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Bouwen voor de toekomst
Finch Buildings

Onze visie

Een beter klimaat

Een gezonde toekomst

Hoogwaardige modulaire gebouwen
voor elke doelgroep.

Een wereld met duurzame en
milieuvriendelijke gebouwen.

Dankzij de duurzame gebouwen van
Finch Buildings kan dat.

Houten gebouwen hebben een
gezond leefklimaat.

We hebben een bouwsysteem ontwikkeld

Wij zien een wereld voor ons waarin

Wij werken aan een wereld waarin gebouwen

Een gezond en comfortabel klimaat is

bestaande uit geprefabriceerde modules, die

gebouwen bijdragen aan het oplossen van het

een oplossing zijn. Alleen dan zullen we in staat

gegarandeerd in een gebouw van hout, door het

voor elke doelgroep en toepassing geschikt zijn.

klimaatprobleem. Wij willen wonen, werken en

zijn om de grootst mogelijke impact te maken

vochtregulerende effect van het materiaal. Hout

Als studio, twee- of driekamerappartement,

verblijven op de laagst mogelijke CO2 ‘footprint’

voor het klimaatprobleem. Wij willen duurzame

garandeert een stabiele vochtbalans, met een laag

kantoor, zorgappartement of hotel. Kwalitatief

mogelijk maken. Alleen dan zijn we in staat

gebouwen beschikbaar maken voor iedereen.

risico op infecties, stof, mijt, schimmel en bacteriën.

hoogwaardig, circulair en snel.

om de grootst mogelijke impact te maken: het

Hout heeft een positieve invloed op de mentale

omlaag brengen van de hoeveelheid CO2 in onze

gesteldheid, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

atmosfeer.

Foto: Kees Hummel
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Houten gebouwen van hoge kwaliteit
Circulair

Biobased

CO2-loos

Snel

Generatiebestendig in zowel ontwerp
als materiaalgebruik.

Enkel gebruik van milieuvriendelijke
en hergroeibare materialen.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor
36% van de CO2 uitstoot.

Tot drie keer sneller dan traditionele
bouwmethoden.

Onze modules zijn ontwikkeld vanuit het

Wij maken onze gebouwen van massief hout

Door te bouwen met hout is in elke Finch

We maken onze gebouwen niet op de

circulaire gedachtegoed. De modules zijn zo

(Cross Laminated Timber). Voor iedere 3 bomen

module 12 ton CO2 opgeslagen, onttrokken uit

bouwplaats, maar in de fabriek. Hierdoor kunnen

ontworpen, dat deze weer kunnen geworden

die nodig zijn voor de productie van een module,

de atmosfeer en opgeslagen tijdens de groei

we effectiever, efficiënter en tot drie keer sneller

gedemonteerd tot elementen. Door de modulaire

worden 5 bomen terug geplant. Per saldo

van de boom. Hout stoot vrijwel geen CO2 uit bij

bouwen dan traditionele bouwmethoden. Zónder

opbouw van onze gebouwen, kunnen de

groeien de bossen bij de realisatie van een onze

productie, waarmee per module 28 ton bespaard

dat dit ten koste gaat van de kostprijs.

afzonderlijke modules een nieuwe functie krijgen

gebouwen.

wordt in vergelijking met het bouwen met

in een nieuwe exploitatieperiode. Sloop is hiermee

traditionele bouwmaterialen.

een begrip uit het verleden.

Foto: Kees Hummel
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Elke 5 seconden
groeit er in Europa
genoeg hout bij voor
een nieuwe module.
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Sneller, duurzamer en beter
Finch Platform

We bouwen met hout

Uitstraling naar keuze

Massief hout

Maximale configuratie en vergaande
standaardisatie.

Een natuurlijk materiaal met
bijzondere kwaliteiten.

Voor zowel bewoner als omgeving
het gewenste gevelbeeld.

Hét circulaire bouwmateriaal van de
eenentwintigste eeuw.

De bouwsector is verantwoordelijk voor 36%

Hout is een veelzijdig en gezond bouwmateriaal.

