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TOPPERS IN INNOVATIE
In deze top tien een selectie van recente productin-
novaties die volgens Atto Harsta, directeur Aldus 
Bouwinnovatie, de opsteller van deze top tien, 
recht hebben op een vaste plaats in het bouwpro-
ductenpallet. 

De innovaties staan in de top tien – aldus Atto – 
omdat ze een positieve bijdrage leveren aan de 
gezondheid van mensen in gebouwen. Het rea-
liseren van een duurzame gebouwde omgeving 
met gebouwen waar mensen zich comfortabel 
en gezond in voelen is wat hem betreft dan ook 
dé opgave voor de bouw de komende decennia. 
Nagenoeg alle producten hebben dan ook één of 
meerdere elementen in zich die aansluiten bij ge-
zondheid en duurzaamheid. Biobased grondstof-
fen, reductie van energieverspilling en/of materia-
len, groene gevels en slimme installaties zijn hier 
goede voorbeelden van.

Een tweede groep wordt gevormd door de pro-
ducten en systemen die uitblinken in de wijze van 
materiaalgebruik. Door een intelligente combinatie 
van vorm, materiaal en schaal zijn (worden) hierbij 
spectaculaire gebouwen gerealiseerd.

Atto Harsta is oprichter en directeur van Aldus 
bouwinnovatie. Tevens is hij oprichter van de stich-
ting Living Daylights en tot voor kort voorzitter van 
Booosting. Atto publiceert regelmatig in tijdschrif-
ten voor de bouwwereld en is docent aan de tech-
nische universiteit Twente – vakgebied sustainable 
materials. 

Aldus bouwinnovatie is een advies- en ingenieurs-
bureau werkt op het gebied van duurzaamheidad-
visering voor diverse architectenbureaus, lokale 
overheden en de Rijksgebouwendienst en voert 
werkzaamheden uit voor het Agentschap NL (ener-
gie en CO2-reductie). Aldus is partner van diverse 
duurzaamheidplatforms.

 1. Composiet gevel Stedelijk Museum 
Door Holland Composites is een uitzonderlijke com-
posiet van aramidevezels Twaron en koolstofvezels 
Tenax ontwikkeld om de 120 meter lange, voor het 
oog naadloze gevel van de uitbreiding van het Stede-
lijk Museum te realiseren.

 2. Nabasco Wonderwall
De flexibele draagstructuur voor deze groengevel 
bestaat uit modules van NatureBasedComposite (Na-
basco) van NPSP, waarin een deel van de grondstof-
fen bestaat uit biobased grondstoffen. Het groen zelf, 
het ultieme biobased materiaal, wordt gerealiseerd 
door Copijn Realisatie B.V. 

 3. Biofoam
Het biobased materiaal Biofoam is door Synbra, in 
samenwerking met de WUR ontwikkeld als een vol-
waardige EPS-vervanger. Er zit geen druppel olie in, 
is industrieel composteerbaar en geschikt voor alle 
EPS-toepassingen in de bouw. 

 4. Houten passiefraam
Dat het mogelijk is om de extreme eisen voor passief 
bouwen (U <  0,8) te behalen met volledig nagroei-
bare kozijnen (Europees FSC hout) blijkt uit de La-
mikon++ kozijnen voor ramen en deuren van Verweij 
Houttechniek.
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 5. Breathing Window
De Breathing Window van architect Jon Kristinsson 
is een decentrale balansventilatie-unit met efficiënte 
lucht/lucht warmteterugwinning. Villa Flora in Venlo 
moet uitwijzen of het decentraal regelen van het kli-
maat inderdaad efficiënter én effectiever werkt dan 
traditionele systemen. 

 6. Octalix Meet- en regeltechniek
Ook inspelend op de trend van decentrale installatie-
principes is het meet- en regelsysteem van Octalix. 
Door heel nauwkeurig en gericht te meten wordt een 
optimale balans bereikt tussen individueel comfort en 
minimaal energiegebruik.

 7. Geactiveerde staalplaatbetonvloer
In de recent door cepezed in ESIC Noordwijk toege-
paste Comflor staalplaatbetonvloer zijn leidingen voor 
betonkernactivering zo dicht mogelijk op de staal-
plaat geplaatst, waardoor de staalplaat zelf gaat wer-
ken als stralingsoppervlak. Het systeem is hiermee 
veel sneller dan reguliere betonkernactivering.

 8. Solarlux Co2mfortgevel
Van de dubbele gevel Solarlux Co2mfortgevel heeft 
het buitenste blad de functie wind en water tegen te 
houden, terwijl de binnenste gevel fungeert als ther-
mische grens. Beide gevelvlakken kunnen, onafhan-
kelijk van elkaar, variabel geopend en zelfs helemaal 
opengevouwen worden.

 9.  Koud gebogen glas met PV
Koud gebogen glaspanelen met geïntegreerde PV-
cellen zijn dit jaar voor het eerst toegepast in Neder-
land in perronoverkappingen op station Utrecht Zui-
len en Utrecht CS. De ontwikkeling is een coproductie 
van Movares, BRS en onderzoeksinstituut ECN.

 10. Liter of Light
Deze innovatie uit Manilla is even eenvoudig als baan-
brekend. Met niet meer dan een fles, een liter water 
en wat bleekmiddel kan (dag)licht gebracht worden in  
miljoenen krotwoningen waar het normaal gesproken 
aardedonker is. Het bewijs dat innovatie soms heel 
simpel kan zijn.
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