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Publieke samenvatting 
De ontwerp-, bouw- en technieksector kenmerkt zich door een veelal traditionele manier van wer-
ken, grote diversiteit aan partijen en hoge mate van versnippering. Hierdoor lukt het niet om de 
steeds complexer wordende opgaven rond woningbouw, renovatie en onderhoud en beheer van 
infrastructuur te combineren met de wensen van burgers en opdrachtgevers. Dit groeifondsvoor-
stel beoogt barrières op te lossen en een goed-functionerend, zichzelf versterkend, innovatie-
ecosysteem te realiseren dat partijen met elkaar laat innoveren en een continue stroom van 
(ver)nieuwe(nde) technologieën, producten, diensten en aanbestedingsvormen produceert. Hier-
bij investeren de partners in de opbouw van open, nationale innovatie-infrastructuren (materiële 
assets, zoals proeftuinen en open digitale infrastructuren en immateriële assets, zoals nieuwe bu-
sinessmodellen en talentontwikkeling) binnen nationale consortia die werken aan technische, so-
ciale en economische innovaties, waarbij de inzichten breed worden gedeeld. Het investerings-
programma heeft een omvang van ongeveer EUR 800 miljoen en vraagt om een bijdrage van 
EUR 325 miljoen als impulsinvestering vanuit het groeifonds. 
 
De investeringen resulteren in een open manier van samenwerken, waarbij vanuit publiek-private 
samenwerkingsvormen aan de maatschappelijke en ecologische uitdagingen wordt gewerkt en 
voldoende personeel beschikbaar komt om de 2030 en 2050 doelstellingen waar te maken. Met 
de groei-fondsinvestering realiseren we een verhoging van de arbeidsproductiviteit, een toename 
van export en een verwachte bbp-groei van EUR 3,3 miljard (multiplier van 10).  
 
Het programma “Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en 
Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur” realiseert blijvende samenwerkingsverbanden en 
innovatie-infrastructuren waarmee producten, diensten en kennis ontwikkeld worden voor het cre-
eren van een toekomstbestendige leefomgeving, betaalbaar en bereikbaar voor alle inwoners. 

 

  

Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire 



 

 

3 Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en 
Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur     
 

Extended samenvatting 
(voor consortium partners) 
De uitdagingen die de fysieke leefomgeving raken zijn groot. Enerzijds gaat het om sociaal-maat-
schappelijke uitdagingen als betaalbaarheid van woningen, bereikbaarheid van stedelijke regio’s 
en kwaliteit van de leefomgeving. Anderzijds om ecologische uitdagingen als stijgende tempera-
turen, wateroverlast, bodemdaling en een achteruitgang van de biodiversiteit. We streven naar 
een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving waar mensen plezierig, gezond en veilig 
kunnen wonen, werken, recreëren en bewegen. 
 
Gebouwen en infrastructuur spelen een cruciale rol in het aanpakken van deze uitdagingen. De 
Ontwerp-, Bouw- en Technieksector (OBT) wordt steeds vaker om oplossingen gevraagd. Dat 
vraagt om zowel technologische innovatie, als om andere manieren van samenwerken en het 
creëren van betere randvoorwaarden. Dit is uitdagend in een sector die in de afgelopen decennia 
weinig heeft vernieuwd. Om een toekomstbestendige sector te realiseren, stelt dit Groeifonds-
voorstel voor om een open innovatie-ecosysteem voor de sector te ontwikkelen. Dit moet partijen 
in staat te stellen relevanter, succesvoller, sneller en goedkoper te innoveren. 
 
Dit is een R&D en Innovatievoorstel voor de ontwerp-, bouw- en technieksector, relevante aan-
grenzende sectoren, betrokken overheden en kennisinstellingen (samengevat als 'OBT-sector'). 
Om doelstellingen te realiseren wordt verder een substantieel deel van de aangevraagde finan-
ciering ingezet op het terrein kennisontwikkeling. De groeifondsmiddelen worden ingezet voor 
investeringen in: 
 Het realiseren van een robuust nationaal innovatie-ecosysteem, waarmee de bottlenecks in 

het huidige innovatieklimaat worden geslecht en de hele sector – startups, kennis- en onder-
zoeksinstellingen, grootbedrijf, MBK, brancheorganisaties, overheden en burgers – samen aan 
de oplossingen werken waarmee we onze grote, maatschappelijke uitdagingen aan kunnen 
gaan. 

 Fundamenteel, industrieel en toegepast onderzoek en de doorontwikkeling, opschaling en dis-
seminatie van kennis en innovaties, binnen innovatieprojecten op de innovatie infrastructuren. 

Kansen voor een toekomstbestendige ontwerp-, bouw- en technieksector 
Modulair bouwen, standaardisatie, industrialisatie, ontwerp voor hergebruik, materiaalinnovaties, 
digitalisering en nieuwe business- en aanbestedingsmodellen bieden kansen. Deze vragen ech-
ter ook om verdere ontwikkeling, meer en nieuwe vormen van samenwerking, opschaling en het 
opleiden van meer talent met deels nieuwe competenties. Dit groeifondsvoorstel richt zich 
daarom op de realisatie van een innovatie-ecosysteem die de (brede) Ontwerp-, Bouw- en Tech-
nieksector structureel in staat stelt meer, beter en sneller te innoveren. In de gebruikte definitie 
betreft de OBT-sector zowel de betrokken bedrijven (van opdrachtgevers tot toeleveranciers), 
overheden als kennisinstellingen. Alleen in vergaande samenwerking kunnen de oplossingen 
worden ontwikkeld en breed worden toegepast.   
 
De benodigde innovaties zijn tevens een economische kans voor Nederland. Zonder valt de sec-
tor stil en kan niet worden voldoen aan de grote en groeiende vraag naar nieuwbouw, renovatie 
en verduurzaming van woningen, gebouwen en infrastructuur in Nederland en daarbuiten. Anders 
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gezegd: Efficiëntie verhogende producten en diensten zorgen ervoor dat de arbeidsproductiviteit 
toeneemt. Hierdoor wordt het mogelijk om een groter deel van de bouw- en renovatieopgave te 
realiseren met dezelfde mankracht, waardoor Nederlandse bedrijven bouwen en renoveren, met 
meer toegevoegde waarde, hogere winstgevendheid (hogere productiviteit en lagere kosten) en 
meer export. Voor Nederland is dat dubbel winst: bouwen aan een toekomstbestendige leefom-
geving en groei van de economie in banen en BBP. Zo ontwikkelt de Nederlandse OBT-sector 
zich tot een 'echte' industriesector met een structureel (groeiend) vernieuw- en verdienvermogen 
op nationaal niveau. 

 

Figuur 1: Voorgestelde oplossingen voor de geïdentificeerde uitdagingen en kansen voor de OBT sector. 

 

 

Maatschappelijke uitdagingen voor de ontwerp-, bouw- en technieksector 
Concreet moet Nederland (evenals de rest van Europa en de wereld) oplossingen zien te vinden 
voor vier sociaaleconomische uitdagingen: 
1 Hoe houden we Nederland wonend? Een groeiende bevolking en steeds kleinere huishou-

dens resulteren in een toenemend woningtekort1. Bij het vervullen van de vraag naar nieuwe 
woningen moet naast (veranderende) woonwensen, woongenot en welzijn ook rekening wor-
den gehouden met andere maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en milieu-
impact en de afspraken die daarover zijn gemaakt. Ook de bestaande woonvoorraad moet 
daaraan worden aangepast. De uitdaging voor de (brede) bouwsector is dan ook slimmer, 
sneller, schoner, beter, efficiënter en goedkoper te bouwen, waardoor het realiseren van de 
woningbouw- en verduurzamingsopgave haalbaar en betaalbaar wordt. 

