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VAN TRADITIONELE BOUWSECTOR NAAR MODERNE BOUWINDUSTRIE

INNOVATIES
DIE DE BOUW ECHT
GAAN VERANDEREN
AAN NIEUWE UITVINDINGEN VOOR DE BOUW GEEN GEBREK. ELKE PRODUCENT OF
TOELEVERANCIER WERKT AAN DE VERDERE VERBETERING VAN ZIJN PRODUCT. EEN
EERSTE PROEFPROJECT IN DE BOUW IS OOK GAUW GEVONDEN. VAN ZO’N EERSTE
PROTOTYPE LEERT MEN DAN WEER HEEL VEEL, WAT ER NIET ZELDEN TOE LEIDT DAT
HET PRODUCT WORDT AANGEPAST. DE MOEILIJKHEID IN DE BOUW ZIT ‘M VAAK
IN DE OPSCHALING VAN INNOVATIE. NA DE EERSTE PILOTPROJECTEN WORDT HET
WEER STIL. OP BUILDING HOLLAND ZIJN INNOVATIES TE ZIEN DIE DE BOUW ECHT
GAAN VERANDEREN.
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