Wij zijn MOOS.
Wij willen op een verantwoorde manier het woningtekort
oplossen. Voor iedereen een fijn thuis. Omdat dit een
complexe ambitie is, hebben we een onafhankelijk team
samengesteld van experts uit verschillende vakgebieden.
We brachten alle aspecten uit de woningmarkt in kaart
(want alleen zo bouw je verantwoord) en creëerden
de ultieme oplossing. Een uniek soort sociale en
middenhuurwoning. Schaalbaar naar doelgroep en
verhuurprijs.
Met de beste partners uit de bouwsector kwamen we tot
deze vooruitstrevende ‘hybride materialisatie’. Zo werden
we een niet-bouwer die industrieel woningen produceert
en assembleert.

hoi wij
zijn concrete
wie
we zijn
en
wat we
doen
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concrete develops concepts.
we develop them in architecture, interior design, urban development
and brand development.
concrete loves provoking, confusing, philosophising, scale models,
haute cuisine, burgers, and (most of all) shattering dogmas.
concrete provides results. no grand theories or abstract ideas. just
things that work.
concrete unites people. we work with a team of 49 multi-disciplinary
creatives as architects, interior designers and visual marketeers to
help businesses and institutions.
concrete wants the best answers, not the easiest solutions.
concrete likes to let the
work do the talking.
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aanpassen

citizenM hotels
Met citizenM heeft Concrete een revolutie veroorzaakt in
de hotelwereld. Het hotel is specifiek ontworpen als een
betaalbare luxe ervaring voor de moderne, mobiele wereld
burger. Door het weghalen van verborgen kosten en onnodige
onderdelen uit een standaard hotel, is het mogelijk geworden
om een luxe product aan te bieden voor een betaalbare
prijs. Elk hotel bestaat uit 14m2 compact ontworpen
modulaire hotelkamers. Deze zijn in citizenMs eigen fabriek
geproduceerd, makkelijk te transporteren en snel te bouwen,
doordat ze gestapeld worden op een traditioneel gebouwde
plint. CitizenM bestaat inmiddels uit 22 locaties wereldwijd, met
20 locaties in ontwikkeling.

urby woonconcept
Een woonconcept, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd
door Concrete samen met lokale ontwikkelaar Ironstate. De
huurwoningen zijn betaalbaar, compact en ruimtelijk, en deels
gemeubileerd. De verschillende type woningen zijn flexibel
in ruimte en gebruik en daarom aanpasbaar voor elke stijl
en voorkeur. Gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen
zoals een entree-café - gemarkeerd door de iconische Urbyhuis vorm-, een gym, (dak)tuinen en terrassen, geven de
bewoners de mogelijkheid elkaar, en de buurt, te ontmoeten en
daadwerkelijk een gemeenschap te bouwen en te vormen.
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the west residential
Hell’s Kitchen – bekent om zijn industriële karakter – verliest
zijn donkere kanten, maar het blijft een onmiskenbaar
mysterieuze en eigenzinnige buurt. The West draagt daar aan
bij, door een nieuwe manier van wonen te introduceren op
Manhattan. Condominiums ontworpen van binnen naar buiten,
gemixt met studio’s, 1, 2, en 3-kamer appartementen, en een
uitgebreide selectie aan gezamenlijke ruimtes en buiten ruimte.
Het voetstuk van het gebouw biedt loft-achtige appartementen
met een robuuste baksteen façade. Deze bakstenen zijn
speciaal ontworpen en gemaakt van gerecycled bouwafval.
De top van het gebouw is een ‘wolk’ van lichte ‘luchtige’
appartementen ontworpen die uitkijken met uitzichten over
Manhattan en Hudson River.