We leveren onze gebouwen met allerlei soorten

Massief hout (Cross-laminated timber) is

van de wereldwijde CO2-uitstoot, 40% van het

Het is een vochtregulerende grondstof,

gevelafwerkingen. Duurzaam hout, geanodiseerd

opgebouwd uit tenminste drie kruislings

energieverbruik en 40% van het sloopafval.

het isoleert en heeft een wetenschappelijk

aluminium of baksteen elementen. Geen gebouw

verlijmde éénlaags houten platen. De lijm is

De realisatie van een gemiddeld bouwproject

aantoonbaar positieve werking op de mentale

is daardoor hetzelfde. We laten je graag de

milieuvriendelijk en formaldehyde-vrij. CLT

duurt in Nederland tussen de 7 en 10 jaar.

gesteldheid van de mens. Door te bouwen met

verschillende mogelijkheden zien.

panelen zijn beschikbaar in verschillende diktes,

Het Finch Product Platform heeft als doel om

hout, kennen onze gebouwen geen bouwvocht,

ontwerp, productie en innovatie efficiënter,

radongas of schimmels, resulterend in een

sneller en beter uit te voeren dan traditionele

gezond binnenklimaat.

afhankelijk van de constructieve eisen.

bouwmethoden. De dimensies van onze modules
zijn gestandaardiseerd op basis van de uit de
markt gewenste flexibiliteit én vanuit de fabriek
noodzakelijke standaardisatie.
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Een nieuw gebouw in 5 stappen
Gebouwtypologie

Woninggrootte

Ontsluiting met een galerij,
corridor of kern.

Grote of kleine woningen voor alle
doelgroepen.

De opzet van het gebouw is de eerste stap in

Binnen het Finch platform zijn verschillende

Op basis van een kavel en een programma van

De dimensies van het Finch Platform:

het ontwerp en de inpassing op een locatie.

ontsluitingsprincipes mogelijk. Afhankelijk van

eisen is vast te stellen wat het gewenste en

In deze fase wordt bepaald hoe het gebouw is

de locatie en omgevingsvereisten is ontsluiting

mogelijke aantal woningen is op een locatie.

Breedtematen in mm:

gepositioneerd en wat de ontsluitingsprincipes zijn.

middels een galerij, corridor of een kern met een

Binnen het Finch Platform zijn meerdere lengte-,

2950, 3650, 3850

lift mogelijk.

breedte- en hoogtematen vastgelegd, waardoor
voor er elk kavel geschikte woningtypes kunnen

Lengtematen in mm:

worden ingepast.

8850, 9800, 11000, 11800

Hoogtematen in mm:
2930 & 3630 (kantoor)

Spouwmaat in mm:
100
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Een nieuw gebouw in 5 stappen
Uitstraling

Interieur

Op elke locatie een uniek gebouw.

Flexibel, aanpasbaar en
levensloopbestendig.

Door verscheidene types gevelmaterialen,

Uw gebouw kan worden uitgevoerd in

Verschillende doelgroepen hebben verschillende

Zo ontstaat de mogelijkheid om studio's,

buitenruimtes en kozijnen, oogt geen gebouw

verscheidene gevelmaterialen, zoals verschillende

wensen. Daarom bestaan ook binnen het interieur

twee-, drie- of vierkamerwoningen te maken.

hetzelfde. Elk gebouw krijgt zijn eigen unieke

soorten hout, baksteen of metaal. Qua

meerdere keuzemogelijkheden in keukens,

Van studentenbadkamer tot zorgbadkamer,

uitstraling. Aansluiting op de bestaande omgeving

buitenruimte kan worden gekozen tussen een

badkamers, binnenwanden en vloerafwerking.

aangepast op de doelgroep van de woning en uw

is hiermee eenvoudig te realiseren.

balkon of een een loggia. Ook een frans balkon en

behoefte.

zijramen behoren tot de mogelijkheden.
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Een nieuw gebouw in 5 stappen
Installaties
Een duurzaam installatieconcept
voor elke toepassing en locatie.
De laatste stap richting een nieuw gebouw,

Met all-electric als uitgangspunt, kunnen Finch

is de keuze voor een installatieconcept voor

woningen worden uitgevoerd met een lucht-

warmte, ventilatie en warm water. Wij bieden een

water-warmtepomp, stadsverwarming en

installatieconcept voor vrijwel elke toepassing,

warmteterugwinning (WTW). Distributie van

gebaseerd op de trias energetica: de energievraag

de warmte vindt plaats middels een radiator of

beperken, duurzame energie opwekken en de

vloerverwarming.

energie zo efficiënt mogelijk gebruiken.
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Een appartement voor elke doelgroep
Studio's

Tweekamerwoningen

Driekamerwoningen

Vierkamerwoningen

Voor starters, studenten of
spoedzoekers.

