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TOP-40 BOUWINNOVATIES

DIJKSTRA DRAISMA levert sinds septem-
ber 2017 prefab gevels vanaf een compleet 
gerobotiseerde productielijn in Dokkum.  
Per jaar kan de fabriek zo’n 3000 elementen 
produceren voor renovatie en nieuwbouw.
bgdd.nl

SIGNA PANELEN van Vandersanden 
bestaan uit Rockpanel met daarop bak-
steenstrippen in allerlei patronen, variaties 
en kleuren.
vandersandengroup.nl

STRUXURA uit Poperinge (B) levert prefab 
keramische binnen- en buitenwanden (tot 
3,5 meter hoog en 12 meter lang) verlijmd, 
op maat en desgewenst met ervaren  
montageploeg.
struxura.be

PLUSDAK© is een totaaldakconcept van 
Stafier Solar Systems dat isoleert, bijdraagt 
aan een gezond binnenklimaat en energie 
levert. Het concept combineert RenoTwin 
isolatieplaat van IsoBouw met het Stafier 
plug & play zonnepaneelsysteem. Velux 
dakramen zijn geïntegreerd in het modulair 
opgebouwde dakvlak.
plusdak.nl

RENOLUTION is een lichtgewicht prefab 
renovatiesysteem met geïntegreerde venti-
latie en geschikt om in korte tijd energie-
neutraal te renoveren.
renolution.nl

Een PREFAB ROCKZERO® DAKSYSTEEM 
van Rockwool heeft een isolatiewaarden tot 
Rc = 10 W/m2K, een goede geluidsisolatie 
en een lange levensduur.
rockwool.nl

BOUWDECK is een prefab beloopbaar 
platdakbouwsysteem met hemelwater-
afvoervoorziening, met een Rc-waarde van 
6 W/m2K en voorzien van een waterdichte 
EPDM-toplaag. BouwDeck is op maat lever-
baar en is in enkele minuten gemonteerd.
bouwdeck.nl

De passiefhuis gecertificeerde HECTAR® 
FUNDERINGVLOER waarborgt een zeer 
goede isolatie van de beganegrondvloer 
en bestaat uit een dubbele laag EPS-
isolatieplaten waarop een betonnen vloer 
wordt gestort. De gepatenteerde randkisten 
voorkomen lineaire koudebrug en zorgen 
voor een hoge isolatiewaarde.
hectar.nl

De BADKAMERUITBUIKMODULE (BUM) 
is een complete badkamer in de vorm van 
een snel te plaatsen renovatiemodule voor 
woningen met een kleine douchecel. De 
module is ontwikkeld door Holland Staal en 
Kloeckner Metals en inmiddels met succes in 
een project in Renswoude toegepast. Jaren 
geleden was een soortgelijk product op de 
markt onder de naam rugzakbadkamer.
badkameruitbuikmodule.nl

NEZZT is een nieuw compact en verplaats-
baar flexibel woningconcept van de Meeuw 
uit Oirschot. Binnen vijf maanden werden 
in opdracht van de Amsterdamse woning-
corporatie 88 betaalbare eenpersoonsstu-
dio’s en 22 tweepersoonsappartementen 
geplaatst in Amsterdam-West.
nezzt.nl | demeeuw.com

De volwaardige rijtjeswoningen van JAN 
SNEL RELAXWONING zijn aardbevings-
bestendig, circulair en verplaatsbaar en 
worden in korte geassembleerd op locatie. 
Inmiddels zijn zo’n honderd relaxwoningen 
in Groningen geleverd als wisselwoning.
jansnel.nl

HEIJMANS ONE is een kleine, verplaats-
bare woning, bedoeld voor het toenemend 
aantal éénpersoonshuishoudens en om 
leegstaande gebieden tijdelijk nieuw leven 
in te blazen.
heijmans.nl

 

MORGENWONEN is de nieuwe bouw-
standaard van VolkerWessels. De woningen 
worden grotendeels in de fabriek voor-
bereid en in een halve dag gemonteerd. 
Binnen drie weken zijn ze woonklaar.
morgenwonen.nl

THINK BUILDING CONCEPTS levert 
nagenoeg stekkerklare Nul-Op-de-
Meterwoningen uit de fabriek in Drunen. 
De goed geïsoleerde woningen worden 
middels stralingspanelen verwarmd.
thinkwonen.nl

Lofthome / Hardeman heeft Inmiddels meer 
dan vijftig LOFTHOMES gerealiseerd in 
Nederland. De staalframewoningen worden 
geïsoleerd met industriële geïsoleerde sand-
wich panelen en triple glas en kennen een 
grote ontwerpvrijheid.
lofthome.nl

Bouwen aan de kwaliteit van leven, voldoen aan de manifeste vraag 
naar woonruimte, circulair & biobased bouwen, energieneutraal en van  
het gas af. Uitdagingen genoeg voor de bouw. Innovatie en industri-
alisatie is nodig om de gestelde ambities te realiseren. In willekeurige 
volgorde 40 innovaties die bijdragen aan een duurzame gebouwde 
omgeving. Woningen komen steeds vaker uit een fabriek en zijn mede 
daardoor verplaatsbaar of remontabel, circulair en flexibel. Heijmans, 
De Groot Vroomshoop en de Meeuw pleiten bij de overheid voor 100% 
circulaire nieuwbouw. Het kan gewoon!

INNOVATIONS FROM HOLLAND

PETER FRAANJE, BESTUURSLID 
STICHTING BOOOSTING,  
PLATFORM VOOR KOPLOPERS IN 
BOUWINNOVATIE.

AUTEUR PETER FRAANJE
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PULL & PLAY van NIKO, Smart Elektra en 
DRBG is een betonnen wand met elektro-
infrastructuur die al in het betoncasco van 
de woning is ingestort. De wand is in de 
fabriek voorzien van een slim pull & play 
systeem, waardoor wifi en domotica in de 
gehele woning beschikbaar is. Het systeem 
is toegepast in een nieuwbouwproject in 
Hoge Weide Utrecht.
niko.eu

De ZONNECELDAKPANNEN van Zep 
worden net als gewone keramische 
dakpannen ventilerend gelegd op een 
onderconstructie van tengels en panlatten. 
Vervolgens worden de zonneceldakpannen 
per dertig stuks (3m2) in serie aan elkaar 
gekoppeld en aangesloten op de intel-
ligente Power Optimizer van SolarEdge. 
Sinds kort zijn ook de oranje dakpannen 
leverbaar met zonnecellen.
zep.nl

De RT 82 HI+ is een modulair triple 
raam- en deursysteem van Kawneer. Het is 
momenteel het minst diepe systeem met 
de hoogste isolatiewaarde in de markt. 
De RT 82 HI+ heeft een Passiefhuis phB 
certificaat en is leverbaar in 8 verschil-
lende uitvoeringen, waaronder de GT 70 
S-staalrenovatievormgeving.
kawneer.com

 

In het CIRCL-paviljoen van ABN Amro zijn 
PCM‘S (Phase Changing Materials) GAIA 
van Global E-systems toegepast in de vloer 
om ervoor te zorgen dat het paviljoen heel 
weinig tot geen energie nodig heeft om  
de ruimtes te verwarmen en te koelen. 
Deze PCM’s smelten bij 20 graden. Ze 
nemen veel energie op bij overtollige 
warmte in het gebouw. Die warmte geven 
ze weer af bij afkoeling van het gebouw.
global-e-systems.com

De POWERWINDOW van Physee leidt het 
licht, dat normaal wordt gereflecteerd, met 
een transparante coating naar zonnecellen  
in de rand van het kozijn. Zo’n 800 
PowerWindows zullen worden toegepast 
in de Amsterdamse woontoren Bold. Het 

gaat in totaal om 1800 vierkante meter. 
De energieopbrengst was aanvankelijk 
nog bescheiden maar neemt door verdere 
productontwikkeling snel toe.
physee.eu

Het SOLATUBE DAGLICHTSYSTEEM van 
Techcomlight vangt buitenlicht op via een 
koepel waarna het middels een reflecte-
rende buis naar de gewenste ruimtes wordt 
getransporteerd.
techcomlight.nl