2 Hoe houden we Nederland toegankelijk en in beweging? Een groot deel van onze infra-
structuur is gerealiseerd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en inmiddels verouderd. Dit 
creëert een enorme onderhouds-, renovatie- en vervangingsopgave van onder meer bruggen, 
viaducten, tunnels en sluizen die de komende decennia alleen maar zal toenemen. Nu geven 

 
1 Zie Brief van minister van BZK aan de Tweede Kamer 5 oktober 2021 
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we ruim EUR 1 miljard per jaar uit aan vernieuwing van civiele infrastructuur en dit bedrag zal 
stijgen naar EUR 3 à 4 miljard per jaar in 2040-2050 en EUR 4 à 6 miljard per jaar in de de-
cennia daarna2. Daarbij zal de bouw van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar (zie hierboven) 
het gebruik van bestaande infrastructuur verzwaren. De uitdaging voor de sector is om 
nieuwe, efficiëntere en effectievere werkwijzen en oplossingen te ontwikkelen om duurzaam 
en economisch verantwoord (lees: goedkoper) civiele infrastructuur te verbeteren en te ver-
vangen.  

3 Hoe maken we Nederland klimaatbestendig? De impact van klimaatverandering wordt 
steeds zichtbaarder. Oplopende temperaturen leiden tot hittestress, een stijgende zeespiegel 
en toenemende regenval tot wateroverlast en toenemende droogte tot bodemdaling. Dat 
vraagt om klimaatbestendig, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen van zowel woningen 
als infrastructuur en dient samen met de hierboven benoemde nieuwbouw- en renovatieop-
gave integraal te worden aangepakt.  

4 Hoe bouwen we een duurzaam Nederland3? Al de bovengenoemde uitdagingen – het bou-
wen van nieuwe en verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen, onderhouden en 
vervangen van civiele infrastructuur en realiseren van klimaatbestendige gebieden – vragen 
bovendien om emissievrij en circulair bouwen. Daarvoor zijn alternatieven nodig die CO2- en 
andere emissies beperken of helemaal vermijden en gebruik maken van herbruikbare (bv. bio-
based) materialen en hernieuwbare grondstoffen. Dat vergt technologische én sociale innova-
tie (bijv. samenwerking, nieuwe werkwijzen, cultuurverandering, opleiding en training) en inte-
grale aanpak van de genoemde nieuwbouw- en renovatieopgaven.  

Bottlenecks voor een toekomstbestendige ontwerp-, bouw- en technieksector 
De OBT-sector kenmerkt zich op dit moment door veelal een traditionele manier van werken en 
een grote diversiteit aan partijen. Met deze traditionele manier van werken gaat het niet lukken 
om de steeds complexer wordende opgaven te combineren met de steeds hogere wensen van 
opdrachtgevers. De oplossingen van enkele vernieuwers, onder meer op het gebied van digitale 
technologie en industriële productie van woningen, vinden nog maar beperkt hun weg naar de 
bredere sector. Innovatie vindt vooralsnog dus vooral plaats door individuele partijen in (delen 
van) individuele projecten.  
 
Door deze vaak traditionele wijze van samenwerking is kennisuitwisseling beperkt en vaak onge-
structureerd. Daardoor wordt onvoldoende voortgebouwd op eerdere innovaties, en is optimalisa-
tie of standaardisatie over projecten heen beperkt. Naast (en mede door) deze fragmentatie wor-
stelt de sector met de sprong in schaal en zijn de risico’s van nieuwe innovaties groot. Verder is 
er daarbij ook sprake van schaarste in kennis, capaciteit4 en (nieuw) talent. 

Creëren van een blijvend nationaal innovatie-ecosysteem 
Dit groeifondsvoorstel beoogt geïdentificeerde bottlenecks op te lossen en een goed-functione-
rend en zichzelf steeds verder versterkend innovatie-ecosysteem te realiseren dat partijen uit de 
hele sector met elkaar doet innoveren en een continue stroom oplevert van (ver)nieuwe(nde) 

 
2 Instandhouding civiele infrastructuur, Proeve van landelijk prognoserapport vervanging en renovatie (TNO, okt. 2020) 
3 Rli-advies Investeren in duurzame groei, 13-10-’21. Ga uit van ‘duurzaam verdienvermogen’ en richt investeringen op 
versterking verdienvermogen binnen een CO2- neutrale, grondstofarme, natuurinclusieve, sociaal rechtvaardige econo-
mie. 

4 https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/bouw/tekort-installateurs-vertraagt-verduurzaming-van-
de-stad.html  
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producten, diensten en technologie. De innovatie-infrastructuur die dit voorstel gaat bouwen moet 
de OBT-sector in Nederland daarmee wél in staat stellen uitdagingen het hoofd te bieden en kan-
sen te verzilveren. Het innovatiesysteem bestaat uit een combinatie van structurele samenwer-
kingsverbanden (zowel regionaal als thematisch), fysieke testomgevingen en een voor de gehele 
sector toegankelijke digitale infrastructuur. Dit is samengevat in Figuur 2: 
 Allereerst worden open, nationale innovatie-infrastructuren opgebouwd. Daarbij gaat het om 

zowel materiële assets als fysieke testomgevingen (proeftuinen in de praktijk) en een open, 
digitale infrastructuur als om immateriële assets, zoals nieuwe businessmodellen en talentont-
wikkeling. 

 Vervolgens wordt in nationale consortia samengewerkt aan nieuwe innovaties: zowel tech-
nisch als organisatorisch. Deze vinden maken gebruik van een of meerdere nationaal ontwik-
kelde infrastructuren. 

 Vanuit de verschillende assets ontstaan vervolgens inzichten, die sectorbreed (en over alle 
consortia heen) toepasbaar zijn. Deze worden actief gedeeld met alle partijen. 

 Als gevolg hiervan innoveren consortia relevanter, succesvoller, sneller en goedkoper. Daar-
mee groeit de bijdrage van de sector aan zowel de sociaal-maatschappelijke als ecologische 
opgaven van onze maatschappij. Ook neemt hierdoor het verdienvermogen blijvend toe. 

 
De intensieve samenwerking in de projecten die de infrastructuur realiseren en daarvan gebruik 
maken – binnen dit programma en daarna – resulteert bovendien in een cultuur van onderling 
vertrouwen, werkwijze en omgang met andere partijen in de keten die leiden tot betere (innova-
tieve) oplossingen voor bouwvraagstukken die sneller, met minder fouten en (mede daardoor) 
goedkoper worden opgeleverd. 

Figuur 2: Opbouwen van een sterker, nationaal innovatie-ecosyteem in de OBT-sector 

 

 



 

 

7 Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en 
Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur     
 

                                                                                                                                                         
In vier fasen naar een sterker nationaal innovatie-ecosysteem 
Het open innovatiesysteem wordt door pre-concurrentiële consortia in vier fasen tot stand ge-
bracht, waarbij het BTIC de ontwikkeling van het ecosysteem aanjaagt en faciliteert.  
 De eerste serie projecten helpt de infrastructuur voor het innovatie-systeem te realiseren en 

levert tegelijkertijd nieuwe producten, diensten en werkwijzen (bouwfase). 
 In de tweede fase wordt de meerwaarde van het systeem gedemonstreerd en wordt een 

steeds grotere groep van partijen bij het gebruik en opschaling van de innovaties betrokken 
(opschalingsfase).  

 In de derde fase wordt toegewerkt naar een zichzelf in stand houdende innovatie-infrastructuur 
(verankeringsfase) 

 In de vierde fase kan de infrastructuur zichzelf in stand houden en worden nieuwe projecten 
gestart zonder ondersteuning uit het groeifonds (zelfstandige instandhoudingsfase) 

Figuur 3: De vier fasen naar een sterker nationaal innovatiesysteem. 
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Activiteiten: starten met 6 consortia en verder uitbouwen naar sterker, nationaal innovatie-
ecosyteem in de OBT sector 
 
Het betreft een groeiend en adaptief samenwerkingsverband. Wij starten met 6 consortia met 
bijna 200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden die zich allemaal financieel hebben gecom-
mitteerd aan dit voorstel. Bij de start zijn betrokken: 

> 17 (semi) overheden/corporaties 
> 25 onderwijs- en kennisinstellingen 
> 29 advies-, ingenieurs- en architectenbureaus  
> 32 projectontwikkelaars, bouw- en  

installatiebedrijven 
> 46 toeleveranciers (bouwmateriaalproducen-

ten, onderdeelproducenten en gevelbedrijven) 
> 6 regionale innovatiehubs/kenniscentra 
> 32 overige instanties, sectorvertegenwoordi-

gers, maatschappelijke organisaties, financi-
ele instellingen, bewonersplatforms/VVE’s, 
etc.; 
 

 
Tabel 1 geeft een samenvatting van de zes startcon-
sortia en de dwarsverbanden die de samenhang tus-
sen de consortia versterken inclusief hun begroting 
en de gevraagde bijdrage vanuit het Groeifonds.  To-
taal is er EUR 288 miljoen voorzien voor de zes 
startconsortia. Partners in de startconsortia hebben 
zich bij indiening al gecommitteerd aan een bijdrage 
van EUR 162 miljoen. Ongeveer 40 % van het bud-
get is gereserveerd voor deze startconsortia. 
.  
 
