Innoveer met
BouwLab R&Do
als partner.

Sluit je aan bij de innovatiehub
voor duurzaamheid en technologie
voor de bouw
BouwLab R&Do is een innovatiehub die nieuwe bouwtechnologieën
toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een
testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken.

Research & Development?
Research & Doing is ons
motto!
R&DO
Research & Developing? Bij BouwLab draait het
vooral om R&Do, oftewel Research & Doing.

Innovaties op het gebied van technologie en

duurzaamheid versneld laten doorstromen
binnen de bouw. Dat is het hoofdzakelijke doel
van deze innovatiehub voor de bouw.

Er komt veel op de bouwwereld af. Nieuwe pro-

ductietechnieken zoals 3D-printen met robots,

slimme sensoren, nieuwe duurzamere materialen en methoden doen hun intrede. Dit leidt tot

allerlei nieuwe mogelijkheden zoals prachtige
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vormvrije designs, circulair bouwen, eenvoudi-

land experimenteert achter gesloten deuren
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bouwen. Voor veel kleinere spelers, zoals architectenbureaus,

projectontwikkelaars

en

MKB-bouwbedrijven, blijven deze nieuwe technologieën (inclusief het benutten van deze
kansen) vaak nog onbereikbaar. Meestal door
bijvoorbeeld gebrek aan kennis of gebrek aan
kapitaal voor dit soort investeringen.

En dat is zonde. Want om de gehele bouwsector
in een snel veranderde wereld te kunnen laten

innoveren is meer nodig. De bouwwereld staat
namelijk onder grote maatschappelijke druk.
Want terwijl we in Nederland voor een enorme

bouwopgave staan roept de maatschappij tegelijkertijd om een fundamenteel andere werkwijze.

Profiteer van de mogelijkheden van BouwLab R&Do

dt verder ontwikkeld met extra faciliteiten. Deze
ruimte voor projecten en meer technologie die
en worden ingezet.

betonprinters en andere aanvullende innovatieve
BouwLab R&Do is een innovatiehub die
en zullen op
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studenten en organisaties dilijk maakt voor elke partij die zich hierin
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De redenen om mee te doen
met BouwLab.
Innovatieve projecten voor prototypes en pilots
met nieuwe slimme technologieën
Breedschalige kennisdeling

(inspiratiesessies, workshops, makathons,
masterclasses en trainingen)
Technologie verdiepingsprogramma’s
(van inspiratie tot implementatie)

Een gezamenlijk platform voor kennisdeling,
ontwikkelingen en best pratices

Een fysieke locatie voor experimenten
Een uitgebreid ecosysteem van aangesloten
partners

Kennis en middelen/materialen op gebied van
nieuwe technologie en nieuwe materialen
Eenvoudiger toegang tot publieke en private
financiering

Concrete experimenten
Lage investeringen, geen risico
Ondersteund door ministeries

EXPERIMENTEREN IN R&DO LAB VOOR DE BOUW MET:
BAAM 3D-PRINTING

DYNAMISCHE DATA
IOT / SENSORING

NIEUWE
BUSINESSMODELLEN

BLOCKCHAIN
IN DE WAARDEKETEN

NIEUWE
BUSINESSMODELLEN
BIOMIMICRY PRINCIPLES /
NATURE INSPIRED DESIGN

(BIG AREA ADDITIVE
MANUFACTURING)

3D-PRINTING IN BETON

REVOLUTIONIZING HOW THINGS ARE MADE

MODULAIR DESIGN

NIEUWE MATERIALEN

NIEUWE
BUSINESSMODELLEN
CIRCULAIR BOUWEN

DEELNEMEN AAN BOUWLAB?
		
		

Meer weten over de mogelijkheden van BouwLab R&Do en/of interesse in
deelname? Neem contact op met Annette Beerepoot via:
annette@bouwlab.com | +31 85 750 0433 | www.bouwlab.com

