
Duurzaam Gebouwd Op Locatie

Industrieel Bouwen

Mede mogelijk gemaakt door:



Programma

09.30 Opening door moderator

Marvin van Kempen

09.45 Industrieel bouwen in binnenstedelijk gebied

Gerard Wittebol, Adviseur Bouwconcepten bij VBI

10.15 Industrieel bouwen met de iQwoning®, een innovatief huisvestingsconcept

Hans Oosterhoff, Ontwikkelaar bij Ballast Nedam

Johan Postma, Commercieel manager bij iQwoning

10.45 Rondleiding iQwoning fabriek

11.15 Netwerken met deelnemers en sprekers

12.00 Einde



Welkom

Marvin van Kempen



Top 100 klanten en relaties van 

onze partners



Meer dan 80.000 bezoekers per 

maand!



± 60 evenementen op 

jaarbasis



Jaarlijks!

3 dagen!

± 8.000 beslissers!
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Industrieel bouwen in 

binnenstedelijk gebied

Gerard Wittebol, Adviseur Bouwconcepten bij VBI



Industrieel 

bouwen in 

binnenstedelijk 

gebied

Gerard Wittebol
Adviseur Bouwconcepten



Thema’s van vandaag 



Toekomstvast rendement 



De veranderende eindgebruiker 



Comfort en gezondheid 



Duurzaamheid



Stedelijke vernieuwing



Groei in stedelijk gebied : Werk volgt mensen, mensen volgen werk



Industrieel bouwen: technische en logistieke uitdagingen



Industrieel bouwen en ontwerpen

• Prefab conceptoplossingen 

(hoogwaardige, proactieve 

standaardisatie) combineren met 

diversiteit (maatwerk).

• De ontwerper kiest uit 

oplossingen die worden 

geboden.

• Integraal ontwerpen.



Appartementenbouw

• Vloeren met leidingwerk

• DoorStapelSysteem (DSS)

• Vrij uitkragende balkons en 

galerijen





DoorStapelSysteem DSS: Supersnel bouwen





Meeste bouwvraag waar het lastig bouwen is



Project 1: “Wonen boven de Hoven” in Delft

• 12 m1 vrije overspanning met DSS

• 2 appartementen in één 

overspanning

• Bouwtempo: 4 dagen per 

verdieping



Binnenstedelijk bouwen

• Overlast beperken

- Geluid

- Milieu

- Verkeer

Nog 2 torens te gaan 



Project 2: Studentencomplex Den Haag (in ontwikkeling)

• 17 verdiepingen

• Optimaal industrieel 

ontwerp

• Volledig prefab

• Steigerloos bouwen
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Stelling

Vastgoedeigenaren moeten 

bij de bouwaanvraag 

aantonen dat het gebouw 

minimaal aan 2 andere 

gebruiksfuncties voldoet.



Dank voor uw aandacht 



Industrieel bouwen met iQwoning®, 
een innovatief huisvestingsconcept

Hans Oosterhoff, Ontwikkelaar bij Ballast Nedam

Johan Postma, Commercieel manager bij iQwoning



https://prezi.com/8isb91wa6yix/presentatie-iqwoning-duurzaam-gebouwd-9-oktober-2015/
https://prezi.com/8isb91wa6yix/presentatie-iqwoning-duurzaam-gebouwd-9-oktober-2015/


10:45 – 11:15 uur

Rondleiding 

iQwoning fabriek

11:15 – 12:00 uur

Netwerken met deelnemers en sprekers



Hartelijk dank voor uw komst!

www.DuurzaamGebouwd.nl

Mede mogelijk gemaakt door:


