadering is erop gericht maatschap-
pelijke opgaven voor de bouw op het 
gebied van ontzorgen, co-creatie en 
co-productie en resource efficiency 
in te kunnen vullen, waarbij de par-
tijen die het concept25 gebruiken 
als uitgangspunt worden genomen. 
Technologie voor nieuwe materialen, 
componenten, productietechnieken, 
con cepten, diensten en processen zijn 
middelen om dit alles te realiseren. 
Het lectoraat Innovatieve technologie 
in de bouw wil  door middel van tech-
nologie een nieuwe blik openen op de 
bouw en daarmee niet alleen klanten 
en onszelf als samenleving een plezier 
doen, maar vooral ook nieuwe mark-
ten ontsluiten voor de sector.

Dit zijn de plannen die ik de komen-
de jaren wil realiseren, samen met 
de mensen uit de kenniskring, het 
Kennis centrum Leefomgeving, het 
Kenniscentrum Design & Technologie, 
de opleidingen, partijen uit de praktijk 
en niet te vergeten de gebouwgebrui-
kers. Er liggen veel nieuwe kansen op 
het gebied van ontzorgen, co-creatie 
& co-productie en resource efficiency  
in de bouw. Hiermee heeft u een blik 
kunnen werpen op onze plannen. Wij 
gaan nu de stappen zetten om onze 
plannen ook te realiseren. 
 

25    Een concept is in het kader van deze rede een combinatie van producten, processen, diensten en 
bedrijfsmodellen primair gericht op de behoeften van klant en eindgebruiker(s).
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8. De kenniskring

Dr. ir. Mieke Oostra - Lector
Mieke Oostra studeerde Bouwkunde aan de Technische Univer-
siteit Delft en promoveerde daar op het proefschrift “Compo-
nentontwerpen: De rol van de architect in productinnovatie”. 
Hierna was zij vier jaar werkzaam bij Slavenburg’s Bouwbe-
drijven. Zij was hier verantwoordelijk voor de verankering van 
klantgerichte innovaties in het bedrijfsproces. Vervolgens was 
zij ruim acht jaar werkzaam als senior onderzoeker bij TNO 
bij de afdeling Energie- en Comfortsystemen als expert op het 
gebied van bouwprocesinnovatie gericht op het realiseren van 
doelen op het gebied van duurzaamheid en het aansluiten op 
behoeften van opdrachtgevers en eindgebruikers.
Zij combineert haar functie als lector bij Saxion met haar 
werkzaamheden als lector Ruimtelijke Transformaties aan 
de Hanzehogeschool in Groningen. In dit lectoraat staan de 
bottom-up initiatieven gericht op energie in de gebouwde om-
geving centraal.

Ing. Bahez Abdallah – Onderzoeker / projectleider
De afgelopen jaren participeerde Bahez in verschillende inno-
vatieve en duurzaamheidstrajecten, voornamelijk in opdracht 
van de Stichting Pioneering. Voor de werkplaatsen KNR en 
RGVO van Pioneering monitorde hij diverse onderhouds- en 
renovatieprojecten. Bahez is actief met het ontwikkelen en 
inbedden van het thema Bestaande Bouw binnen de curricula 
Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde. Daarnaast be-
geleidt en beoordeelt hij (markt)onderzoekers, stagiaires en 
afstudeerders van de bouwgerelateerde opleidingen op on-
derwerpen zoals duurzame energetische renovatie, beheer en 
onderhoud, bewonersparticipatie, total cost of ownership en 
financiële rekenmodellen. 
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Ir. Ruud van Herpen - Kenniskringlid
Ruud van Herpen is civieltechnisch ingenieur (TU Delft) en 
werkzaam als technisch directeur en senior adviseur bij Nie-
man Raadgevende Ingenieurs. Hij is tevens bestuursvoorzit-
ter van de Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs (VVBA), 
bestuurslid van the Institution of Fire Engineers IFE (NL-bran-
che) en Fellow Fire Safety Engineering bij de faculteit Bouw-
kunde van de TU Eindhoven. Daarnaast heeft Ruud ruime er-
varing in het onderwijs. Hij heeft als lector Brandveiligheid in 
de bouw input ontwikkeld voor het curriculum en docenten 
getraind. Daarnaast is hij inhoudelijk betrokken als adviseur 
en hoofddocent bij diverse bouwgerelateerde bachelors, 
minoren en post-hbo opleidingen.

Marjoleine Kepel - Project Support
Marjoleine werkt sinds september 2005 bij Saxion. Eerst als 
projectcoördinator van derde-geldstroomactiviteiten bij de 
academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw. Sinds de oprich-
ting werkt ze bij Saxion Kenniscentrum Leefomgeving (KCL). 
Hier verzorgt zij de ondersteuning van projecten en andere 
activiteiten van onder andere het lectoraat Innovatieve tech-
nologie in de bouw.