Voor kleine huishoudens en jonge
gezinnen.

Ruime woningen voor stellen en
gezinnen.

Riante woningen voor grotere
gezinnen.

Wij bieden studio's aan met de volgende

De Finch tweekamerwoningen kunnen

Door schakeling van modules kunnen wij grotere

Onze ruime vierkamerwoningen zijn te realiseren

gebruikersoppervlaktes:

worden gerealiseerd in verschillende

driekamerwoningen maken met de volgende

in vier verschillende varianten:

gebruikersoppervlaktes:

woninggroottes:

29 m2, 31 m2

37 m2, 39 m2, 40 m2, 42 m2, 49 m2

62 m2, 65 m2, 69 m2, 73 m2

77 m2, 82 m2, 83 m2, 88 m2

Hieronder enkele voorbeelden:

Hieronder enkele voorbeelden:

Hieronder enkele voorbeelden:

Hieronder enkele voorbeelden:
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Producteigenschappen
Permanent & flexibel

Configurabel

Prestaties

Finch Buildings zijn ontworpen voor
comfort en energiezuinigheid.

De modules zijn aanpasbaar aan de
wensen van de opdrachtgever.

Onze modules zijn technisch klaar
voor de toekomst.

De modules voldoen aan het Bouwbesluit

Door vergaande standaardisatie is het mogelijk om

Door prefabricatie kunnen we met extreme

Nieuwbouw en zijn daarmee permanent én

verschillende keuzes te maken in zowel het interieur

precisie produceren. Dit resulteert in uitstekende

indien nodig tijdelijk inzetbaar.

als het exterieur.

prestaties.

Stapelbaar & schakelbaar

Configuratie module

100+ jaar levensduur

Finch modules kunnen 7 lagen hoog gestapeld

In het interieur van de modules is onder andere

worden en nog hoger met behulp van hybride

keuze in het type badkamer, keuken, kozijnen,

constructies. Tevens kunnen Finch modules

verwarming, vloerafwerking en domotica.

Luchtdicht (qv;10 ≤ 0,40)

Configuratie gebouw

Uitstekende akoestiek door modulaire bouw en ontkoppeling

geschakeld worden.

Verhuis klaar

We kunnen een volledig gebouw opleveren,

Finch modules worden kant en klaar opgeleverd,

inclusief bijvoorbeeld een atrium, wintertuin,

zijn volledig uitgerust en daarom klaar om in te

parkeergarage en/of dakterras of commerciele

trekken.

voorzieningen.
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Hoge isolatie waarden (> 5,0 m2K/W)

€15,-/maand energiekosten
All-electric installaties
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Cross-laminated timber (CLT)
Brandwerendheid

Luchtvochtigheid

Aardbevingbestendig

Stikstofarm

CLT heeft van nature een hoge
brandwerendheid.

CLT presteert goed in een omgeving
met variërende luchtvochtigheid.

De Finch modules zijn
aardbevingsbestendig.

Bouwen met de natuur, voor de
natuur.

Als CLT bloot wordt gesteld aan vuur,

CLT gedijt goed in Nederland, waar de gemiddelde

CLT-constructies zijn aardbevingsbestendig.

De commissie Remkes stelt dat de bouw

vormt het een koollaag. Deze laag dient

luchtvochtigheid vrij hoog is. Het is belangrijk om op

Een CLT-casco is door de inherente flexibiliteit

minder stikstof moet uitstoten door modulair,

als warmte isolator en beschermt het

te merken dat ons CLT altijd beschermd wordt tegen

van het basis-materiaal en de schijfwerking van

energieneutraal, circulair en natuurinclusief te

onderliggende hout. In tegenstelling tot hout,

extern vocht door toepassing van een dampopen

de diverse onderdelen veel beter bestand tegen

bouwen. Onze modules worden fabrieksmatig

hebben staal- en betonconstructies extra

folie. Daarom wordt ons CLT alleen blootgesteld

de krachten die vrijkomen bij aardbevingen dan

gefabriceerd, waardoor vervoersbewegingen van

beschermingsmaatregelen nodig. Door de unieke

aan het binnenklimaat, ofwel een gecontroleerde

een steenachtige constructie. Bovendien zijn

en naar de bouw fors worden beperkt. De stikstof-

eigenschappen van hout heeft CLT een hoge

omgeving met een gecontroleerde temperatuur

de onderdelen lichter, waardoor ze in geval van

uitstoot wordt hierdoor sterk teruggedrongen. Finch

brandwerendheid.