zoku long stay hotels
Zoku is een Japanse term voor ‘stam’ of ‘groep’ en staat
symbool voor de moderne creatieve nomaden waarvoor werk
en prive in elkaar overlopen, en die over de wereld reizen en
de grenzeloze vrijheid zoeken.
Zoku bied een hybride oplossing voor de onafhankelijke,
zakelijke reiziger die een werkplek en woning zoekt voor een
paar dagen tot een paar maanden. Een compacte woonwerkruimte met de service van een hotel en de sociale energie
van bruisende buurt. De slim vormgegeven lofts – waarin
alle functies in elkaar passen als een Japanse 3D puzzel –
bieden een privé woon-werkuimte. Daarnaast zijn er publieke
ruimtes bovenop het gebouw gecreëerd waar men elkaar kan
ontmoeten, samen werken, samen eten en samenleven in een
nieuw te ontdekken stad.
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Onze producten
Wij maken allerlei constructies van hout. Deze constructies
moeten uiteraard veilig zijn. Daarom doen wij ons werk onder
geconditioneerde omstandigheden en onder voortdurend
strenge kwaliteitscontrole.
Gelamineerd hout wordt ingedeeld in verschillende
sterkteklassen. Voordat wij gaan lamineren wordt het hout
op natuurlijke onjuistheden geselecteerd. Bij het lamineren
verlijmen wij meerdere lagen hout op elkaar, evenwijdig aan
de vezelrichting. Een contactloos meetsysteem waarborgt
het vereiste vochtgehalte van het hout. De flexibiliteit van een
enkele lamel maakt het mogelijk om ieder gewenst model
te creëren: de mogelijkheden zijn nagenoeg grenzeloos. De
lamellen worden op elkaar geperst onder hoge constante
hydraulische druk. Zo ontstaat er een zeer stevige en
duurzame constructie.

Over ons
Houtconstructies vragen om vakkennis, oog voor detail en
liefde voor het werk. Meesterschap, dus! In ons bestaan van
meer dan een halve eeuw hebben wij met succes ruim 20.000
opdrachten gerealiseerd.
Heko Spanten is een zusteronderneming van Houthandel
Lambert van den Bosch in Ede. Wij zijn de specialist in het
construeren, fabriceren en monteren van gelijmde dragende
houtconstructies. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld
houten spanten, gelamineerde liggers, gelamineerd hout,
gelijmd hout en lamellen hout. Naast bouwconstructies leveren
wij ook traditionele houtconstructies.

Alle foto’s op deze pagina:
Walter Frisart FOTOwerk
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Entreegebouw Keukenhof
De imposante vurenhouten dakconstructie van in elkaar
geschoven tweebenige driehoeken. Heko Spanten
vervaardigde de vuren houten liggers. Ze hebben een lengte
van 31 meter en hoogte van 2,8 meter.

Alle foto’s op deze pagina:
Walter Frisart FOTOwerk
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HEKO SPANT EN

‘Recyclen is ‘minder slecht
doen’, dat is jammer als je
ook ‘goed kunt doen’
Het overheidsbeleid is duidelijk. De Nederlandse economie in
2050 volledig circulair. We moeten minder grondstoffen gaan
gebruiken en dus meer circulair gaan werken. Gevestigde
partijen insinueren vaak dat recycling invulling geeft aan dit
beleid en de oplossing is voor de milieuschade die ontstaat.
Niets is minder waar. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat
we in Nederland circa 80% van ons afval recyclen. Echter,
slechts 8% van het materiaal vindt daadwerkelijk een nieuwe
toepassing. Recyclen is dus niet de beste oplossing.
Wat nodig is, is hoogwaardig hergebruik en zogenoemde upcycling oplossingen. Dat is op heel veel onderdelen al mogelijk.
Bedrijven die stellen een hoog percentage te recyclen zijn om
die reden onnodig verontreinigend en laten bovendien veel
waarde liggen.

‘Het oplossen van de
mis-match tussen het
vrijkomen van en de
vraag naar materialen
is noodzakelijk’
Door het uitvoeren van renovaties, transformaties en sloop van
vastgoed, komen er op grote schaal producten en grondstoffen
vrij. Deze stromen verlaten de bebouwde omgeving om elders
veelal laagwaardig verwerkt te worden. Tegelijkertijd is er
vanuit de vastgoedsector een enorme vraag naar producten en
grondstoffen om te kunnen renoveren, transformeren en nieuw
te bouwen. Het is onvoorstelbaar dat deze twee stromen elkaar
in de praktijk nauwelijks lijken te ‘raken’.

aan product- en systeeminnovaties in relatie tot circulair
bouwen. En we zijn nog lang niet klaar! We zijn er trots op dat
we voor grote stromen vrijkomende materialen en grondstoffen
uit ontmantelingswerkzaamheden nieuwe mogelijkheden
hebben gevonden.
Dit doen wij door het maken van nieuwe verbindingen, nieuwe
samenwerkingsvormen en heel gerichte investeringen in
technologische oplossingen.

Dat kan anders en het is ook noodzakelijk om het anders te
doen. Er gaat immers veel waarde verloren op de lineaire
manier, de milieubelasting is bovendien fors en uiteindelijk
zullen we onvoldoende grondstoffen uit de aarde kunnen halen
om ons welvaartsniveau te kunnen handhaven.