Ongeveer 60 % van het budget is gereserveerd voor (1) consortia die zich in de eerste twee jaar 
nog aanmelden en aan dezelfde selectiecriteria voldoen en (2) vervolgprojecten die successen 
voortzetten en nieuwe partijen aanhaken in de samenwerking en voor consortium overstijgende 
activiteiten. Voor dit voorstel vragen wij een investeringsbijdrage van EUR 325 miljoen van het 
Groeifonds. De totale ingeschatte omvang van het programma bedraagt EUR 792 miljoen. 
 
Er wordt rekening gehouden met een looptijd van 7 jaar voor de inrichting van een voldoende ro-
buust innovatie-systeem voor de OBT-sector. Voor deze periode wordt dan ook een beroep ge-
daan op het groeifonds. Als het innovatie-systeem zich heeft bewezen, zullen partijen uit de sec-
tor het steeds meer en steeds weer gebruiken voor samenwerkingsprojecten en daar ook voor 
willen betalen. Daardoor is (financiële) continuïteit verzekerd en zijn vervolginvesteringen ge-
waarborgd. Gedurende de looptijd van het voorstel – maar ook daarna – nemen de gebruikers 
(lees: de consortia) verantwoordelijkheid voor het opleveren van best practices, protocollen, stan-
daarden, modellen, curricula en andere tastbare resultaten die het zelflerend vermogen van de 
sector vergroten en het mogelijk maken nieuwe samenwerkingen en concrete bouwprojecten 
steeds sneller en efficiënter te realiseren.  
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Tabel 1: Overzicht van ambities en financiering van de geselecteerde startconsortia 
 

Activiteit Ambitie 

Finan-
ciering 

(mln 
euro) 

…waarvan 
NGF bij-

drage 
(mln euro) 

[1] Talking 
Assets 2025 

Ontwikkeling van werkwijzen, technologische oplossingen en 
digital twins voor het data- en risico gestuurd beheer en on-
derhoud van infrastructuur netwerken (initieel bruggen, tun-
nels en sluizen). 

41,9 20,9 

[2] Toekomst-
bestendige 
Assets 

Ontwikkeling van proeftuinen en een leeromgeving waar 
nieuwe technieken en ontwerpen ontwikkeld worden om de 
levensduur van civiele kunstwerken (initieel bruggen en ka-
demuren) te verhogen en industrieel en modulair bouwen 
mogelijk te maken; ook ontwikkeling van een 'Safe Space 
Dialogue' waarbinnen wordt gewerkt aan het bouwen van 
vertrouwen tussen partners. 

90,1 41,2 

[3] Eureka 

Ontwikkeling van businessmodellen, simulatietechnologie, di-
gitale infrastructuur en bouwstandaarden voor gevels om 
hergebruik van oude gevels te bevorderen, hergebruik van 
nieuwe gevels mee te nemen in het design, energie- en kli-
maatprestaties te verbeteren en natuur-inclusievere gevels te 
creëren. 

34,0 17,0 

[4] Nieuwe 
Renovatieke-
tens & Skills 

Opzetten van geïntegreerde ketens voor circulaire renovatie 
en een skills gerichte onderwijsketen voor de om/bijscholing 
van de benodigde medewerkers, waarmee een nieuw, trans-
parant renovatie-ecosysteem wordt gecreëerd. Hierbij wordt 
gewerkt in living labs en ontstaan Renovation as a Service-
organisaties, ondersteund door software die de optimale ver-
bouwing kan uitrekenen. 

35,0 15,0 

[5] Brainport 
Smart District 
(BSD) 

Ontwikkeling van 2.100 permanente en 500 tijdelijke wonin-
gen die fungeren als een proeftuin waarbinnen kennis en 
concepten omtrent duurzame, modulaire, flexibele, digitaal 
geïntegreerde woonwijken en infrastructuur ontwikkeld wor-
den. 

46,1 18,7 

[6] Ketenreno-
vatie Bioba-
sed Bouwen 

Ontwikkeling van een productieketen voor biobased materia-
len (de bouwmaterialen-keten), van prototypes van en proef-
tuinen voor biobased bouwen (de waardeketen) en van con-
dities voor innovatie en business voor opschaling van bioba-
sed bouwen bij overheden, onderwijs en digitale systemen 
(het ecosysteem). 

41,4 13,9 

[7] Toekom-
stige consor-
tia en pro-
jecten 

Opzetten van nieuwe consortia en realiseren van vervolgpro-
jecten binnen gerealiseerd innovatie infrastructuren. 

473,0 168,3 

[8] Consor-
tium-overstij-
gende activi-
teiten 

Ontwikkeling van een innovatieve toekomstbestendige OBT-
sector. 

30,0 30,0 

TOTAAL  791,5 325,0 

 

Snellere doorwerking innovaties in beleid, standaarden en wetgeving 
Het voorstel lost geïdentificeerde bottlenecks op en resulteert in een goed-functionerend en zich-
zelf steeds verder versterkend innovatie-ecosysteem dat partijen uit de hele sector met elkaar 
doet innoveren en een continue stroom oplevert van (ver)nieuwe(nde) producten, diensten en 
technologie. Deze stroom van innovaties en vroegtijdige toepassing van nieuwe businessmodel-
len en aanbestedingswijzen maakt aanpassing van instituties door politiek en beleidsmakers ook 
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makkelijker en effectiever. Verandering van normen, waarden en gedragscodes in de sector zelf 
kunnen met hulp van het innovatie-ecosysteem eerder tot stand komen. Hierdoor zullen ambiti-
euze eisen zoals bijvoorbeeld een halvering van de MPG in 2030 ook sneller tot een beweging in 
de markt leiden en systeemwijzigingen zoals de wet private kwaliteitsborging tot meer toege-
voegde waarde voor de bouwconsument, alsmede een efficiënter bouwproces. Daarmee kunnen 
Nederlandse bedrijven in Nederland de sociaaleconomische uitdagingen eerder en beter helpen 
oplossen en – door binnenlandse afzet en export – structureel meer bijdragen aan de Neder-
landse economie.   

Rolverdeling in de uitvoering 
Het open innovatie-systeem wordt tot stand gebracht door het Bouw en Techniek Innovatiecen-
trum (BTIC), in samenwerking met consortia die pre-concurrentieel samenwerken, het Ministerie 
van BZK, een onafhankelijke programma adviesraad, RVO en NWO: 
 Het BTIC is verantwoordelijk voor de overkoepelende activiteiten en het opbouwen van de 

sectorbrede assets voor het innovatie-ecosysteem. Ook verzorgt het BTIC het programmama-
nagement en de contacten met de adviesraad en RVO. 

 De consortia zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de projecten. Ieder consortium heeft 
zijn eigen governance en is verantwoordelijk voor het opzetten en exploiteren van de innova-
tie-infrastructuur binnen zijn project. De uitvoering wordt – indien nodig – jaarlijks bijgestuurd 
op basis van monitoring- en evaluatiegegevens vanuit consortia. 

 BZK is indienend Ministerie voor dit voorstel en is nauw betrokken bij de uitvoering en uitbouw 
van het innovatie-ecosysteem. BZK benoemt een adviescommissie die over de definitieve 
selectie advies uitbrengt aan de minister die het definitieve besluit neemt.   

 De Programma Advies Raad houdt toezicht op het project en het behalen van de realiseren 
resultaten. Deze Raad bestaat uit een aantal onafhankelijk experts, die op persoonlijke titel 
deelnemen.  