Evelien Klasens MSc – Docent / onderzoeker
Evelien Klasens is sinds december 2009 werkzaam binnen 
het lectoraat Innovatieve technologie in de bouw en houdt 
zich als onderzoeker bezig met (Duits-Nederlandse) projec-
ten op het gebied van toegankelijk en toekomstbestendig 
bouwen en wonen (o.a. Wonen in Beweging en EUREK BW). 
Daarnaast heeft zij voor Stichting Pioneering een aantal jaren 
de werkplaatsen Systems Engineering en BIM geleid. Bij de op-
leiding Bouwkunde van Saxion verzorgt zij de vakken Onder-
zoeksvaardigheden en Systems Engineering en begeleidt zij 
studenten bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Na 
haar opleiding Facility Management (specialisatie Vastgoed-
management) heeft zij de master Real Estate Management 
gevolgd. Hiervoor heeft zij bij Coresta Noord gewerkt, een 
adviesbureau voor Wonen, Welzijn en Zorg.
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Ir. Anja Meerhoff – Docent / onderzoeker
Anja Meerhoff heeft bouwkunde aan de TU Delft gestudeerd 
en is daarna zes jaar als architect in dienst van Kohn Pedersen 
Fox Associaties (KPF) te Londen werkzaam geweest aan groot-
schalige internationale bouwprojecten zoals Masterplan Vival-
di Zuidas Amsterdam, Abu Dhabi International Airport, KIPCO 
Tower Kuwait City, Heron Tower en The Pinnacle London. In 
mei 2007 is Anja teruggekomen naar Nederland en heeft haar 
eigen adviesbureau voor architectuur en stedenbouw, ArchAM 
in Den Haag, opgericht. Sinds medio 2011 woont zij met haar 
gezin in Twente en is parttime docent en onderzoeker bij de 
opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en het lectoraat In-
novatieve technologie in de bouw.

Dr. Michael Sailer – Senior onderzoeker
Michael Sailer werkte van 1986 tot 1989 als meubelmaker en 
docent voor houttechnologie aan de “Tecnical School Leribe” 
in Lesotho. Hij studeerde daarna houttechnologie en –econo-
mie aan de Universiteit Hamburg en werkte vanaf 1995 bij 
de “Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft” in 
Hamburg (nu TI) . Hij promoveerde daar in 2001 op het onder-
werp ”Gebruik van plantaardige oliën voor de bescherming van 
hout bij buitentoepassingen”. Vanaf 2002 tot 2013 werkte hij 
bij TNO bij de afdeling Bouwmaterialen als onderzoeker met 
de focus op materialen van biologische oorsprong. Hij start-
te diverse interdisciplinaire projecten rondom duurzaamheid, 
functionalisering, beschermen en testen van (bio)materialen. 
Hij was lid van het management committee van verschillende 
EU-COST acties. Met  zijn innovatorrol is hij  betrokken bij di-
verse patenten en patentaanvragen. Sinds december 2013 is 
hij  werkzaam als senior onderzoeker bij Saxion en trekt het 
gebied biobased materials namens het lectoraat Innovatieve 
technologie in de bouw.  
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Ing. Gerard Salemink - Programmamanager
Gerard Salemink werkt al meer dan 20 jaar met en voor de 
bouw. Eerst vooral vanuit zijn milieuexpertise en later als ma-
nager Kennistransfer. Daarnaast leidt hij namens het lectoraat 
Innovatieve technologie in de bouw trajecten op het gebied 
van het verduurzamen en toegankelijk maken van woningen. 
Namens Saxion heeft hij meerdere euregionale projecten ge-
leid, bijvoorbeeld 'Wonen in Beweging' en het Haalbaarheids-
onderzoek Euregionale Expertiseketen Bouwen en Wonen, 
waarvan Saxion leadpartner is. Voor de Stichting Pioneering 
is hij chef van de werkplaats Duurzaamheid.

Glenn Stern – Docent / onderzoeker
Glenn Stern was in zijn vorige functie bij de Almelose wo-
ningstichting Beter Wonen hoofd Technisch Beheer. Als 
hoofddocent/onderzoeker bij Saxion is het zijn belangrijkste 
taak om in het onderwijsprogramma meer aandacht te beste-
den aan het beheer en onderhoud van bestaand vastgoed en 
bestaande bouw. Voor het lectoraat Innovatieve technologie 
in de bouw heeft Stern een actieve rol op het gebied van RGVO 
(Resultaatgericht Vastgoedonderhoud) en bij het uitbreiden 
van het aantal kennistransfer activiteiten.
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