Natuurlijk promoten wij ook demontabel bouwen, cradle to
cradle producten en onderschrijven wij de noodzaak om meer
verantwoordelijkheid bij producenten van producten te leggen.
Toch zien wij het als onze missie om oplossingen te vinden
voor de enorme hoeveelheid producten en grondstoffen die al
zijn toegepast in de gebouwde omgeving. Immers, het is niet
verstandig om die waardevolle voorraad ‘af te schrijven’.

New Horizon Urban Mining ontwikkelt circulaire oplossingen
om de genoemde mis-match op te lossen.
Samen met de partners van het Urban Mining Collective, een
initiatief van New Horizon, realiseerden wij al een mooie reeks

Toren Zuid-as Amsterdam Woody
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‘We make Urban Mining
profitable’
We geloven in een Circulaire Economie als het nieuwe
economisch model. Voor ons is het geen nieuwe
duurzaamheidshype. Circulair is beter en kan nu al
concurreren met lineair als het gaat om het hoogwaardig
hergebruik en up-cyclen van producten en grondstoffen die uit
gebouwen vrijkomen bij renovatie, transformatie en sloop.
Wij maken onze circulaire ambitie niet het probleem van
iemand anders. Wij zijn gewoon begonnen met het realiseren
van onze ambitie en hopen door het bieden van oplossingen
zoveel mogelijk vastgoedeigenaren te mogen helpen.
Dat begint met een heldere belofte: “Als wij uw ontmantelingsopgave mogen uitvoeren dan is dat met zekerheid niet duurder,
het duurt niet langer, het is veel leuker en meer circulair”. Wij
investeren dus in de circulaire aanpak waarin we een
grenzeloos vertrouwen hebben. We ambiëren de positie van
‘hoofdaannemer van de ontmanteling’ en halen dus niet alleen
de krenten uit de pap (de oogst van waardevolle materialen),
maar nemen het gehele ontmantelingswerk risicodragend aan.
Één partij en één all-in prijs dus voor het totaal, inclusief de
noodzakelijke asbestsanering, de maatregelen die nodig zijn
volgens de Wet Natuurbescherming, eventuele bodemverbeteringen en/of bouwrijp maken.

‘We make Circular
economy possible’
Veel professionals kunnen hun agenda vullen met symposia
en kennissessies met Circulaire Economie als onderwerp.
Ook wij vinden kennis delen over dit onderwerp belangrijk.
We doen dat dus ook dagelijks, onvoorwaardelijk. Toch zijn
wij liever concreet bezig met ‘doen’. Met het vertrouwen
van opdrachtgevers vergaren we ‘voorspelbaar volume’ aan
materialen en grondstoffen die we de komende jaren kunnen
oogsten uit de bebouwde omgeving. Met onze partners maken
we nieuwe producten en creëren we nieuwe bedrijfsmodellen,
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Onderdeel van onze aanpak is dat we een gecontroleerde
ontmanteling van materialen en grondstoffen uitvoeren om
zoveel mogelijk waarde te behouden (oogsten) en een zo goed
mogelijk uitgangspositie te krijgen om er weer nieuwe
producten van te maken (hergebruik of upcycling).
Hierdoor kunnen we op het totaal ook echt concurreren met
een traditionele ‘lineaire aanpak’ en garanderen we dat u niet
wordt geconfronteerd met verrassingen gedurende de
uitvoering van het werk.
Dezelfde belofte hanteren we overigens ook voor het leveren
van materialen die voortkomen uit Urban Mining. Ook dan zijn
we niet duurder, duurt de levering zeker niet langer, is het heel
veel leuker en natuurlijk meer circulair.
Bezien vanuit de eigenaar van gebouwen maken we Urban
Mining dus ‘profitable’.
Het stenen tijdperk eindigde immers ook niet omdat er
geen stenen meer waren. Er ontstond simpelweg een beter
alternatief.

zodat we een heel concreet assortiment kunnen aanbieden
aan de markt. Door onze regierol over dit totale proces
zijn we bovendien in staat ook sociaal een aanzienlijke impact
te realiseren. We creëren (nieuwe) banen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden de realisatie van
deze SROI oplossingen concreet aan aan de markt. Zo maken
we nieuwe grondstof-kringlopen en dragen we bij aan een
inclusieve economie. Zonder subsidie, zonder meerkosten,
maar met bravoure, creativiteit en ondernemerschap. Zo
dragen we ons steentje bij aan het mogelijk maken van een
circulaire economie en daar krijgen we ongelofelijk veel
energie van!
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‘We make Circular
products lovable’
Thomas Rau vat het geweldig samen in zijn boek Material
Maters: Afval is materiaal zonder identiteit. De oplossingen
om het ontstaan van afval te voorkomen zijn legio. Wij
hanteren een paar principes. Om te beginnen slopen we niet,
maar oogsten we. Iedereen begrijpt dat het bouwen van een
gebouw vraagt om een harmonieuze samenwerking van een
grote diversiteit aan disciplines. Waarom dan ontmantelen
vanuit één discipline? Wij zetten verschillende disciplines
in om omgekeerd te kunnen bouwen en daarmee een veel
waardevollere oogst te realiseren.

veel bruikbare grondstoffen (waardoor we nieuwe moeten
delven). Bedrijven die trots zijn op hoge recyclingpercentages
hebben het wat ons betreft niet begrepen. Ze vernietigen
waarde en veroorzaken CO2 emissies. Voor heel veel
materialen die nu gerecycled worden zijn aantoonbaar betere
oplossingen voorhanden. Laten we die benutten.
Op deze manier brengen we producten naar de markt ‘met een
verhaal’. Dat maakt ze bijzonder en geeft hen een identiteit.
Mensen houden van verhalen. Verhalen zijn bovendien de
beste manier om kennis over te dragen.

We proberen recyclen te voorkomen. We vinden het belangrijk
dat iedereen begrijpt dat recyclen de laatste oplossing is
als alle andere oplossingen (nog) niet mogelijk zijn. Er gaat
immers veel waarde verloren op die manier en we verliezen

‘Het nieuwe bedrijf is
een alliantie’
Het circulaire model vraagt om samenwerking. Om ervoor te
zorgen dat we de producten die we maken van materialen uit
Urban Mining door de markt eenvoudig kan worden toegepast,
zijn we samenwerkingen aangegaan met producenten en
distributeurs van bouwmaterialen. Het zijn alleen gevestigde
bedrijven met een aanzienlijke positie in de markt. Het team
werkt inmiddels samen in het Urban Mining Collective
(www.urbanminingcollective.nl).
De partners zorgen ervoor dat onze producten in complete
leveringen (daar waar nodig aangevuld met nieuwe materialen)
op een efficiënte manier op de bouwlocatie komt. Door gebruik
te maken van de partijen waar veel aannemers nu ook al
bestellen, voorkomen we het maken van nieuwe magazijnen,
dubbele transporten, administratieve last en een verstoring van
het bouwlogistiek proces. Ook aan deze zijde van de keten is
de belofte dus “Het is niet duurder, het duurt niet langer, het is
veel leuker en heel veel duurzamer”.
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Vianen
Vianen werd in 1961 opgericht en is vandaag de dag
toonaangevend producent van houten gevelelementen en
houten kozijnen. Vianen is het enige bedrijf met een KOMOcertificaat voor het toepassen van houten gevelelementen in
hoogbouw, in combinatie met kunststof –
en aluminiumkozijnen.
Met ons geautomatiseerde productieproces bedienen we
grote nieuwbouw- en renovatieprojecten van aansprekende
opdrachtgevers. Dit doen wij in onze 14.000 m2 tellende
fabriek in Montfoort: van ontwerp tot aflevering op locatie. We
werken alleen met materialen waarvan we zeker weten dat ze
van de hoogste kwaliteit zijn.

VIANEN

Het is nooit af

Het moet goed

Wij blijven zoeken naar manieren om het nog slimmer en
mooier te maken. Het kan altijd beter.

We doen het goed, of we doen het niet.

Hout is niet heilig

We gaan op zeker

Maar onze kwaliteitsnorm wel. En we leggen de lat hoog.

We passen nieuwe technologie pas toe als onze
kwaliteitsnorm kan worden gehaald.

Respect

Samen innoveren

We gaan met respect om met hout, ons product, het milieu
en onze mensen. En dat verwachten we ook van onze
opdrachtgevers.

Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan
innovaties op het gebied van product en proces.

VI ANEN

De Ananas Leiden
Een groot project? Vianen Kozijnen gaat mooie uitdagingen
graag aan. Wegens de grote hoogte is het essentieel dat er
sprake is van een uitstekende lucht-, wind- en waterdichting.
De gevelelementen zijn daarom voorzien van het Vianen
Garantkader.

Vertical Amsterdam
In een appartementencomplex waar alles draait om
groen horen geen betonnen gevelelementen. De houten
gevelelementen van Vianen Kozijnen passen hier dan
ook perfect bij. De grote uitdaging ligt bij het gevarieerde
gevelbeeld en de verschillende verdiepingshoogtes. En dat op
79 meter hoogte.

