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Niet duurzaam
ondernemen is geen 
optie meer.

Duurzaamheid is actueel, maar het is geen hype of iets wat wel 
weer overwaait. Het is ‘het nieuwe normaal’. En dat geldt voor elke 
onderneming, want niet duurzaam ondernemen is eigenlijk geen optie 
meer. 

Bij Woody Building Concepts ontwerpen, ontwikkelen en bouwen we 
innovatieve toekomstbewuste gebouwen. Dat doen we op het snijvlak 
van Eco en Hightech. Slimme bedrijfshuisvesting waarin het gezond en 
aangenaam werken is.
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WAAROM BOUWEN 
MET HOUT?

1. HET IS GEZOND
In onze vrije tijd zoeken we graag de natuur op. Niet zo gek, want in de natuur voelen 
we ons prettig. We worden er rustig van. Dus waarom zouden we de natuur niet in onze 
werkomgeving integreren? Zo’n natuurlijke werkomgeving noemen we met een mooie term 
ook wel een biofiel design. Een ontwerp gebaseerd op de natuur waarin licht, lucht en 
natuurlijke materialen leidend zijn. 

Hout is één van de beste voorbeelden van een natuurlijk bouwmateriaal. Je kunt er 
werkelijk alles mee creëren. En dat doen we dan ook. We bouwen complete kantoren in 
hout, zodat het in de basis al een natuurlijke uitstraling heeft.
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SLIMME WERKPLEK
We maken slimme werkplekken. Ergonomisch en 
afgestemd op de individu, want iedereen is tenslotte 
anders en heeft andere wensen en behoeftes. 
Denk alleen maar aan de ideale temperatuur. Zo vinden 
veel vrouwen een hogere temperatuur aangenaam en 
zetten mannen hem vaak een graadje lager. Met slimme 
installaties kunnen we een optimaal klimaat voor iedereen 
verwezenlijken.

Naast de juiste materialen en een prettig klimaat is 
ook licht een belangrijk aspect voor een natuurlijke 
werkomgeving. Onze gebouwen kenmerken zich dan 
ook door grote glaspartijen en terrassen op slimme 
plekken. Ook werken we bijvoorbeeld met biodynamische 
verlichting. Deze bootst de dagelijkse cyclus van de zon 
na, een natuurlijk ritme.
 

EEN GEZOND GEBOUW WERKT
Werken in een slim gebouw is gezond. Sterker nog: 
het levert een hogere productiviteit op en minder 
ziekteverzuim. Een werkplek waar je je als het ware 
dichter bij de natuur voelt heeft een positief effect op ons 
welzijn, gezondheid én rendement. Kortom, we doen er 
alles aan om een zo prettig mogelijke werkomgeving te 
creëren.  
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2. HET IS DUURZAAM
Duurzaam is tegenwoordig de norm, maar wij leggen de 
duurzame lat graag nog een stukje hoger. Onze norm 
is circulair en met ons houtbouwconcept maken we een 
circulaire werkomgeving realiteit. Een plek waar je graag 
werkt, omringd door natuurlijke materialen.
Hout is het meest duurzame bouwmateriaal. Des te 
verrassender is het dat hout niet het meest gebruikte 
bouwmateriaal is. Daar willen wij verandering in brengen, 
want hout is een hernieuwbare grondstof. De ultieme vorm  
van duurzaamheid.

CO2-OPSLAG 
Veel bouwmaterialen staan bekend om hun hoge CO2 

uitstoot. Bij hout is juist het omgekeerde het geval. 
Bomen slaan gemiddeld 850 kilogram CO2 per m3 op. En 
ook als de boom gekapt wordt, blijft deze CO2-opslag 
intact. Al haal je het gebouw volledig uit elkaar en bouw je 
het weer op, de CO2-opslag blijft bestaan. 
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3. HET IS BETAALBAAR
De stichtingskosten van Woody Office zijn vergelijkbaar 
met die van traditionele bouw. Maar daarna begint 
het grote onderscheid. Schrijf je op een traditioneel 
kantoorgebouw af in de loop van de tijd, een houten 
gebouw wordt alleen maar meer waard. De modulaire 
elementen en materialen zijn demontabel en herbruikbaar 
en groeien in waarde. De onderhoudsarme materialen en 
installaties houden daarnaast ook de onderhoudskosten 
laag. 

Het is niet meer van deze tijd om alleen op de laagste 
aanschafprijs te sturen. Wij geven u daarom al in 
een vroegtijdig stadium inzicht in de realisatie- als 
exploitatiekosten, zodat u de juiste duurzame keuzes kunt 
maken. 
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LEGOLISERING
We bouwen conceptmatig, dat noemen we ook wel 
LEGOlisering. We werken met vaste elementen, 
maar wel op een innovatieve en flexibele manier. En het 
eindresultaat? Een flexibel in te delen gebouw wat u in de 
toekomst met minimale kosten kunt aanpassen. 
Sterker nog, het is volledig demontabel en de houten 
elementen stijgen in waarde. 

