
Bouwpoort 28 november 2017 

Bouwpoort 

Menso Oosting



Circulair bouwen
Sneller, beter en toekomstbestendig



Voorstellen

Menso Oosting
Directeur Fijn Wonen

13 jaar gewerkt aan de ‘vraagkant’
Sinds 1 maart in dienst bij een ‘aanbieder’

Menso.oosting@fijnwonen.nl
06-46 08 40 17



Agenda

• Drijfveren

• Hoe het begon

• The next step

• Continu leren en verbeteren



Samen bouwen aan ruimte 
voor een beter leven
Oprecht, gedreven en grensverleggend



Veranderen vanuit motivatie

the natural step
‘…als je echt van iets houdt, 
wil je het niet kwijtraken’
Wubbo Ockels



De bouw is verantwoordelijk voor

• 17% drinkwaterconsumptie
• 25% ontbossing
• 33% CO2-emisssie
• 35% energieverbruik
• 30% afval
• 45% grondstoffengebruik



Maar ook…

• Verlies van 110.000 banen in de bouwsector de afgelopen jaren

• Veel productiecapaciteit (fabrieken) verdwenen



Fijn wonen voor 
iedereen bereikbaar
Betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig









Kenmerken

• Kant- en klaar robuust product tegen all-in prijs

• Nul-op-de-meter, gasloos

• Monitoring, dashboard en coaching

• 10 jaar prestatiegarantie

• Van start bouw tot aflevering in 60 werkdagen



Circulair bouwen
The next step



In 2017 was dit op 
6 augustus! 

2018…….







2016: €   3,-
2020: €   5,-
2030: € 18,-



Tot voor kort waren er twee opties





Keep calm
and let’s begin



duurzame energie

Producten:
Na update, onderhoud of 
reparatie naar nieuwe gebruikers

Componenten:
Demontabel productontwerp, nieuwe 
toepassingen

Grondstoffen:
Behouden hun waarde

Traditionele materialen Bio based bouwmaterialen

Halffabrikaten
Fabricage en ontwerp voor 
hergebruik

#circulairbouwen



Bio-based

• Innovatie loopt voor op wet- en regelgeving
• Certificering
• Garanties
• Grootschalige toepassing komt er aan



Voor de eeuwigheid? Of flexibel?





Meten circulariteit





Circulariteitsindex

• Herkomst	materialen
• Afvalscenario’s
• Technische	/	Functionele	

levensduur
• Volume

• Type	verbinding
• Toegankelijkheid	verbinding

Herkomst	
materialen Losmaakbaarheid



Fijn Wonen ‘Circulair’
Re-montabel en verplaatsbaar, hoge kwaliteit en snelle aflevertijd



Bouwen wordt monteren
Prototype 2017
• Geen funderingsbalk 
• Geïntegreerde begane grond vloer en stabiliteitswand t.p.v. de trap
• Koppeling casco en gevel d.m.v. slotbouten
• Sandwichgevel
• Technische en sanitaire ruimten uitgevoerd als 3D-unit 
• Modulair afgewerkt binnenwand systeem (twee uitvoeringen)
• Koppelbare installaties



Productkenmerken

• Kant- en klaar product tegen all-in prijs
• Nul op de meter, gasloos
• Monitoring, dashboard en coaching
• 10 jaar prestatiegarantie
• Robuust
• 70% Circulair (18% reguliere woningbouw)
• Van start tot sleutel in vijftien werkdagen
• Voor corporaties, beleggers en ontwikkelaars

Modulair, (re)montabel, verplaatsbaar of herbruikbaar



Werken aan 
de wijk van morgen
Living Lab 2018-2030