VIANEN

VI ANEN

Brink Beverwijk
Een groot project? Vianen Kozijnen gaat mooie uitdagingen
graag aan. Wegens de grote hoogte is het essentieel dat er
sprake is van een uitstekende lucht-, wind- en waterdichting.
De gevelelementen zijn daarom voorzien van het Vianen
Garantkader.

Sluishuis Amsterdam
Het iconische Sluishuis is een uniek gebouw op IJburg in
Amsterdam. Het gebouw richt zich volledig op wonen aan
het water. Vianen heeft meegedacht aan de meest efficiënte
detaillering voor dit project. Dit heeft geleid tot een maximale
garantie waardoor zorgeloos en veilig gebouwd kan worden.

VIANEN

VI ANEN

Moxy Utrecht &
Scheveningen
Het Moxy Hotel heeft een bijzondere constructie en
bouwmethodiek. De onderconstructie bestaat uit een
betonnen tafel met zo min mogelijk poten in de archeologische
ondergrond. De hotelkamers worden als houten elementen
aangeleverd en in het werk gestapeld op een betonnen
onderconstructie. Dit zorgt voor een zeer snelle bouwperiode
beperkt de overlast aan de bebouwde omgeving en levert een
bijzonder duurzame constructie.

Van Rossum
Raadgevende Ingenieurs
Van Rossum is veel meer dan een constructeurs bureau. We
treden op als adviseur van de opdrachtgever en, als onderdeel
van een ontwerpteam, begrijpt Van Rossum dat het om meer
gaat dan het vertalen van een Programma van Eisen in een
ontwerp.
Wat ons interesseert, is het waarmaken van ambities en deze
in overeenstemming brengen met het beschikbare budget.
Daarom bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel
vormen tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de architect,
het projectmanagement en de overige adviseurs. En omdat
we dat als Van Rossum al heel lang doen, zijn we behoorlijk
bedreven in het organiseren van integrale oplossingen.
Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als
constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen
zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en maken
we het mogelijk dat er creatief ontworpen kan worden. We

noemen dat zelf ‘economisch construeren’, het in de beginfase
al neerzetten van een helder economisch constructief concept
dat de realiseerbaarheid van een project garandeert.
Naast dit technische component zijn we als Van Rossum uit
op een goede communicatie die nodig is voor het realiseren
van een projectaanpak. Het gaat daarbij niet alleen om de
ontwerpteamleden, maar ook om andere betrokkenen, zoals
gebruikers, controlerende instanties en gemeenten. De
afgelopen jaren hebben we geleerd dat het nodig is om als
stimulator op te treden: proactief en gedurfd.
Daarbij gaat het om veel meer dan het aandragen van
oplossingen in ons eigen vakgebied.
Bij Van Rossum weten we dat achteroverleunen en afwachten
niet kan. Wij houden van die verantwoordelijke positie en
we zien dat het leidt tot prachtige projecten waar onze
opdrachtgevers blij mee zijn.

Toren Zuid-as
Amsterdam; Woody
Op de Zuidas komt een nieuw duurzaam, houten
kantoorgebouw van 86 meter hoog. Het wordt een van de
hoogste houten gebouwen ter wereld. Vloeren, kolommen en
balken worden in hout uitgevoerd. In alle opzichten wordt dit
een duurzaam gebouw. De bouwtechniek is duurzaam, de
materialen zijn duurzaam en optimaal herbruikbaar. De ambitie
is dan ook om het hoogste duurzaamheidscertificaat BREEAMNL Outstanding te behalen.

Moxy Utrecht
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Brouwerij De 7 Deugden
Naast de molen van Osdorp in Amsterdam, een nieuw
brouwerij complex met proeflokaal. Bij De 7 Deugden werken
mensen voor wie een gewone baan niet vanzelfsprekend
is. Op een betonnen kelder in het dijklichaam is de opbouw
volledig in hout uitgevoerd (vloeren en wanden).

Hoefse Hout
In het hart van de Hoef in Amersfoort komen drie hofjes met
een houten constructie. De verschillende panden variëren
in hoogte tussen de twee en zes lagen. In de eerste hof is
ruimte voor grondgebonden woningen, in het tweede komen
appartementen rond een groen binnenhof en het derde hof is
een co-working – co-living concept.
Brouwerij De 7 Deugden

Coolbase
Aan de Coolhaven in stadsdeel Delfshaven is de nieuwe
woontoren Coolbase gebouwd. De woontoren van ca. vijftig
meter telt 16 verdiepingen, waarin 57 woningen zijn
gerealiseerd en ca. 700 m2 aan gemeenschappelijke functies.

