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Het probleem (ambachtelijk, star, vervuilend)
De oplossing (Slimbouwen als gids)
Waarde denken
Living Lab 040
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De ‘supply chain’ vóór de Industriële Revolutie
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De versnippering van de bouwkolom
Ontwikkeling aantal leveranciers op de bouw
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Conventioneel bouwen







De bouw loopt vast



De bouw loopt vast

De bouwsector geeft geen voortvarend antwoord op:

• Energieverkwisting en CO2 productie (de bouw consumeert 43% van alle energie en is voor 
ca. 43% verantwoordelijk voor de nationale CO2-productie);

• Materiaalgebruik (een gebouw weegt >1500 kg/m2 vloeroppervlak);
• Het generen van veel wegverkeer (25% van wegtransport is bouw gerelateerd) → Stikstof;
• Een aandeel in de nationale afvalberg van 35%;
• Gezondheidsproblemen;
• Starheid bij een dynamische vraagontwikkeling (denk o.a. aan krimp, leegstaande kantoren, 

dynamiek gebruikers,..);
• Veiligheidsproblemen (aardbevingen, brand, terreur);
• Hoge faalkosten (> 10%);
• Lage efficiëntie met een lage productiviteit en dus hoge bouwkosten;
• Tekort aan mankracht.



Welke weg kunnen we kiezen?
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Het Slimbouwen Concept

Slimbouwen
De boom als dubbele
metafoor voor:
1. leidingstructuren
2. ketenrelatie tussen

componenten
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Slimline Wing floor Timber Frame Systems

Slimbouwen Voorbeelden: Productontwikkeling
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Slimbouwen Voorbeeld: Kraanspoor, Amsterdam



Slimbouwen voorbeeld Martini ziekenhuis, Groningen (uitbreidbare facades)



Slimbouwen Voorbeeld: Venco Campus, Eersel



Slimbouwen Voorbeeld, 36 woningen, Etten Leur



House of Tomorrow Today (HoTT) 2.0
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House of Tomorrow Today (HoTT) 2.0



Eye Openers

• Flexibel, verdubbeling levensduur
• >50% reductie van materiaal (lichter)
• 50% reductie van de bouwtijd
• Aanzienlijk hogere efficiëntie bij de gebruiker
• 30% kostenbesparing (bij meer kwaliteit)
• Waarde creërend (komt hierna)



Het probleem
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Waarden

Lasten

Profit / Waarde



ACTIVE HOUSE



Slimbouwen Example: House of Tomorrow Today (HoTT)



Slimbouwen Example: House of Tomorrow Today (HoTT)
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Living Lab 040

Heerlijk wonen en leven in 
het R&D gedreven 
Living LAB te Eindhoven

Een initiatief van 
Monique Donker en Jos Lichtenberg (LL040 BV)
Omarmd door de Gemeente Eindhoven
Amvest
e.v.a.



Living LAB Eindhoven

circulair, gezond, woonkwaliteit, inclusie, flexibel, compact, comfortabel, schaalbaar, duurzaam 



Het Lab

- 120 innovatieve woningen
- 8.500 m2

- Stadskamer: Hoogbouw, 5-6 lagen
- Buurtkamer, Grondgebonden, 2-3 lagen
- Kraamkamer
- Gefaseerd realiseren:

- Fase 1 v.a. september 2021
- Fase 2 volgt v.a. 2022
- In 2023 staat 80% van het lab.
- In 2035 ruimen we alles op

1. Wendbaarheid als kracht.
2. Welzijn als uitgangspunt.
3. Verantwoording nemend.
4. Ruimtelijk aantrekkelijk.
5. Efficiënt georganiseerd.

Bewoners gedreven (comfort, gezondheid, binnenklimaat) ●
Betaalbaarheid ● Industriële Productie ● Verdichting in steden ●
Inclusie ● Parkeren ● Aanpasbaarheid ● Circulariteit, tijdelijk ●

Energie, CO2, Stikstof ● Nieuwe business cases ●



R&D centrum voor Wonen en Bouwen

Kennisinstellingen

Bewoners



Bouwen op elkaar



Wat kan ik morgen oppakken?

• Ga samenwerking aan met industriële aanbieder(s)

• Kies voor flexibiliteit (waardevast)

• Gezondheid als waarde, healing environment door Active House

• CO2 reductie door biobased

• Verlaging exploitatie, efficiëntie gebruiksproces

• Doorbreek muurtjes, breng  belangen samen

• …..

• …..

• Voor alles is wel bereidheid nodig om uit de kudde te treden



Lekker veilig in de kudde



49Lekker veilig in de kudde



Lekker veilig in de kudde



51



Vragen?