en vochtigheid. Dit komt ten goede aan het

aardbevingsbelasting beter reageren dan steen en

modules zijn vrijwel uitsluitend opgebouwd uit

vochtgehalte van het CLT.

beton.

biosbased materialen, waarmee onze gebouwen
een positieve impact hebben op de biodiversiteit en
leefbaarheid in de gebouwde omgeving.
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M o dulair o n twe rp
e n bo uwe n ve rsl a a t
t ra dit io n e e l b o u we n i n
sn e lh e id m e t fa c to r d ri e .
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Partners
Netwerkorganisatie

De Groot Vroomshoop Groep

Productiecapaciteit

MVO: Finch Floating Homes

In samenwerking met onze partners
kunnen we u volledig ontzorgen.

Vitaal onderdeel van VolkerWessels
met 90 jaar ervaring met houtbouw.

Vraaggestuurde opschaling.

Droge voeten voor de wereld.

We maken ons gebouw niet op de bouwplaats,

Finch Buildings is partner in de stichting Finch

Van allereerste schets tot en met in beheer

Onze partner De Groot Vroomshoop Groep

maar in de fabriek. Hierdoor kunnen we

Floating Homes. In de Filipijnen (en andere delta

name van uw gebouw. Ook kunnen Finch en

produceert de modules voor Finch Buildings en is

effectiever, efficiënter en tot drie keer sneller

regio's in de wereld) wonen er mensen in huizen

haar partners een rol spelen in de financiering

een dochter van VolkerWessels. Er zijn

bouwen dan een traditioneel gebouw.

die twee keer per dag onder water lopen door

of projectontwikkeling. Uiteraard kunt u ook uw

200 vakmensen in dienst en het bedrijf beschikt

eigen partners voordragen bij een project.

over 8 hectare productieterrein. Hier worden op
grote schaal scholen, wooncomplexen, kantoren,
bedrijfshallen en bergingen gebouwd.

De Groot Vroomshoop werkt vanuit drie
werkmaatschappijen: Bouwsystemen, Gelijmde
Houtconstructies en Houtbouw. Finch
Buildings werkt samen met twee van de drie
werkmaatschappijen. Door nauwe samenwerking

Rolverdeling:

klimaatverandering en bodemdaling. Dat vinden
Momenteel kunnen we circa 800 modules (32.000

wij onverteerbaar.

m2) per jaar produceren. In de aankomende 2 jaar
wordt deze capaciteit waar nodig opgehoogd naar

De stichting bouwt lokaal met zoveel mogelijk

1.600 modules (64.000 m2) per jaar. Opschalen

lokale materialen en natuurlijk in samenwerking

is relatief eenvoudig en snel mogelijk. Dat kan

met de lokale bevolking. Onze ambitie stopt

in Nederland en ook door samenwerking met

niet in Midden-Luzon, want een groot deel van

fabrieken in het buitenland. De mate van schaling

de wereldbevolking woont in kustgebieden die

is hooguit begrensd door de beschikbaarheid van

vaak te maken hebben met overstromingen.

onze grondstof CLT.

Uiteindelijk willen we iedereen droge voeten
bieden.

is het product tot in de details uitgedacht. Bij

Haalbaarheidsstudie

projectbevestiging zal De Groot Vroomshoop de

Partner netwerk

contractpartner zijn.

Van advies tot ontwikkeling en
beheer in binnen- en buitenland.

Schetsontwerp
Voorlopig ontwerp

Loohuis Installatietechniek
Aveco de Bondt

Vooroverleg gemeente

Rockstart

Definitief ontwerp

Stichting DOEN

Omgevingsvergunning

VolkerWessels

Bouw en realisatie
Technisch beheer
Commercieel beheer
Financiering (lease)
Projectontwikkeling
Finch Buildings

Partner

De Groot Vroomshoop

Partner

Partner

foto: Kees Hummel
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De toekomst is nú!

Finch Buildings B.V.
+31 (0)20 - 89 4343 1
www.finchbuildings.com
info@finchbuildings.com
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Grafisch ontwerp: Simon Sitanala
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