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Bert van der Meer

En een goed idee kan tot grote hoogte stijgen als je het 
zichtbaar maakt.

Daarom hebben we u op Building Holland gevraagd naar 
uw idealen, dromen en wensen. Hoe ziet uw droomhuis 
eruit? Hoe maken we de bouwsector groen? Hoe bouwen 
we flexibel? Wat als u vormvrij kon bouwen?

Sketch artist Bert van der Meer visualiseerde alle inno-
vatieve ideeën die bezoekers van Building Holland hadden 
over hun woon- en werkomgeving. Van der Meer: ‘Een 
schets maakt simpelweg ideeën zichtbaar en dat helpt je 
in het nadenken over oplossingen. Zoals hoe je duurzame 
oplossingen het beste kunt verkopen. Of hoe je een woon-
toren flexibel indeelbaar maakt.’

Dank voor uw bezoek aan onze stand! Wij vonden het drie 
inspirerende dagen. En we hopen dat we u op onze beurt 
mogen blijven inspireren met flexibel comfort.
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Wat als je lokaal gestort nat beton (insitu) en prefab industreel gefabriceerd beton 
(kanaalplaat) combineert? Beide kunnen elkaar in verschillende bouwfases opvolgen.



De voordelen van een kanaalplaatvloer.



Zo laagdrempelig kun je een hoogwaardig product aanbieden.  
Dit gebeurt al bij het innovatiecentrum bouwen.



Balkon huren in de zomer? Extra kamer aan je appartement laten plaatsen? Dat kan 
in een flexibele woontoren. En als je gaat verhuizen neem je je woning gewoon mee.



Waarom zou je bij betonkernactivering alleen gebruikmaken van de vloeren als je de 
wanden ook kunt gebruiken?



De trend van nu: tiny houses. Alles wat je nodig hebt in slim ingerichte woningen met 
een oppervlak van 6 m2, gemaakt van duurzame en recyclebare materialen. 



Kanaalplaatvloeren maken transformaties relatief eenvoudig. 



Zo ziet het droomhuis van een groep studenten eruit.



Wat als we vormvrij kunnen denken en bouwen?
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Meer weten? Bel +31 (0)26 379 79 79
of volg ons via @flexibelcomfort

VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfortabele 
woon- en werkomgevingen. Vanuit de businesscase van 
de opdrachtgevers denken de specialisten van VBI mee 
en bieden heldere oplossingen. Door service, innover-
end vermogen en intelligente industrialisatie maken wij 
het mogelijk dat onze partners hun doelen bereiken. Van 
architect tot aannemer en van woningbouwcorporatie tot 
particulier. Dat doet VBI door het leveren van de hoogste 
kwaliteit prefab-vloeren als onderdeel van een innovatieve 
draagconstructie.