 RVO verzorgt, in opdracht van het Ministerie van BZK en met steun van NWO, de selectie van 
nieuwe consortia en projecten. Dit vindt plaats met een Sandpit-procedure, waarin verschil-
lende consortia actief hun ideeën delen en samenwerkingen opzoeken. 

Bijdrage aan sociaal-maatschappelijke en ecologische opgaven 
Het realiseren van deze projecten draagt direct bij aan de nationale ambities en opgaven op zo-
wel het sociaaleconomische als ecologische domein. Enerzijds leidt het tot een hogere productivi-
teit, meer werkgelegenheid en sterkere economische groei van de sector. Anderzijds leidt dit tot 
winst op het gebied van klimaat (minder CO2-uitstoot), circulaire economie (minder materiaalge-
bruik) en verbeterde toegankelijkheid van Nederland (minder onverwachte files), maar ook tot het 
verlagen van de stikstofuitstoot en het herstel van biodiversiteit. Daarmee worden grote maat-
schappelijke vraagstukken eenvoudiger te realiseren: denk aan de benodigde productie van 
nieuwe woningen, de renovatie van de bestaande woningvoorraad ten behoeve van de energie-
transitie en de inhaalslag in het onderhoud van infrastructuur. Naast deze directe resultaten levert 
dit een structurele versterking op van het innovatie- en verdienvermogen van de Nederlandse 
OBT-sector. 
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Bijdrage aan economisch verdienvermogen 
Uitvoering van het programma leidt tot structureel tot creatie van meer dan EUR 900 miljoen per 
jaar toegevoegde waarde door de OBT-sector na afloop van het programma in 2030 oplopend tot 
bijna EUR 3,3 miljard in 2050 (Figuur 4). Dit betekent dat een multiplier van bijna 10 wordt gere-
aliseerd (jaarlijks BBP-effect van EUR 3,3 miljard ten opzichte van een investering van EUR 325 
miljoen vanuit het NGF). Deze bijdrage is berekend op basis van een Theory-of-Changemodel. 
Inclusief indirecte effecten, de zogeheten ripple effects, wordt de multiplier ongeveer 16.  

Figuur 4: Bijdrage van economisch verdienvermogen. 

  

 
 
Dit programma zorgt voor blijvende verandering in de manier van innoveren in de OBT-sector. De 
publiek-private samenwerking en het opzetten van innovatie-infrastructuur heeft vier effecten tot 
gevolg: goedkoper innoveren, sneller innoveren en implementeren, succesvoller innoveren 
en relevanter innoveren. Dit alles leidt ertoe dat de risico's van innoveren afnemen, succes ver-
groot wordt, dat private partijen daardoor bereid zijn meer te investeren in innovatie en dat nor-
men, waarden en instituties sneller kunnen worden aangepast en een bredere markttoepassing 
bevorderen. Deze innovaties leiden enerzijds tot nieuwe type bedrijvigheid, maar heeft anderzijds 
ook tot gevolg dat sommige bedrijven niet mee kunnen komen of minder relevant zullen worden. 
De innovaties leiden niet alleen tot het genoemde directe BBP-effect, ook de sociaal-maatschap-
pelijke impact van de diverse innovaties is significant: we houden Nederland bewoonbaar, toe-
gankelijk en in beweging, klimaatbestendig en duurzamer.  
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Bij meerdere betrokken directies/units is uitsluitend de naam van de moederorganisatie weergegeven 

 

 
 

 

DEELNEMENDE PARTNERS STARTCONSORTIA  
033Energie, 3DMakerszone, AAF International, Aeroscan, Alba Concepts, Aldowa Green BV, VHS, 

Alkondor Hengelo BV, Alrijne Ziekenhuis, AMS Institute, Antea, AplusV, Arcadis Nederland BV, Ar-

celorMittal, ATA, ATOS, Axionomic, Bakker & Spees BV, BAM, Beens groep, Beentjes, BeNext 

B.V., Biomatrix, Biosintrum, Bloemendalbouw, Blue Hart Energy BV, BosInstallatiewerken, Bouw-

academy, Bouwlab, Bowin, Brainport Smart Development, BuildinG, Bureau Waardenburg, Buro de 

Haan, Calosol B.V., Campagneteam, cc-Studio, Cedrus Vastgoed e.a., Centraal Beheer Achmea, 

CGI, Circularise, CRA Ontwikkel B.V., Croonwolter&dros BV, DAAD Architecten b.v., Daikin, De 

Groot en Visser B.V., De Meeuw Oirschot B.V, Deloitte, Deltares, DGBC, DGV Group, Dun Agro 

B.V., Dura Vermeer, Durasyst, EcoCabins B.V., EDB, Eemshout Prefab B.V., EE'Yoo, Emergo Bu-

siness Partners BV, Europrovyl, Eva S Willemsen, Fjildlab NoordOost, Fontys, Fugro NL Land B.V., 

Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, Gemeente Helmond, Gemeente Leiden, Gemeente   

Lelystad, Gemeente Sudwest Frysland, Germieco, GevelBeheer Nederland B.V., GreenInclusive 

B.V., H. van Wijk, HAN, Hanze Hogeschool Groningen, Royal HaskoningDHV , Heijmans, Hemubo, 

Hendriks Coppelmans Ontwikkeling BV, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Horizon 

BV. , House of Design, House of Skills, Hydro Building Systems Netherlands BV, IBIS, infraBIM, In-

nodeen B.V., Isolatiehandel vdBerg, Iv-Infra B.V., J.P. van Eesteren BV., Jaga, Janssen de Jong 

Projectontwikkeling B.V., Kenniscentrum Gevelbouw, Klein Architecten, Klimaatmissie Amsterdam, 

Kropman Installatietechniek, KWS, LG, LSA Adviseurs, LTO Noord, Markus Veekens, mHome BV, 

Milling Company Europe BV, Mobilis B.V., Modulaire Mindset, Movares Nederland, NBvT, Nebest, 

Nedcam Solutions, Nederlandse Bruggenstichting, NEN, Nova College, NRP, NWO, OAK consul-

tants, Octo Assetmanagement B.V, Oranje Energie, Provincie Utrecht, Provincie Zuid Holland, Pro-

vincie Flevoland, Provincie Friesland, Provincie Groningen, Provincie N Brabant, Provincie Noord 

Holland, Rabobank Groningen & Drenthe, RC Panels, Real Capital Systems b.v., Recell, Reynaers 

BV, Rijkswaterstaat, ROCvA/F, Rollecate B.V., Rutte Groep, Saxion Hogeschool, Scheldebouw BV, 

Semmtech b.v., SIP Construct, Smart Makers Academy, Solarix Concepts BV, Staatsbosbeheer, 

Stam en Koning, Stichting ALU-Eco, Stichting Avans, Stichting Brainport Smart District, Stichting 

GO2050, Stichting NHL Stenden Hogeschool, Stichting Platform-IO, Stichting SPARK Campus, 

Stichting Woonbedrijf SWS, Stroomversnelling, Techniek Nederland, Techniplan Adviseurs BV, Til-

burg University, TNO, TU Delft, TUE, TWA/Architecten, UMCG, Un Sense, University of the Wes-

tern Cape, USI, UVA, Valtos Architecten & Adviseurs, Van Doorne, Van Gelder, Van Wijk NIeuwe-

gein, VDM Wonen, Vereniging Circulair Friesland, Vereniging ION, VES, VHS, VKG, VMRG, Volan-

dis, Volker Wessels/Stam en de Koning Bouw B.V., VORM, VRN, VU Amsterdam, VVE’s Reigers-

bos, Wageningen University & Research, Wavin, Westenberg, White Lioness, Witteveen + Bos 

Raadgevende ingenieurs B.V., Yes and More. 