Hoefse Hout
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Wie zijn wij?

Waarom doen we dat?

LBP|SIGHT is een advies- en ingenieursbureau op het
gebied van bouw, ruimte en milieu. Dagelijks helpen
wij onze opdrachtgevers om nog duurzamere woon- en
werkomgevingen te realiseren. Via ons advieswerk dragen we
bij aan een meer energiezuinige, milieu- en materiaalbewuste
samenleving.

Onze visie? Elk mens gedijt in een veilige, gezonde en
duurzame omgeving. Oftewel, een fijne plek om te wonen,
werken en ontspannen. Daarom zetten we ons elke dag in voor
de leefomgeving. Daarbij kiezen we voor een totale, integrale
aanpak en een langdurige en persoonlijke relatie. Werken op
de automatische piloot, dat is niks voor ons. We durven buiten
de gebaande kaders te denken en gebruiken ons gezond
verstand. Dit zorgt voor innovatieve, effectieve, maar vooral
praktische oplossingen. Voor nu én in de toekomst.

Met ruim honderd professionals werken we aan slimme
en praktische oplossingen op maat. Dat doen we binnen
onze expertisegebieden: bouwakoestiek, bouwfysica,
brandveiligheid, duurzaamheid, energie, gebiedsontwikkeling,
geluid en trillingen, milieu, projectregie, rentmeesterij en
ruimtelijke ordening.

Meer informatie? Bezoek www.lbpsight.nl.

Foto: egbertdeboer.com

Wat doen we?
We zetten onze kennis en vaardigheden in tijdens de
ontwikkelfase, realisatiefase en beheerfase van projecten,
zoals:

High Park Velperweg,
Arnhem
Transformatie van oude kantoorpanden naar woningen is een
duurzame manier om het woningtekort op te lossen. Zo ook
het voormalige hoofdkantoor van ING in Arnhem. De afgelopen
jaren werd het pand – gebouwd in 1968 – getransformeerd
tot wooncomplex met energiezuinige, toekomstbestendige
appartementen.
LBP|SIGHT begeleidde de vergunningsprocedures, deed
bouwfysisch onderzoek en gaf advies op het gebied
van brandveiligheid en akoestiek. Ook regisseerden
we het onderzoek rondom de ontheffing van de Wet
natuurbescherming.

Moxy Utrecht
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Het hoofdgebouw van High Park is zonder steigers gemaakt.
Dat maakt de detaillering complexer, omdat je achteraf aan
de buitenzijde geen afwerkingen voor wind en waterdichtheid
meer kunt maken. High Park is uiteindelijk een uniek,
opvallend gebouw geworden, met veel impact op de omgeving
en de stad Arnhem.

Foto: egbertdeboer.com
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Moxy Hotel, Utrecht
Op de culturele en creatieve hotspot Rotsoord in Utrecht is
designhotel Moxy te vinden: een stedelijk en eigenzinnig
object. Het hotel bestaat uit 172 kamers, een groot terras, een
bar en een kleine meetingroom. Moxy Hotel Utrecht is gelegen
aan het water Vaartsche Rijn en op loopafstand van het
historische centrum van Utrecht.
LBP|SIGHT beoordeelde de opbouw van de
constructiemethode en toetste het ontwerp van het gebouw
aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit. Het
hotel werd ook voorzien van een sprinkler-, brandmelden ontruimingsinstallatie. Hiervoor stelde LBP|SIGHT de
uitgangspuntendocumenten op.
Foto: egbertdeboer.com

Foto: egbertdeboer.com

Fenix I Katendrecht,
Rotterdam
Met bijna 45.000 vierkante meter was het een van de grootste
bouwprojecten van ons land: de realisatie van 212 nieuwe
loftappartementen op de bestaande Fenixloods in Rotterdam.
De voormalige loods biedt nu ruimte aan een gemixt
programma van wonen, werken, parkeren en recreëren. Ook
is een deel van de bestaande loods getransformeerd tot een
cultuurcluster met bekende culturele initiatieven.
Tijdens de ontwerpfase, bouwvoorbereiding en
realisatie adviseerde LBP|SIGHT op het gebied van
bouwfysica (daglicht, koudebruggen), akoestiek
(geluidisolatie, geluidwerende voorzieningen) en
brandveiligheid (brandcompartimentering, vluchtwegen en
brandbeveiligingsinstallaties).
In de media was er veel aandacht voor Fenix I. Ook won het
prestigieuze project veel prijzen, waaronder de European
Property Awards 2020, Architecture MasterPrize 2020 en de
Rotterdam Architectuurprijs 2019.

