
learning by doing +  
leading by learning

bouwlab is een initiatief van smart industry field-
lab 3d makers zone | metropoolregio amsterdam

BO 
UW

LA
B

DE REGIONALE INNOVATIEHUB OP HET GEBIED VAN 
TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID VOOR DE BOUW
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R&DO

Research & Developing? Bij BouwLab draait het vooral 
om R&Do, oftewel Research & Doing.

Innovaties versneld laten doorstromen binnen de 
Bouw op het gebied van technologie en duurzaam-
heid is het hoofdzakelijke doel van dit regionale lab in 
Noord-Hol- land.

Er komt veel op de bouwwereld af wat betreft nieu-
we productietechnieken zoals 3D-printen met robots, 
slimme sensoren, nieuwe duurzamere materialen en 
methoden en meer. Dit leidt tot allerlei nieuwe moge-
lijkheden zoals prachtige vormvrije designs, circulair 
bouwen, eenvoudigere modulaire bouwmethoden en 
andere slimme oplossingen.

Maar hoewel slechts een handje vol grote spelers in 
Nederland achter gesloten deuren enigszins experi-
menteert met deze nieuwe innovatieve manieren van 
bouwen, blijven deze nieuwe technologieën inclusief 
het benutten van de kansen voor veel kleinere spe-
lers vaak nog onbereikbaar (zoals voor architectenbu-
reaus, projectontwikkelaars en MKB-bouwbedrijven).

Vaak ligt dit aan bijvoorbeeld gebrek aan kennis of 
gebrek aan kapitaal die regelmatig noodzakelijk zijn 
om te kunnen investeren en aan de slag te kunnen 
met deze nieuwe innovatieve mogelijkheden. 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 maat-
schappij tegelijkertijd om een fundamenteel andere 
werkwijze van de bouwsector.



• concrete projecten
• lage investeringen
• ondersteund door ministeries
• geen risico

REVOLUTIONIZING HOW THINGS ARE MADE

NIEUWE 
BUSINESSMODELLEN

EXPERIMENTEREN IN R&DO LAB VOOR DE BOUW MET:

DYNAMISCHE DATA 
IOT / SENSORING

BLOCKCHAIN 
IN DE WAARDEKETEN

NIEUWE MATERIALEN

NIEUWE  
BUSINESSMODELLEN

NIEUWE 
BUSINESSMODELLEN

CIRCULAIR BOUWEN 

BIOMIMICRY PRINCIPLES / 
NATURE INSPIRED DESIGN

MODULAIR DESIGN

BAAM 3D-PRINTING 
(BIG AREA ADDITIVE  

MANUFACTURING)

3D-PRINTING IN BETON

R&DO

BouwLab R&Do is een regionale innova-
tiehub die nieuwe bouwtechnologieën 
toegankelijk maakt voor elke partij die 
zich hierin wil verdiepen, een testcase wil 
doen of een daadwerkelijk pilotproject wil 
oppakken. Want innovatie versnel je nu 
eenmaal met een plek met inspirerende 
showcases uit de praktijk en door ruimte 
te creëren zonder regelgeving waar in alle 
vrijheid kan worden geëxperimenteerd. 
Op een zeer laagdrempelige wijze kun-
nen bedrijven, overheidsorganisaties en 
onderwijsinstellingen gebruik maken van 
alle faciliteiten van BouwLab R&Do.

AAN DE SLAG ZONDER  
SPELREGELS

BouwLab R&Do is een initiatief van 3D 
Makers Zone (3DMZ) en bevind zich in de 
eerste fase van ontwikkeling. Alle facilitei-
ten die 3DMZ al in huis heeft zoals indus-
trieel 3D-printing op grote schaal in allerlei 
engineering plastics en composieten en 
het digitaliseren en verslimmen van assets 
door middel van sensoren en blockchain 
technologie kunnen al per direct worden 
ingezet voor projecten. Zo is een van de 
eerste projecten gestart vanuit BouwLab 
bijvoorbeeld een project rondom digitale 
productie voor sierornamenten bij renova-
tie. 

NIEUWE INNOVATIEVE TECHNIEKEN 
EN PROCESSEN VERSNELD 
NORMALISEREN

• meedoen in plaats van toekijken
• meeleren
• meegroeien
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bouwlab@3dmakerszone.com | tel: +31  85 - 750 04 33

• Innovatieve projecten voor prototypes en pilots met   
 nieuwe smart tech.
• Breedschalige kennisdeling (inspiratiesessies,  
 masterclasses, makathons, trainingen)
• Technologie verdiepingsprogramma’s (van inspiratie tot 

Eigenlijk voor iedere organisatie die iets te maken heeft met de 
bouwsector: opdrachtgevers, uitvoerders, adviseurs, kennisin-
stellingen en zelfs bewonersorganiaties. Zowel corporates als 
mkb organisaties. Als partner krijgt u:

• Een gezamenlijk platform voor kennisdeling o.a.  
 ontwikkelingen en best pratices
• Een fysieke locatie voor experimenteren
• 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 

BouwLab wordt verder ontwikkeld met extra faciliteiten. Deze 
bieden meer ruimte voor projecten en meer technologie die 
hiervoor kunnen worden ingezet. 

Robotarmen, betonprinters en andere aanvullende innovatieve 
bouwtechnieken zullen op de locatie van BouwLab R&Do wor-
den geplaatst, waar bedrijven, studenten en organisaties di-
rect mee aan de slag kunnen. Een echte hands-on experience, 
want pas dan gaat het echt leven en veranderd de mindset. Op 
deze manier breng je verandering echt versneld in de praktijk. 
Research & Doing

VOOR WIE IS BOUWLAB R&DO BEDOELD?

BELANGRIJKSTE TAKEN VAN BOUWLAB
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