Vergelijk het met een doos LEGO-stenen. Als u nu naar 
de winkel gaat ziet de doos er moderner uit, maar de 
stenen zijn nog dezelfde als twintig, dertig of veertig jaar 
geleden. Maar behalve de doos is ook de prijs anders. 
Voor een doosje LEGO dat in 1980 pakweg ƒ 1,49 
kostte, betaal je nu € 6,49. Zo werkt het met onze houten 
elementen ook. In wezen investeert u in grondstoffen, 
bouwmateriaal voor de toekomst waarmee u over twintig 
of dertig jaar een nieuw distributiecentrum of warehouse 
realiseert.



MODULAIR BOUWCONCEPT
Bij Woody Building Concepts werken we 
vanuit een modulair bouwconcept. Voor ieder 
gebouw een uniek ontwerp, maar opgebouwd 
uit standaard elementen. Deze basis is uit 
te breiden met opties zoals bijvoorbeeld een 
tailor made gevelmodule, een sedumdak, 
werkplekinrichtingen of een duurzame en 
omgevingsvriendelijke tuin.

10 MODULAIR 
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WE DOEN 
HET SAMEN

MET BOUWPARTNERS 
Woody Building Concepts werkt samen met 
producenten (co-makers) die ieder koploper en 
expert zijn in hun eigen werkveld. We kiezen 
voor A-merken die elkaar versterken. 
We bundelen onze innovatieve kracht en vertalen 
deze naar toekomstbewuste oplossingen en 
producten. Door deze integrale aanpak zijn in de 
ontwerpfase alle belangrijke onderdelen van uw 
nieuwbouw al op elkaar afgestemd. 
Het bouwtraject verloopt daardoor efficiënter, 
sneller en met minimale faalkosten. 
Klantparticipatie is de sleutel van ons succes. 

EN MET U 
Turn-key. Het woord zegt het al: sleutelklaar.  
Dit betekent dat Woody Building Concepts de 
realisatie van uw bedrijfspand volledig verzorgt. 
Vanaf de eerste spade in de grond tot en met de 
afbouw, installaties, buitenbestrating, etc. 
En natuurlijk zorgen we er ook 
na de oplevering voor dat uw bedrijfspand in 
topconditie blijft. 
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LOCATIE 
Bereikbaarheid, parkeergelegenheid, kosten van 
bouwgrond, het bestemmingsplan. Bij het vinden van de 
juiste locatie spelen veel zaken mee. Wij bieden graag 
de helpende hand bij het maken van de juiste keuzes. 
Profiteer hierbij ook van onze uitgebreide database met 
grondposities in heel Nederland. 

FINANCIERING 
Gaat u voor bestaande bouw of nieuwbouw? Koop, huur 
of een tussenoplossing? Wij helpen u bij het financieel 
haalbaar maken van uw project. Daarnaast denken wij 
graag mee hoe wij ons brede netwerk in kunnen zetten bij 
de verkoop van uw bestaande pand. Zo kunt ú zich richten 
op uw nieuwe bedrijfsruimte. 

13



Woody Building Concepts is onderdeel van het 
Cluster Bedrijfshuisvesting van 
Janssen de Jong Groep. 

Dit Cluster wordt gevormd door Hercuton, 
Remco Ruimtebouw, Pvvt, ServicebouwPlus, 
Remco International en Ocmer.

Samen zijn wij experts in conceptmatige 
nieuwbouw voor bedrijfshuisvesting en hebben 
we in meer dan 45 jaar duizenden projecten 
gerealiseerd in staal, beton én hout. 

Wij ontzorgen opdrachtgevers van bedrijfsmatig 
vastgoed in binnen- en buitenland met meerdere 
specifieke product-markt-combinaties. 

Samen bieden wij de beste oplossing voor elk 
bedrijfshuisvestingsvraagstuk.
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https://www.woodybuildingconcepts.nl/
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“De beste bedrijfshuisvesting realiseren waardoor 
organisaties en mensen floreren, dat is m’n drive. 
Innovatieve huisvesting op het snijvlak van eco en 
hightech. Natuurlijk kies je dan voor houtbouw.

Kiezen voor houtbouw is toekomstbewust kiezen 
met hart en hoofd. Houtbouw is gezonder om in te 
werken en beduidend productiever. Met circulaire 
houtbouw bereiken we de hoogste duurzaamheid 
die zich vertaalt in klinkende munt. Met houtbouw 
vertel je ook hoe je als organisatie in de wereld 
staat.”

Wil je meer weten over waarom houtbouw de 
betere keuze is? Neem contact met me op, 
ik help je graag verder.

Met vriendelijke groeten,

Erik Schampers
Innovatie Strateeg

+31 (0)6 128 16 687  |  e.schampers@bhv.jajo.com
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