Foto: egbertdeboer.com
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Vergeet traditionele prefab,
wij gaan verder
Niet meer alleen op zoek naar snelheid en eenvoud, maar ook
naar consequente, hoogwaardige en gestroomlijnde kwaliteit.
Zo bouwen wij voor de toekomst. Als projectontwikkelaar,
woningcorporatie of architect denk je bij de inrichting
namelijk niet alleen aan nu, maar ook aan later. Om snel
én verantwoord te bouwen zorg je daarom niet alleen voor
geprefabriceerde buitengevels en vloeren, maar ook kant-enklare, duurzame en circulaire toiletten, badkamers, keukens of
alle drie-in-één.

‘de innovatieve
kant-en-klare
‘natte ruimte’
uit het lab van de
meestermeubelmaker’
SANIFAB

• Circulair
• Kitloos en naadloos
• Remontabel
• Kant-en-klaar
• Plug-and-play
• Korte bouwtijd

Transformatie-unit: Mono
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Innovatie in de bouw op
zijn schoonst
Iedere unit leveren we in zijn geheel en gebruiksklaar af. Dat
betekent dat wij het in onze eigen fabriek bouwen en jij alleen
de kant-en-klare ‘doos’ netjes op zijn plaats hoeft te schuiven,
stekker er in, koppelen aan de afvoer, klaar. Precies wat je
nodig hebt om duurzaam te bouwen. Ze zijn onderhoudsarm,
naad- en kitloos afgewerkt en daarnaast volledig recyclebaar.
Innovatie in de bouw op zijn schoonst noemen we dat.

MOOS Lab woning toilet

MOOS Lab woning badkamer

B E DRIJFSNAAM
SANIFAB

Kortere bouwtijd, plug-and-play

SANI FAB

Kaswoning Buiksloterham 2016

Ofme staat voor Onderneming voor Functioneel Materiaal- en
Energiegebruik. En op zijn Engels voor ‘of me’: ik ben van
mezelf.
Grofweg zijn mijn werkzaamheden in twee categorieën te
verdelen. Enerzijds help ik bouwers en architecten gezonde,
comfortabele en energiezuinige woningen te bouwen door
hen te helpen de juiste beslissingen te nemen op het vlak
van isolatie, ventilatie, verwarming en koeling etc. Anderzijds
help ik veel particulieren aldus hun bestaande woning te
verduurzamen waarmee die comfortabeler, gezonder en
goedkoper wordt.
Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd en daarna bij TNO en
een aantal ingenieursbureaus gewerkt. Ook heb ik de opleiding
tot Passiefhuisvakman gedaan, vanuit de gedachte dat je door
de warmte- en koudevraag zo ver mogelijk te drukken een

eenvoudigere en goedkopere installatie krijgt.
En nu ben ik ruim zes jaar actief als zelfstandige. Mijn klanten
behoren meestal tot de ambitieuzere types, of mensen
die anderszins iets ongebruikelijks willen: een kaswoning,
woonboot, tiny house, monument…
Wat mij enorm aanspreekt aan MOOS én aan de SYTYCB?prijsvraag is het gegeven om te ontwerpen vanuit de gedachte
een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership te bereiken in
plaats van een zo laag mogelijke investering. Dat laatste hoeft
namelijk helemaal niet te betekenen dat je een betaalbaar
huis oplevert. En dat is, naast de energietransitie, een van de
grootste uitdagingen waar we voor staan en waar nog altijd
lang niet voldoende aan gewerkt wordt.

Three Generation House Buiksloterham 2015

Three Generation House,
Buiksloterham

Schuurwoning,
Westzaan

Zelfbouwwoning voor gezin met appartement voor
grootouders. Flexibel ingedeeld waardoor deel bovenwoning
op termijn bij de benedenwoning kan worden gevoegd.
Gebouwd volgens passiefhuisprincipes: zeer veel glas op zuid,
minimaal op noord-oriëntatie. Genereerde veel aandacht, tot in
de New York Times aan toe.

Ontworpen volgens passiefhuisprincipes, dus er is zeer goed
rekening gehouden met waar en hoeveel beglazing er op de
verschillende woningoriëntaties is toegepast. Hoofdzakelijk
biobased materialen, verdieping en afwerking volledig in HSB.
Vanzelfsprekend balansventilatie met warmteterugwinning,
zéér stille lucht/water warmtepomp, voldak PV.