Enexis heeft in 2012 een BUURTBATTERIJ 
in Etten-Leur geplaatst. De totale capaciteit 
van de Smart Storage Unit is ongeveer  
230 kWh. Hiermee kan een woning ruim 
twee weken worden voorzien van stroom 
of kunnen 5 elektrische auto’s volledig  
worden opgeladen. Netwerkbedrijf 
Alliander heeft in 2017 in het dorp 
Rijsenhout in de Haarlemmermeer een 
soortgelijke buurtbatterij geïnstalleerd. 
De batterijen slaan de overtollige zonne-
energie van 35 woningen op. Ook in de 
Utrechtse volkswijk Lombok wordt de lokaal 
opgewekte zonne-energie benut.
enexis.nl | alliander.nl | lombox.nl

Risseeuw levert een complete  
ZORGAANBOUW die binnen vijf weken 
na opdracht in één dag wordt geplaatst. 
Er zijn inmiddels meerdere aanbieders van 
mantelzorg-woningen in tal van variaties.
dezorgaanbouw.nl

BUILT4U is een betaalbare, innovatieve 
renovatieoplossing met prestatiegarantie. 
Verouderde woningen worden in korte 
tijd voorzien van nieuwe buitenschil en 
comfortventilatie en zijn daarmee weer 
toekomstbestendig.
built4U.nl 

KINGSPAN FUTURE PROOF is een 
energiebesparende totaaloplossing voor 
de vervanging van asbestdaken inclusief 
financiering. Het totaalplan bestaat uit 
asbestsanering tot en met montage van 
een nieuw daksysteem met zonnepanelen 
en ledverlichting. Kingspan werkt met een 
leaseconstructie.
kingspan.com

ICEM (integrated climate energy module) 
van FactoryZero is een plug&play energie-  
en klimaatmodule voor Nul-op-de-meter-
woningen. Bouwbedrijf DeVree&Sliepen 
hebben de eerste iCEMs inmiddels met 
succes geplaatst in vier NoM-woningen in 
Herveld.
factoryzero.nl

Aalbers levert complete prefab skids (instal-
latie op een frame). De zogenaamde AIT 
SKID 2.0 wordt geheel prefab, plug & play 
en just-in-time geleverd op de bouw,  
waardoor er aanzienlijk wordt bespaard  
op de bouwtijd. Via een bijbehorend cloud-
monitoring-abonnement, kan een energie-
prestatiecontract worden afgesloten, 
waarbij de energieprestaties 24/7 worden 
bewaakt en gemonitord.
aalbers.nl

De TESLA POWERWALL is een thuis-
batterij voor opslag van zelfopgewekte 
groene energie en inmiddels bij meer dan 
100 huishoudens in gebruik.
tesla.com

De TECE PREFAB technische ruimte is een 
geprefabriceerde technische ruimte; licht, 
compact en plug&play. De kant-en-klare 
technische ruimten zijn door Van Wijnen 
toegepast in 24 nieuwbouwwoningen in 
Heerhugowaard.
tece.com

De BRINGME BOX is een modulair en op 
maat samen te stellen meubel voor woon-
gebouwen. Vorm Bouw uit Papendrecht 
heeft de slimme boxen inmiddels geïnte-
greerd in het nieuwe woongebouw de 
Kroon te Amsterdam.
bringme.com
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BIOFOAM van IsoBouw Systems BV is een 
gepatenteerde schuimisolatie op basis van 
biopolymeren uit plantaardig materiaal. 
Dit biobased en Cradle to Cradle gecertifi-
ceerde product is in prestaties vergelijkbaar 
met EPS en succesvol toegepast in een 
woningbouwproject.
isobouw.nl

WASTEDBASEDBRICKS van StoneCycling 
zijn een mengsel van vermalen bouw- en 
industrieel afval en verwerkt tot nieuwe, 
zowel kwalitatief als esthetisch aantrek-
kelijke stenen.
stonecycling.com