MET SUPPORT VAN 
4TU Bouw, Aedes vereniging van woningcorporaties, Bestuurdersnetwerk Infra, digiGo,             
Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLIngenieurs, Mensen Maken de Transitie, ROM 
Regio Utrecht, Techniek Nederland, TKI Urban Energy, TNO, Transitieteam Circulaire Bouw-
economie, Vereniging Hogescholen. 
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BIJLAGE: Nadere beschrijving startconsortia 
 
Talking assets 2025 
 Penvoerder (roulerend, bij start): Fugro 
 Kennisinstellingen: TU Delft, TNO, RU Tilburg 
 Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus: Fugro, Witteveen en Bos, RHDHV, Movares,  

Arcadis, Deloitte, Antea 
 GWW/overig: BAM, Dura Vermeer, CGI, IV Infra, ATOS 
 Asset owners: Prov. Friesland, Prov. Noord Holland, RWS, Gem. Amsterdam 

 

Toekomstbestendige assets:  
 Penvoerders (duo): Gemeente Amsterdam en AMS Institute 
 Overheid: RWS, Provincies Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Leiden, Sudwest Frysland 
 Onderwijs- en onderzoeksinstellingen: AMS, TU Delft, Wageningen UR, Deltares, TNO, Uni-

versiteit Utrecht, Avans, UVA, VU, University of the Western Cape 
 Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus: Witteveen+Bos, RHDHV, Arcadis, Fugro, Bureau 

Waardenburg, Westenberg, OAK consultants, Circularise, Biomatrix, Eva S. Willemsen, Ne-
best 

 Grond-, water- en wegenbouwers: BAM, Beentjes, Beens groep, Dura Vermeer, Germieco, H. 
van Wijk, Heijmans, KWS, Markus Veekens, Mobilis, Rutte Groep, Van Gelder, Van Wijk Nieu-
wegein, Volkerrail 

 Overige: AccelorMittal, VES, Wavin, Nederlandse Bruggenstichting, NEN 
 

Eureka:   
 Penvoerder (i.s.m. VMRG, RCS): TNO   
 Ziekenhuizen: UMC, Alrijne 
 Onderwijs- en onderzoeksinstellingen: TNO, TU Delft, Saxion, Hogeschool Utrecht 
 Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus: ABT, Valtos, LSadviseurs, Bureau Waardenburg 
 Installatiebedrijven: Modulemakers (Croonwolter&dros en TBI), Techniplan, Kropman, AAF 
 Gevelbedrijven: Reynears, Alkondor Hengelo, Rollecate, Gevelbeheer Nederland, Schelde-

bouw, De Groot en Visser, Wicona, Calosol 
 Bouwbedrijven: J.P. van Eesteren, Emergo 
 Toeleveranciers: RCS, Hydro, Daikin, Aldowa, Blueheart Energy 
 Digitale technologiebedrijven: BeNext, Bakker&Spees, Semmtech, InfraBIM, Aeroscan, Octo 

(Spotr.ia) 
 Branche-/kennisorganisaties: Vereniging Metalen Ramen en Gevels (VMRG), Kenniscentrum 

Gevelbouw, Platform IO, Stichting ALUEco, Vereniging ION, Algemene Branchevereniging 
VHS, Vlakglas Recycling Nederland, NBvT, VKG 

 Overig: TNO Vastgoed-CREF, DGBC, NEN 
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Nieuwe Renovatieketens en Skills 
 Penvoerder (duo): Gemeente Amsterdam, House of Skills 
 Onderwijs- en onderzoeksinstellingen: HvA, VU, AMS Institute, UvA, TUD, TU/e, ROCvA/F,  

TNO, Bouwacademy, Vakschool technische installaties, Saxion, Nova College, USI, Hoge-
school Utrecht, HAN 

 Overheid: Gemeente Amsterdam, Utrecht, Lelystad, Provincie Utrecht 
 Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus: Alba Concepts, Buro de Haan, ATA 
 Bouw-, installatie- en renovatiebedrijven: Vorm, Hemubo, Bloemendal, Bos Installatiewerken 
 Toeleveranciers: Jaga, Ee’Ýoo, LG, Smart Makers Academy, RC Panels 
 Digitale technologiebedrijven: White lioness, Axiomic, AplusV  
 Branche-/belangenorganisaties: House of Skills (Amsterdam Economic Board), St. GO2050, 

Techniek Nederland, EDB Gooi&Vechtstreek, Nationaal Renovatie Platform, Stroomversnel-
ling,  Mensen Maken de Transitie 

 Overig: Bouwlab R&Do, Klimaatmissie, Oranje Energie. 033Energie, 3DMakerszone, 
Yes&More, VVE’s Reigersbos, SPARK, Het campagneteam 

 

Brainport Smart District 
 Penvoerder: Stichting Brainport Smart District 
 Overheid: Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant 
 Onderwijs- en onderzoeksinstellingen: TU Eindhoven, Universiteit Tilburg, Fontys 
 Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus: UNSense, Studio Solarix, CC-studio, DSP 

Woodstock   
 Bouwbedrijven en projectontwikkelaars: Cedrus Vastgoed, Hendriks Coppelmans, De Meeuw, 

Volker Wessels, Stam en De Koning, Heijmans, Janssen de Jong/Sustainer Homes, Dura Ver-
meer 

 Woningcoöperaties en vastgoedbedrijven: Woonbedrijf, Syntrus Achmea, DGV Group, CRA 
 Toeleveranciers: EcoCabins, MHomes, IBIS 
 Overige partijen: Brainport Development, SPARK, Particulieren 40 KavelLAB / Modulaire 

Mindset 
 

Ketentransitie Biobased Bouwen 
 Penvoerder: Provincie Groningen 
 Overheid: Prov Groningen, Flevoland, Zuid Holland, Noord Brabant, BuyersGroup (LNV/EZK), 

Staatsbosbeheer 
 Kennis- en innovatiehub bouw: BuildinG, Biosintrum 
 Onderwijs- en onderzoeksinstellingen: TU Delft, Hanzehogeschool, NHL Stenden (Biocompo-

sieten platform), TNO, WUR, St. Fjildlab Noord-Oost Fryslan 
 Advies-, ingenieurs- en architectenbureaus: Daad Architecten, Klein Architecten, TWA Archi-

tecten, RHDHV, House of Design  
 Bouwbedrijven, projectontwikkelaars, toeleveranciers: Emergo, BAM, Durasit, VDM Wonen, 

Isolatiehandel van den Berg, Gevelbeheer BV, SIP construct, RC Panels 
 Toeleveranciers: DunAgro, Europrovyl, RC Panels, Innodeen, MCE Emmen, Recell, Eemshout 

Prefab, Nedcam Solutions, Caparis Greeninclusive 
 Overige partijen: Vereniging Circulair Friesland, Horizon Flevoland, Bowinn Dokkum, LTO 

Noord, Rabobank, MCE Emmen 
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Focus van startconsortia bij opbouw van open nationale innovatie assets en resultaten 
van consortium-overstijgende activiteiten. 
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[1] Talking Assets 2025 (TA25)

1. Monitoring en 
sensoring

2. Forensische 
engineering

3. Data-analyse

4. Informatie-
management

5. Ondersteunende 
kennisontwikkeling

Werkvelden

Innovatie-infrastructuur

1.

2.

3.

Omschrijving

TA25 ontwikkelt werkwijzen, technologische 
oplossingen en digital twins voor het data- en 
risicogestuurd beheer en onderhoud van 
infrastructuur netwerken (initieel bruggen, 
tunnels en sluizen). De integratie van 
monitoring, data-analyse en levensduur-
modellering maakt het mogelijk om de 
vervangings- en renovatieopgave duurzamer 
en effectiever uit te voeren, met behoud van 
de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van 
de infrastructuur.

Digitale infrastructuur: Nationaal asset management platform 
voor kennisdeling en netwerkplanning 

Proeftuinen: Proeftuinen waarin objecten permanent gemonitord 
worden, (Big) data wordt geanalyseerd, digitale tweelingen 
worden gebouwd en nieuwe rekenmethodieken (AI) worden 
ontwikkeld en gevalideerd. 

Engineering en design: Monitoringstechnieken én analyse- en 
meetmethoden specifiek voor bestaande assets in combinatie 
met hoogwaardige kennisontwikkeling en normering.

Monitorings-systemen voor 
verschillende objecttypes

Slimme meettechnieken

Combinatie met Big Data

Modellen om de 
constructieve veiligheid van 
assets te vast te stellen, te 
monitoren en degradatie te 
voorspellen.