Kaswoning,
Buiksloterham

Schuurwoning Westzaan 2018

Twee woningen, vrijwel volledig omsloten door een kas,
waardoor de warmtevraag minimaal is. Constructie volledig
van hout. De mogelijkheid van een seizoensopslag voor
warmte in de vorm van zouthydraten is onderzocht, maar
uitgesteld wegens nog niet marktrijp. In plaats daarvan
warmtepomp op basis van PVT-panelen in de ZW-gevel, die
juist in het stookseizoen een hoge opbrengst geven.

Pelikaan, Houthaven Amsterdam 2019
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B E D RIJ FS NAAM

Three Generation House Buiksloterham 2015

Korte Dwarsweg

Pelikaan Houthaven,
Amsterdam
Vrachtschip, omgebouwd tot woning, werkplaats en
kantoorruimten. Uitdaging was vooral en goed comfort in de
zomer te realiseren.

Woon-/werkruimte
Ouderkerk a/d Amstel
Uitbouw van een boerderij. Nieuwbouw volledig in hout, zelfs
de verbindingen (nagels). Alle afwerking bestaat uit materiaal
dat eerder is gebruikt. De mogelijkheid om zelf drielaags ramen
te produceren uit tweedehands enkelglas is onderzocht, maar
om kostentechnische redenen laten varen.

BEDRI JF SNAAM
OF ME

Smart Circular Products
In 2018 werd Smart Circular Products opgericht; een
dochterbedrijf gespecialiseerd in de duurzame productie van
(prefab) betonproducten. Alle grondstoffen voor het vervaardigen
deze producten worden gewonnen uit oude, ontmantelde
gebouwen en objecten uit Amsterdam en omstreken.
Met ons bedrijf Smart Circular Products produceren we veel
verschillende producten, waaronder stapelbare betonblokken,
betonplaten, ondergrondse afvalcontainers, maar ook prefab
kademuren. Veel kademuren in Amsterdam zijn namelijk
verzwakt en/of beschadigd en aan vervanging toe. Bij gebruik
van onze muurdelen kan het herstel van kades veel sneller en
efficiënter plaatsvinden dan voorheen het geval was. En het
bijkomende voordeel is dat het hele productieproces compleet
circulair is.

Bouwers van een mooiere wereld
Innovatie en duurzaamheid zit in de genen van ons mooie
familiebedrijf, gespecialiseerd in binnenstedelijke logistiek,
circulaire bouwmaterialen en civiele techniek. Al vanaf de
oprichting, net na de tweede wereldoorlog, werd er nagedacht
over het slim hergebruiken van materiaal. Zo werden voertuigen
van de geallieerden omgebouwd tot vrachtwagens, die werden
ingezet bij de wederopbouw van Amsterdam. Inmiddels zijn we
met vijftien duurzame vrachtwagens en een volledig elektrische
vloot uitgegroeid tot een toonaangevende transporteur van
bouwmaterialen in Amsterdam.
Ook op veel andere gebieden hebben we een enorme

D E RUTTE GROEP

ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn we ons steeds meer gaan
bezighouden met wegenbouwkundig werk. Een echte doorbraak
was het in 1983 verkregen octrooi op het zogenoemde
pakketteren; een systeem waarmee oude straat- en stoeptegels
eenvoudig konden worden hergebruikt. Hiermee waren wij één
van de eersten die bouwmaterialen100% kon recycleden… best
bijzonder voor die tijd.

DE RUT T E G ROEP

Urban Mining
Om op een duurzame en hoogwaardige manier grondstoffen
uit slooppuin te krijgen zijn we met een aantal partners een
samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Urban Mining
Collective. Op een centrale locatie aan het Noorzeekanaal,
vlakbij Amsterdam wordt op een CO2-neutrale manier zand,
grind en (hydrateerbaar) cement teruggewonnen uit oud beton en
slooppuin.
Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een uniek, gepatenteerd
apparaat ontwikkeld; de Smart Liberator. Anders dan traditionele
betonbrekers wrijft en draait de Smart Liberator cementsteen
subtiel van betonpuin af, waardoor het voor hergebruik geschikt

D E RUTTE GROEP

gemaakt kan worden. De stroom die het apparaat nodig heeft
wordt geleverd door een enorm veld van zonnepanelen, geplaatst
op het dak van de locatie. Hiermee zijn wij het eerste bedrijf
ter wereld dat 100% circulair en CO2-neutraal cement kan
produceren.

DE RUT T E G ROEP

Wij zijn MOOS en samen maken we
het verschil.
Kom ervaren dat wij dé realistische
oplossing zijn voor het woningtekort
in sociale- en middenhuur.
www.inthemiddleofourstreet.nl

MOOS Lab woning

MOOS Lab woning

MOOS Lab woning

