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BOUWLAB R&DO LIVE!
30 oktober 2019 | haarlem

OP 30 OKTOBER 2019 GAAT BOUWLAB R&DO OFFICIEEL VAN START!
BOUWLAB LIVE IS HET OFFICIELE STARTSCHOT VAN BOUWLAB R&DO. BOUWLAB LIVE 
BESTAAT UIT EEN TECHBOOST PROGRAMMA, BOUWTALKS EN NETWERKBORREL. 



Research & Developing? Bij het onlangs ge-
initieerde BouwLab in Noord-Holland is R&Do 
het credo, oftewel Research & Doing. 

Innovaties op het gebied van technologie en 
duurzaamheid versneld laten doorstromen 
binnen de Bouw. Dat is het hoofdzakelijke 
doel van het net opgetuigde regionale lab in 
Noord-Holland. 

De bouwsector staat namelijk onder grote 
druk. Want terwijl we in Nederland voor een 
enorme bouwopgave staan roept de maat-
schappij tegelijkertijd om een fundamenteel 
andere werkwijze van de bouwsector om 
sneller, goedkoper en duurzamer de gestelde 
doelen halen. 

LEARNING BY DOING & LEADING 
BY LEARNING

“Er komt veel op de bouwwereld af wat 
betreft nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld 
3D-printen, robots, slimme sensoren, duurza-
mere materialen en digitalisering. Dit leidt tot 
allerlei nieuwe mogelijkheden zoals prachtige 
vormvrije designs, eenvoudigere modulaire 
concepten en slimmer produceren.”, zegt 
initiatiefnemer Herman van Bolhuis. 
Maar hoewel een handje vol grote spelers 
achter gesloten deuren druk aan het expe-
rimenteren is, blijft het benutten van kansen 
met deze nieuwe tech voor veel kleinere 
spelers onbereikbaar. Bij organisaties als  
architectenbureaus, projectontwikkelaars en 
MKB-ontbreekt het vaak aan kennis of geld 
om nieuwe innovaties toe te kunnen passen. 

BOUWLAB R&DO “Met BouwLab R&Do creëren we een re-
gionale innovatiehub met infrastructuur en 
innovatieve technische middelen die al deze 
nieuwe bouwtechnologieen toegankelijk 
maakt voor elke partij die zich hierin wil ver-
diepen, een testcase wil doen of een daad-
werkelijk pilotproject wil oppakken.”, vertelt 
Van Bolhuis verder. 
“Want innovatie versnel je nu eenmaal met 
een plek met inspirerende showcases uit de 
praktijk en door ruimte te creëren waar in alle 
vrijheid kan worden geëxperimenteerd en 
kennis kan worden gedeeld. BouwLab R&Do 
gaat echt om ‘doen’.” 

In BouwLab R&Do wordt dus samen met 
bedrijven, overheidsorganisaties en onder-
wijsinstellingen in een open-innovatiesetting 
gewerkt aan nieuwe innovatieve uitgewerkte 
concepten en producten. Deze partijen kun-
nen daarbij op een zeer laagdrempelige wijze 
gebruik maken van alle beschikbare facilitei-
ten en kennis. 

BOUWLAB LIVE | 30 OKTOBER

BouwLab R&Do start dus officieel op 30 
oktober met een live event genaamd Bouw-
Lab Live: een dag vol nieuwe innovaties en 
technologie die de bouw kan helpen bij de 
realisatie van 1 miljoen huizen voor 2030. 

Locatie:  BouwLab is onderdeel van 3D 
Makers Zone (3DMZ). BouwLab Live vindt 
plaats in de grote hal van 3DMZ gevestigd 
op Oudeweg 91-95 in Haarlem. 
 



TECHBOOST PROGRAMMA

Verschillende teams bestaande uit architecten, 
projectontwikkelaars, designers en andere 
bouwprofessionals bedenken concepten waar-
bij aanwezige nieuwe innovatieve bouwtechno-
logieën worden ingezet die positief bijdragen 
aan de realisatie van ‘1 million homes’.

1 MILLION HOMES

De grote Nederlandse steden, binnenlandse 
vastgoedbeleggers en -ontwikkelaars zijn een 
samenwerkingsverband aangegaan in het 
kader van de Holland Metropoolregio om de 
ontwikkeling van een miljoen nieuwe woningen 
tegen 2030 te realiseren en een mogelijk chro-
nisch toekomstig woningtekort aan te pakken 
dat is ontstaan   door de toenemende verstede-
lijking in Nederland.

Een miljoen nieuwe woningen voor 2030. Een 
behoorlijke ambitieus plan waar nieuwe innova-
tieve bouwttechnologieën een mooie bijdrage 
aan kunnen leveren om het process te versnel-
len, te verbeteren of te verduurzamen. 

INNOVATIEVE BOUWTECH

Tijdens BouwLab Live zijn verscheidene bedrij-
ven aanwezig met innovatieve bouwtechno-
logieën. Zij zullen de mogelijkheden en voor-
delen van deze technologieën uit de doeken 
doen en de teams bijstaan bij het creëren van 
concepten die gebruik maken van deze tech-
nologieën voor een versnelling, verduurzaming 
of ander positief effect op de realisatie van ‘1 
million homes’.   

IN HET BOUWBOOST PROGRAMMA GAAN 
VERSCHILLENDE TEAMS CONCEPTEN BE-
DENKEN VOOR GEBRUIK VAN NIEUWE INNO-
VATIEVE BOUWTECHNOLOGIE DIE EEN 
POSITIEVE BIJDAGE KUNNEN LEVEREN 
VOOR DE REALISATE VAN ‘1 MILLION HOMES’

Borrel

NA DE TALKS EN HET BESPREKEN VAN DE 
RESULTATEN VANUIT HET TECHBOOST 
PROGRAMMA VINDT AANSLUITEND DE 
NETWERKBORREL PLAATS

ALS AFSLUITING VAN HET DAGPROGRAMMA 
BESPREKEN WE DE IMPACT VAN NIEUWE 
TECHNOLOGIE OP DE BOUWSECTOR MET EEN 
AANTAL PROMINENTE SPELERS UIT DE 
SECTOR, WAARONDER MAXIME VERHAGEN, 
VOORZITTTER VAN BOUWEND NEDERLAND

live Bouwtalks

techboost  programma 
“1 million homes”

PROGRAMMA 30 OKTOBER

Op 30 oktober wordt BouwLab R&Do officieel 
ingewijd. Dat doen we met BouwLab Live, een 
inspirerend live event met een onderstaand 
programma: 



BOUWLAB R&DO LIVE!
30 oktober 2019

bouwlab r&do | 3DMZ | oudeweg 91-95 | haarlem
BOUWLAB.COM 
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