Dataverwerking en 
analysetechnieken waarmee 
meetdata uit de monitoring en 
Big Data gecombineerd 
worden en bruikbaar worden 
voor voorspellingen. 

Architectuur voor een open 
platform voor verzameling van 
monitoringsdata, validatie en 
grootschalige analyse van 
verschillende typen objecten.

Kennis over gedrag van 
constructies, systeem-
eigenschappen, risicoduiding, 
asset management en 
renovatietechnieken

We houden Nederland 
veilig en toegankelijk 
door onderhoud en 
renovatie van (initieel) 
bruggen, tunnels en 
sluizen beter te 
voorspellen en alleen 
uit te voeren wanneer 
het nodig is (optimale 
prioritering).

Permanente 
monitoring, forensic 
engineering, data 
analyse (AI), digital 
twins en de 
ontwikkeling van 
specifieke normering 
maken het mogelijk 
om te komen tot 
langere levensduur 
van onze assets, een 
lagere milieubelasting, 
effectievere besteding 
van publieke 
middelen.

Oplossing sociaal-
economische uitdaging

Aansluiting 
infrastructuur

Ontwikkeld product, 
service of expertise

Ontwikkeling en gebruik van 
digitale infrastructuur en 
ontwikkeling en beproeving 
binnen proeftuinen

Eisen aan monitoring en 
digitale infrastructuur stellen. 
Asset- informatie analyse 
technieken leveren aan 
digitale infrastructuur.

Ontwikkeling en gebruik van 
digitale infrastructuur en 
proeftuinen. Test en validatie 
van innovatieve meet- én 
rekenmethoden in 
proeftuinen.

Vaststellen van eisen aan 
digitale infrastructuur. 
Innovatie, doorontwikkeling 
en validatie op basis van 
uitkomsten van proeftuinen

Kennisontwikkeling over 
betrouwbaarheid monitoring, 
materiaalkundige veroudering, 
constructieve risico’s en 
passende normering.
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1. Innovatief aanbestedingsmodel: aanbestedingsmodel op basis van 10% gedachte 
waardoor innovatief wordt aanbesteed en ingekocht op basis van nieuwe 
duurzaamheids KPI's binnen 10% van de ruimtelijke opgave

2. Proeftuinen: Living labs voor civiele infrastructuur waar men innoveert, 
implementeert en leert op basis van de bestaande beheer- en onderhoudsopgave

3. Digital twin civiele infrastructuur: Digitaal gemodelleerde weergave en simulatie van 
civiele infrastructuur dat decision support biedt in ontwerp, beheer, aanleg, 
onderhoud, vervanging en herinrichting van civiele infrastructuur 

4. Living Lab Omgeving: Omgeving waarbinnen proeftuinen worden begeleid en waar 
die proeftuinen worden gebruikt in samenstel van innovatie-methoden, leidraden, 
leergemeenschappen, en onderwijsmodules waarin resultaten worden onderzocht en 
gebruikt voor vernieuwing en doorontwikkeld voor opvolgende projecten

5. Safe Space Dialogue: "Safe Space" waarbinnen wordt gewerkt aan het bouwen van 
vertrouwen tussen de verschillende partners binnen de OBT-sector d.m.v. 
begeleidingstrajecten en leermodules omtrent nieuwe manieren van (samen)werken

[2] Toekomstbestendige assets

Project

1. Levensduurverlenging en 
tweede leven (bruggen en 
kademuren)

8 nieuwe technieken om 
bruggen en kademuren te 
versterken en partieel te 
vernieuwen

We houden Nederland 
toegankelijk door de levensduur 
van infrastructuur te verlengen

We maken Nederland duurzaam 
door infrastructuur langer te 
gebruiken (vervanging vraagt 
extra materiaal)

Opzetten en gebruik van 
proeftuinen

4. Industrieel en modulair 
bouwen (bruggen en 
kademuren)

1 industrieel en modulaire 
waardeketen gevormd 

1 industrieel en modulair 
brugconcept voor de gehele 
waardeketen

We houden Nederland 
toegankelijk door bouwtijd te 
versnellen en de projectkosten 
van renovatie te verlagen

Opzetten en gebruik van 
proeftuinen

2. Multifunctionele stedelijke 
kademuren (kademuren)

2 prototypes multifunctionele 
kademuren

1 integrale, interdisciplinaire 
ontwerpmethodiek (Research 
through Design)

We houden Nederland leefbaar 
door infrastructuur 
multifunctioneel in te richten, 
waardoor grote (stedelijke) 
opgaves omtrent klimaat, 
ecologie en energie aangepakt 
kunnen worden in de 
vernieuwingsopgave

Opzetten en gebruik van 
proeftuinen

Oplossing sociaal-
economische uitdaging Aansluiting infrastructuur

Ontwikkeld product, service of 
expertise

Innovatie-infrastructuurOmschrijving

Ontwikkeling van portfolio van proeftuinen en een living 
lab omgeving waar nieuwe technieken en ontwerpen 
ontwikkeld worden om civiele infrastructuur (bruggen, 
kademuren en verhardingen) toekomstbestendig te 
maken en waar wordt gewerkt aan innovatief 
aanbesteden, digitale infrastructuur en safe spaces om 
te kunnen bouwen met vertrouwen

6. Safe Space Dialogue (asset-
overkoepelend)

Zie boven Opzetten van het programma 
voor kennis- en 
talentontwikkeling

O.a. onderwijspakket omtrent 
Safe Space Dialogue

5. Living lab Omgeving (asset-
overkoepelend)

Leeromgeving online platform 
waarop alle tools en methodes 
beschikbaar zijn

Zie boven Opzetten van het programma 
voor kennis- en 
talentontwikkeling

3. De Nieuwe Straat 
(verhardingen)

3 prototypes circulaire materialen 

1 prototype emissievrije 
bouwplaats met bouw hub

2 klimaat adaptieve verhardingen

1 prototype waterbergende/ 
verkoelende openbare ruimtelijke 
oplossingen

We houden Nederland leefbaar 
door infrastructuur integraal en  
multifunctioneel in te richten, 
waardoor grote (stedelijke) 
opgaves omtrent klimaat, 
ecologie en energie aangepakt 
kunnen worden in de 
vernieuwingsopgave

Opzetten en gebruik van 
proeftuinen; digitale 
infrastructuur (digital twin) 
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[3] Eureka (1/2)
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Project

Innovatie-infrastructuurOmschrijving

Industrialisatie en opschaling renovatie- en 
verduurzaming gevels en installaties in de 
Utiliteitsbouw, door een hoge mate van 
industriële modulaire (pre)fabricatie, 
(de)montage (re)combinatie van (deel) 
oplossingen als antwoord op bouwopgaven. 

Door ontwerp van gevels en installaties en 
industriële processen voor het sluiten van 
kringlopen, demontage en hergebruik, 
energie- en klimaatprestaties én natuur 
inclusiviteit creëren we een leefbaar wonend 
en werkend Nederland.  

Ontwikkeling van businessmodellen, 
simulatietechnologie, een digitale 
infrastructuur en een bottom-up innovatie- en 
‘use-case’ methodiek versnellen innovatie, 
vergroten de succeskans en zorgen voor 
oplossingen waarbij maatschappelijke 
vraagstukken betaalbaar blijven.

Methodische infrastructuur: methodiek om innovaties in multi-
disciplinaire teams en in ketenverband te ontwikkelen en voorbij 
het punt van proefopstellingen te brengen naar opschaling.

Businessmodellen en aanbestedingsmanieren: Nieuwe 
businessmodellen met aansluitende aanbestedingsmanieren 
om knelpunten in de bestaande kringloop aan te pakken, meer 
waarde te creëren voor de eindgebruiker en deze waarde door 
te vertalen naar een beloning voor de volledige renovatieketen

Infrastructuur voor Open Bouwen: Standaarden voor bouwen 
met modulaire en losmaakbare gevels (vastgelegd in VMRG 
werkwijzen en ingebracht voor NEN standaard)

Methodische & Digitale infrastructuur: Industrie 4.0 platform 
voor het analyseren en simuleren van nieuwe bedrijfsprocessen 
met aansluiting op hyperautomatisering.

