
Niet alleen nadenken, maar ook gewoon dóen en vooruitlopen op 
toekomstige duurzaamheidseisen: dat deden we eerder al binnen de 
energietransitie met onze nulopdemeterwoningen. Nu doen we het 
opnieuw op het vlak van circulariteit. Door al volgend jaar – ruim voor het 
overheidsstreefjaar 2030 – 50% CO2reductie te realiseren. En door 
een nieuwe rol te pakken als toeleverancier van circulaire en 
biobased materialen.

Onze eerste drie circulaire projecten in Someren, Waalre en Den Bosch 
waren een zoektocht naar wat kan. Want we willen vooruit. We zochten de 
samenwerking met gemeenten en corporaties die de materiaaltransitie 
samen met ons aandurven. Directeur Ontwikkeling & Innovatie René Beks: 
“Vanuit eigen beweging bieden we onze opdrachtgevers circulaire 
modules voor nieuwbouw- en renovatieprojecten en verlagen we het 
aandeel primaire grondstoffen en toxische materialen. En bij elk nieuw 
project leggen we de lat weer hoger op het vlak van circulariteit en de 
losmaakbaarheid van materialen. Zoals bij de twintig circulaire woningen 

die we in Boekel voor PeelrandWonen ontwikkelen en realiseren. 
Een kwestie van innoveren en vooruitdenken.”

Productontwikkeling kan sneller
Samen met Hendriks Bouw en Ontwikkeling kunnen we als grotere organi-
satie nu nog krachtiger invulling geven aan deze transitie. Directeur Vincent 
Hendriks: “Om te versnellen investeren we nu zélf in de ontwikkeling en 
productie van duurzame bouwmaterialen. We schuiven dus een plekje naar 
voren in de bouwketen. Voor ons als familiebedrijf een zeer bewuste keuze, 
want we willen onze impact op de omgeving drastisch verminderen. Die wens 
zien we ook bij veel corporaties, leveranciers en andere aannemers, maar het 
tempo van product ontwikkeling is te traag. Die handschoen pakken wij nu op. 
We zijn al in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van drie 
innovatieve duurzame producten. Stuk voor stuk oplossingen die echt het 
verschil gaan maken. Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar 
ook om meer grip te krijgen op de totale bouwkosten en daarmee op de 
betaalbaarheid en haalbaarheid van bouwprojecten.”

Vincent Hendriks (links) en René Beks: 
“Met nieuwe circulaire en biobased materialen 

beter grip krijgen op de klimaatdoelen 
en tegelijkertijd de betaalbaarheid en 

haalbaarheid van bouwprojecten verzekeren.”

DOOR VERDER TE INNOVEREN

VOOROP IN DE 
MATERIAALTRANSITIE 
MET BAANBREKENDE 
INNOVATIES

Gamechanger
Onze eerste baanbrekende innovatie presenteren we nog deze zomer. 
“Een echte gamechanger in de bouwbranche”, stelt Vincent. “Wij zijn ervan 
overtuigd dat we circulaire en biobased materialen voor fundering, 
constructie, gevel en isolatie tegen concurrerende prijzen op de markt 
kunnen brengen. Juist daar valt de grootste milieuwinst te halen, omdat die 
materialen in de bouw een hoog volume vertegenwoordigen. Door deze 
innovaties in productontwikkeling én een slim gebruik van 
subsidieregelingen helpen we onze opdrachtgevers verder.”

Investeren in startups
Naast het ontwikkelen van eigen producten investeren we in kansrijke 
start-ups en toeleveranciers met innovatieve ideeën. “We willen onze 
bewezen technieken toepassen, maar staan ook open voor 
kennisdeling”, legt René uit. “We zien veel goede initiatieven die door 
gebrek aan financiële middelen en afzetgarantie stranden. Wij kunnen 
ze de financiële armslag bieden om te groeien en de stap naar de markt 

te maken. Bovendien nemen we de producten zelf af, wat zorgt voor 
gegarandeerde omzet. Uiteraard zijn we steeds zeer kritisch op de 
productkwaliteit. Want los van de CO2-reductie die deze 
bouwmaterialen opleveren, moeten ze de traditionele materialen 
minstens evenaren.”    
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