De CLICKBRICK® BAKSTENEN van Daas 
worden geproduceerd in het productiebe-
drijf in Zeddam. Deze speciale strengpers-
stenen worden nadien op maat gefreesd 
en zijn daardoor exact van vorm en maat. 
Idealiter worden gevels met ClickBrick 
in BIM. ClickBrick wordt niet gemetseld 
of verlijmd en is de enige baksteen met 
retourgarantie. ClickBrick heeft een Cradle-
to-Cradlecertificaat en past prima in het 
streven naar een circulaire bouweconomie.
daasbaksteen.nl

Een ONDERGRONDS IJSBUFFER-
SYSTEEM van SolarEis is in opdracht van 
woningcorporatie RWS onder 21 nieuwe 
huurwoningen in Goes geïnstalleerd. Het 
systeem bestaat uit een bassin met water, 
waar warmte uit wordt gehaald tot het 
water bevriest. Met de energie die daarbij 
vrijkomt wordt de woning verwarmd. In 
de zomer wordt overtollige warmte in het 
bassin opgeslagen.
solareis.nl

De slimme MODULAIRE LED-
LANTAARNPAAL heeft Sustainder 
inmiddels geleverd aan 75 gemeenten in 
Nederland en Duitsland. De lantaarnpalen  
kunnen worden toegerust met allerlei 
slimme technologie, denk aan bewegings-
sensoren, wifi en scheefstandsignalering.
sustainder.com

BAM Infra heeft een GELUIDSSCHERM 
MET ZONNECELLEN ontwikkeld en 
geplaatst langs de N470 in Pijnacker. Het 
480 meter lange scherm levert energie  

voor tien huishoudens in de nieuwe wijk 
Keijzershof. De Gemeente Pijnacker-
Nootdorp en Provincie Zuid-Holland namen 
samen het initiatief om het duurzame 
geluidsscherm te laten ontwikkelen.
baminfra.nl

De COMPENSATIESTEEN van DRGB is 
een nieuwe bouwsteen die bestaat uit 
zand, granulaten en een bindmiddel. Het 
bindmiddel absorbeert CO2 waardoor een 
nieuw hard, steenachtig bouwmateriaal 
ontstaat met druksterkte van meer dan  
20 N/mm². De compensatiesteen wordt 
toegepast in een groot duurzaam woning-
bouwproject Rhapsody in Amsterdam West, 
ontwikkeld en gebouwd door bouwcombi-
natie Smit’s Bouwbedrijf en M.J. de Nijs.
drbg.nl

De harde, gladde en lichte MGO-PLAAT 
van SINH Building Solutions bestaat voor 
het grootste deel uit magnesiumoxide, is 
brandwerend en waterafstotend en leent 
zich voor demontabele binnenwanden en 
vloeren.
sinhbuild.com

CLT staat voor CROSS LAMINATED TIM-
BER en wordt wel het beton van de 21ste 
eeuw genoemd. In 2017 is CLT voor het 
eerst grootschalig toegepast door de Nijs in 
samenwerking met Ursem in het modulair 
opgebouwde hotel Jakarta. Ook wordt CLT 
steeds vaker toegepast voor woningen. 
Gebruik van CLT past in het streven naar 
een biobased economy.
derix.de/nl/

FINCH BUILDING van DeGrootVrooms-
hoop is een hoogwaardig, betaalbaar en 
verplaatsbaar modulair bouwsysteem in 
hout. Van studio, driekamerappartement 
of grondgebonden woning, tot kantoor, 
zorginstelling of hotel. All electric, energie-
zuinig en onderhoudsarm. In opdracht 
van woningbouwvereniging Ons Doel zijn 
recentelijk 18 Finch-studio’s geassembleerd 
in Leiden.
finchbuildings.com

OPROEP: INNOVATIONS FROM HOLLAND

Levert u / kent u een duurzame inno-vatie (product, concept, service) die wij absoluut 
niet mogen missen? Mail dan zo snel mogelijk naar peterfraanje@gmail.com en u 
maakt kans geselecteerd te worden voor het boek innovations from holland.

Verantwoording 
Deze innovatietop-40 is met zorg door de auteur samengesteld maar per definitie 
arbitrair en onvolledig. Mist u een innovatie die echt thuishoort in de bouwinnovatie-
top-40? Mail alstublieft naar peterfraanje@gmail.com.