Digitale infrastructuur: Platform voor de uitwisseling en het 
beheer van informatie voor de gehele levenscyclus van 
gebouwen, in het bijzonder van gevels en installaties.

Oplossing sociaal-
economische uitdaging

Aansluiting
infrastructuur

Ontwikkeld product, 
service of expertise

1A. Innovatie-
ecosysteem voor de 
Utiliteitsbouw

Methodiek voor de 
versnelling van 
innovatieprocessen in 
ketensamenwerking en 
productontwikkeling

Breder implementeren van 
een door teams gedreven 
(bottom-up), methodisch 
innovatieproces (3)

We houden Nederland 
wonend en werkend door 
bedrijfs- en 
keteninnovaties te 
versnellen

2A. Digital Twin voor 
optimalisatie 
businesscases en 
prestaties

Digital Twin voor 
simulatie van nieuwe 
bedrijfsprocessen en 
impact op circulariteit 
en klimaat

Ontwikkelen infrastructuur 
voor simuleren van 
(proces)innovaties (2A)

We houden Nederland 
wonend en werkend door 
bedrijfs- en 
keteninnovaties te 
versnellen

2B/2C. Data-
infrastructuur

Industrie 4.0 Saas
platform voor data 
communicatie en 
-beheer in de bouw

Ontwikkelen infrastructuur 
voor het delen van informatie 
in ketens (2B)

We houden Nederland 
wonend en werkend door 
ICT in de bouwsector 
versneld te introduceren

1B. Vraaginnovatie, 
business modellen en 
prestatie indicatoren

(Kennis over) nieuwe 
businessmodellen 
waarmee meer waarde 
voor de eindgebruiker 
wordt gecreëerd en 
knelpunten in keten 
worden opgelost

Ontwikkelen nieuwe 
businessmodellen voor 
waarde creatie voor de 
eindgebruiker met hierop 
aansluitende vraaginnovatie 
en beloningsmodellen (4)

We maken Nederland 
duurzaam door 
barrières voor circulaire 
product/dienst 
combinaties weg te 
halen

1C. Richtlijn voor 
modulair en los-
maakbaar ontwerpen

Praktijkrichtlijnen, 
ontologie, contract- en
taxatiemodellen voor 
circulaire gevels en 
installaties

Ontwikkelen standaarden 
voor modulaire en 
losmaakbare gevels cf Open 
Bouwen principe (2C)

We maken Nederland 
duurzaam door 
hoogwaardig hergebruik 
van gevelmaterialen 
mogelijk te maken

1A

1B

1C

2A

2B
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[3]  Eureka (2/2)
'U

se
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se
s'

3. Sluiten kringlopen 
voor hergebruik en 
recycling van 
bestaande gevels

5. Modulaire gevel- en 
installatieconcepten 
voor renovatie

We maken Nederland 
duurzaam, doordat in de 
Utiliteitsbouw gevels weer 
gevels kunnen worden.

We maken Nederland 
duurzaam door gebouwen 
energiezuiniger maken 
maken

Systeem en 
technologie welke 
verdergaande 
circulaire strategieën 
voor gevels faciliteert

As-a-service product voor 
de verduurzaming van 
kantoren waarbij 
modulaire gevels en 
installaties worden 
geïntegreerd. En integrale 
concepten voor energie-
winning, opslag en 
distributie met een 
gezond en comfortabel 
binnenklimaat

Gebruik van alle 
infrastructuur, met name 
informatie- infrastructuur

Gebruik van alle 
gerealiseerde infrastructuur 
en in het bijzonder het 
innovatie-ecosysteem en de 
‘use-case’ methodiek en 
simulatie voor optimalisatie

X. ‘Pipeline’ toekomstige uses-cases en projecten (verduurzaming schoolgebouwen en bedrijfshallen)

4. Nieuwe circulaire 
modulaire en 
opschaalbare 
gevelconcepten voor 
de Utiliteitsbouw

We maken Nederland 
duurzaam en mooier met 
circulaire gevelconcepten 
waarbij CO2 impact 
drastisch wordt 
gereduceerd. 

Innovatie resulteert in 
demontabele, aanpasbare 
circulaire gevelsystemen 
met ‘layers en grid’ en  
bevestigingssystemen 
waarbij een uitgesproken 
ontwerp- signatuur 
mogelijk blijft.

Gebruik van alle 
gerealiseerde infrastructuur 
en in het bijzonder het 
innovatie-ecosysteem en de 
‘use-case’ methodiek en 
simulatie voor optimalisatie

6. Modulaire 
decentrale installaties 
voor ziekenhuizen 

We maken Nederland 
duurzaam door gebouwen 
energiezuiniger te maken

Modulaire, industriële 
gevels ziekenhuizen en 
met thermo-akoestische 
warmtepomp

Gebruik van alle 
gerealiseerde infrastructuur
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[4] Nieuwe Renovatieketens & Skills

Innovatie-infrastructuur

1.

2.

3.

4.

Omschrijving

Opzetten van geïntegreerde ketens voor 
industriële & circulaire renovatie, aangevuld 
met een skills gerichte onderwijsketen voor 
de om/bijscholing van de benodigde 
medewerkers, waarmee een nieuw, 
transparant renovatie-ecosysteem wordt 
gecreëerd. Hierbij wordt gewerkt in living 
labs en ontstaan Renovation as a Service-
organisaties, ondersteund door software die 
de optimale renovatie-maatregelen kan 
bepalen.

Proeftuinen: Living Labs met appartementen van 
woningcorporaties  en van verenigingen van eigenaars en met 
grondgebonden woningen van woningcorporaties; Proeftuinen 
voor industriële productie en assemblage.

(Digitale) infrastructuur: verdere ‘uitbouw’ van de rekenkern: 
software die de optimale set van renovatiemaatregelen kan 
bepalen voor een gegeven set KPI’s. Daarnaast het ontwikkelen 
van digitale tools t.b.v. industriële productie & RaaS.

Business- & servicemodellen: Nieuwe businessmodellen voor 
het leveren van renovatieservices gebaseerd op circulaire, 
modulaire, door digital twins ondersteunde oplossingen waarbij 
CO2-uitstoot, circulariteit, kosten, comfort, gezond binnenklimaat 
en belasting elektriciteitsnet worden afgewogen.

Talentontwikkeling: Een onderwijsketen voor om/bijscholing in 
renovatie waarin ervaring van de arbeidspopulatie wordt 
bijgehouden in Skillspaspoorten.

2. Industriële renovatie-
concepten & productie-
lijnen

Project

1. Digitalisering & 
Systeemintegratie

4. Renovation as a 
Service (RaaS)

5. Human Capital

6. Ketenintegratie, 
vraagarticulatie, 
marktbewerking & 
opschaling

3. On-site 
assemblagelijnen

Circulaire, modulaire, 
renovatieconcepten met 
aansluitende industriële
productielijnen.

Oplossing sociaal-
economische uitdaging

Aansluiting
infrastructuur

Ontwikkeld product, 
service of expertise

Ontwerp productielijnen 
voor circulaire renovatie-
concepten (3) en 
realisatie proeftuinen (1)

Digitale tools voor 
renovatieoptimalisatie & 
productielijnen, en voor 
asset-, gebruikers-, netwerk-
& kwaliteits-management.

Realisatie van digitale 
tools voor nieuwe 
renovatie-modellen (2)

Uitgewerkt RaaS-concept, 
incl. verdienmodel & 
financiële instrumenten, 
t.b.v. RaaS-bedrijven die het 
renovatieproces ontzorgen.

Realisatie van het 
servicegerichte 
renovatie-businessmodel 
(3) en pilots/proeftuinen 
(woningrenovaties) (1)

Skills-based onderwijs-
arbeidsmarktketen voor de 
bouw & installatietechniek, 
incl. opleidingsprogramma’s, 
skillspaspoort, functiehuizen, 
wervingsstrategieën, opstap-/ 
transitiepaden, en 
wijkgerichte banencreatie.

Realisatie van skills 
georiënteerde  
onderwijs- en 
arbeidsmarktketen (4)

Governance-structuur voor 
industriële renovatie & RaaS
(incl. modelcontracten), 
oplossing voor congestie, en 
een levensvatbare 
waardeketen rondom RaaS

Opschalen van het 
service gerichte 
renovatie-businessmodel 
(2) (3) en van 
onderwijshervorming (4)

Technieken & processen 
voor snelle lokale montage 
van renovatie-concepten, 
incl. slimme  tools.

Ontwerp assemblagelijnen 
voor circulaire renovatie-
concepten (3) en realisatie 
proeftuinen (1)

We houden 
Nederland wonend 
en werkend door 
meer renovatie 
mogelijk te maken 
middels efficiëntere 
businessmodellen 
en het opleiden van 
meer personeel

We maken 
Nederland 
duurzaam door 
industriële, circulaire 
renovatie mogelijk 
te maken en 
woningen gebouwd 
tussen 1945 en 
1990 in Nederland 
te verduurzamen 
middels Renovation
as a Service
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[5] Brainport Smart District

Innovatie-infrastructuur

1.

2.

3.

Omschrijving

Innovatie Proeftuin Bouwen en Wonen in 
Helmond, met uiteindelijk 2600 woningen 
waar kennis, concepten en prototypen 
worden ontwikkeld voor modulair, industrieel, 
flexibel, duurzaam en circulair bouwen in 
een geïntegreerde woonwijk met 
bijbehorende infrastructuur.

Project

Proeftuin Fase 1: 1000 permanente en 500 tijdelijke woningen 
voor bouw innovatieprojecten met 19 geplande projecten van 20-
150 woningen met doel ca 14 schaalbare prototypes

Learning Community voor kennisdisseminatie en impact 
monitoring voor alle projecten

Modulaire en aanpasbare (nuts)infrastructuur in de proeftuin voor: 
water, energie, afval, glasvezel en sensoren

Oplossing sociaal-
economische uitdaging

Aansluiting 
infrastructuur

Ontwikkeld product, 
service of expertise

1. BSD-innovatie 
organisatie

Ontwikkeling  organisatie, 
governance-structuur en 
aansturingsmodel voor 
een open, nationaal 
toegankelijke, permanente 
proeftuin, 

2. Innovatieve & 
adaptieve 
infrastructuur (Fase 1)

3. Permanente 
woningen (Fase 1)

4. Tijdelijke woningen 
(Fase 1)

Nederland duurzaam: 
door energie positieve 
woningen met een lage 
aansluitwaarde en een 
gedeeld energienet voor 
transport en opslag

Nederland klimaat-
bestendig door klimaat 
adaptief watersystemen 
met 50% reductie. 
Circulair max 20% nieuwe 
materialen

Ontwikkeling en aanleg 
van slimme infrastructuur, 
energienet, circulair 
watersysteem, weg en 
parkeervoorzieningen en 
digitaal wijkplatform

Nuts infra 4.0, energie-grid
coöperatief model voor 
lokaal transport en opslag, 
circulair watersysteem, 
materiaalbank circulaire 
materialen 

Impact & Learning 
Community

We maken Nederland 
duurzaam door circulair en 
duurzaam bouwen 
mogelijk te maken, 
netafhankelijkheid te 
beperken en tegelijk 
woningen betaalbaar te 
houden en sneller te 
bouwen met hogere 
arbeidsproductiviteit

Ontwikkeling van 9 
prototypen met totaal 940 
woningen in de proeftuin 
en aansluiting op 
infrastructuur, alle 
mobiliteit emissievrij.

(Kennis over) en realisatie 
9 prototypen van 
innovatieve woningen:  
circulair en/of bio-based, 
energie positief (POM), in 
cocreatie met bewoners,   
energie 100% 
hernieuwbaar en 50% on-
site energie matching

We houden Nederland 
wonend en werkend door 
efficiënter en flexibeler te 
bouwen op basis van 
modulaire, flexibele, 
tijdelijke woningen

Ontwikkeling 5 prototypen 
in de proeftuin met totaal 
432 woningen en 
aansluiting op 
infrastructuur

Kennis over en in de 
praktijk geteste ontwerpen 
en ontwikkelde prototypen 
van modulaire, flexibele, 
tijdelijke woningen, met 
50% winst 
arbeidsproductiviteit en 
50% kortere bouwtijd

Nader te bepalen in lijn 
met BTIC opgaven en 
BSD programmalijnen

Ontwikkeling van ca 18 
prototypen door 1000 
woningen in ca 30 
projecten  Fase 2

5. Permanente 
woningen (Fase 2)

Nader te bepalen in lijn 
met BTIC opgaven en 
BSD programmalijnen

Een Campus 
financieringsmodel en 
kennisplatform voor alle 
partners



 

 

23 Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en 
Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur     
 

 
 

 

 

 

  

[6] Ketentransitie Biobased Bouwen

Omschrijving

Ontwikkeling van een productieketen voor 
biobased materialen (de bouwmaterialen-
keten), van prototypes van en proeftuinen 
voor biobased bouwen (de waardeketen) 
en van condities voor innovatie en businees
voor opschaling van biobased bouwen bij 
overheden, onderwijs en digitale systemen 
(het ecosysteem).

1. Biobased 
Bouwmaterialen

3. Realisatie van 
proeftuinlocaties en 
opschalingsprojecten

4. Netwerk-organisatie 
en Lerende 
organisaties

5. Digitalisering en 
ketentransitie

Project

(Productiecapaciteit 
voor) biobased 
materialen, aansluitende 
bouwproducten en 
halffabrikaten

Innovatieve biobased 
woningen in proeftuinen, 
met opschaling 
productiecapaciteit

Gezamenlijke  
infrastructuur voor 
onderzoek, 
businessontwikkeling en 
kennisdeling voor 
opschaling

Informatieafspraken en –
verzameling voor 
opbouw infrastructuur en 
ketenorganisatie

We maken Nederland 
duurzaam door (meer) 
hernieuwbare materialen 
voor de bouw te creëren

We maken Nederland 
duurzaam door met 
(meer) hernieuwbare en 
milieuvriendelijke 
materialen te bouwen

We maken Nederland 
duurzaam en benutten 
dat voor versterking 
internationale positie

We houden Nederland 
gehuisvest door 
versnelling van het 
bouwproces

Opzetten en gebruik 
maken van proeftuin 
bouwmaterialen en –
componenten (1A)

2. Ketenvorming voor 
verbinden vraag en 
aanbod voor biobased 
gebouwen in Fieldlab

Hantering van nieuwe 
materialen en keten-
samenwerking in  
projecten voor 
nieuwbouw en  
herstructurering 

We maken Nederland 
duurzaam door met 
(meer) hernieuwbare en 
milieuvriendelijke 
materialen te bouwen

Opzetten van kleine 
schaal proeftuinen/ 
experimenten en 
opschaling in projecten 
van toenemende schaal 
(1B)

Opzetten van 
proeftuinen op grotere 
schaal (1B)

Opzetten van 
programma voor 
talentontwikkeling (5), en 
ondersteunende 
activiteiten voor andere 
projecten (zoals 
ketenvorming)

Opzetten van digitale 
infrastructuur (5)

Oplossing sociaal-
economische uitdaging

Aansluiting 
infrastructuur

Ontwikkeld product, 
service of expertise

Innovatie-infrastructuur

1A.

1B.

2.

5.

Proeftuinen: Open Fieldlab voor onderzoek naar en 
ontwikkeling van productie/opschaling van biobased 
grondstoffen tot bouwmaterialen en –componenten

Proeftuinen: Fieldlabs van bouwprojecten van verschillende 
schaal als gezamenlijke leeromgeving voor ketensamenwerking

Digitale) infrastructuur: Digitale beschikbaarheid van informatie 
over biobased bouwmaterialen in BIM en afspraken over 
standaarden. Gezamenlijke ontwikkeling van innovaties en 
nieuwe typen businessmodellen

Talentontwikkeling: Adaptieve curricula in bouwonderwijs en 
opleidingen in het praktijkonderwijs met leer-werkcombinaties in 
bedrijven
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