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Finch Buildings

“De gebouwen van
Finch Buildings
zijn eenvoudig én
goedkoop te
verplaatsen, en
kunnen over de
weg worden
getransporteerd.”
Bouwwereld,
11 mei 2016
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Editorial
Beste lezer,

Het is 30 november 2016 als op het Noorse

Als we echt impact willen maken moeten we

eiland Spitsbergen 200 mensen geëvacueerd

verschillende doelgroepen bedienen. Daarom

moeten worden omdat hun huis en haard in

zijn onze modules geschikt voor allerlei toepas-

modderstromen verwoest worden. Modder-

singen. Van zorg tot kantoren, van woningen tot

stromen die veroorzaakt zijn door overmatige

de recreatiesector; alles is mogelijk! Wat we vaak

regenval, in plaats van sneeuw en ijsvorming.

horen is: “Ik zou hier graag willen wonen” – en

De eerste klimaatvluchtelingen op Europese

daar doen we het uiteindelijk ook voor. Gebou-

bodem zijn een feit. Dit is slechts één van de

wen maken waarvan mensen staan te popelen

choquerende berichten over ons klimaat van de

om ze te gebruiken. Dat ze duurzaam zijn is

afgelopen tijd. Extra choquerend als je bedenkt

natuurlijk heel mooi meegenomen.

dat ‘mijn’ sector - de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 36% procent van de CO2

Tijdens het schrijven van deze editorial merkte

uitstoot in Europa.

ik dat ik niet kan wachten u veel meer te vertellen over Finch Buildings. Veel daarvan kunt u op

Het gebrek aan een adequaat antwoord hierop

de volgende pagina’s lezen maar wij komen ook

vormde enkele jaren geleden de belangrijkste

graag naar u toe om meer te vertellen én te luiste-

aanleiding om Finch Buildings te beginnen. Zo

ren naar uw vraagstuk. Er zullen op basis van wat

vroeg ik mij af: “Hoe kan het dat gebouwen -

u in deze product folder ziet en leest vast vragen

zelfs de verplaatsbare - eindigen in een berg

ontstaan over de mogelijkheden voor uw project.

sloopafval? Hoe kan het dat we bouwen met
materialen die veel CO2 uitstoten? Hoe kan het

Het is een grote uitdaging om de klimaatveran-

dat we bouwen met materialen die ongezond

dering een halt toe te roepen en onze planeet als

zijn voor mensen?”

een prettig thuis te kunnen behouden. Ik nodig u
uit om samen met ons daar aan te werken!

Bij Finch Buildings doen we het anders. Zo
Hartelijke groet,

bouwen we met hout. Dat slaat CO2 óp in plaats
van dat het uitstoot veroorzaakt. We hebben
ons systeem zo ontworpen dat we in staat zijn

Jurrian Knijtijzer

de grondstoffen weer te oogsten mocht dat

Founder & architect Finch Buildings

ooit nodig zijn. En we bouwen met uitsluitend
gezonde materialen. Meer hierover leest u in de
hoofdstukken over duurzaamheid en gezondheid in deze productfolder.
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“It is not the strongest of the species that
survives, nor the most intelligent. It is the
one that is the most adaptable to change.”
Charles Darwin, 1809

Evolutie
Finch Buildings ontwikkelt en ontwerpt modulaire

Voor het ontwerp van Finch Buildings zijn we

gebouwen die zich laten aanpassen aan de omge-

uitgegaan van vier principes: Aanpasbaarheid,

ving en de omstandigheden. Onze gebouwen ver-

Duurzaamheid, Gezondheid en Design. Alle keuzes

anderen mee met de doelgroep, het gebruik en de

in het ontwerp zijn gewogen met deze principes.

locatie. Ze zijn duurzaam vanwege de lange levens-

Aanpasbaarheid zien wij als het mogelijk maken

duur, energiezuinigheid en de gesloten kringlopen.

van toekomstige veranderingen. Onder duurzaamheid verstaan we circulariteit, laag energiever-

Finch Buildings zijn geïnspireerd door het

bruik en verantwoorde omgang met materialen.

gedachtegoed van Charles Darwin. Hij ontdekte

Gezondheid voor Finch Buildings is het creëren

op de Galapagos eilanden meerdere soorten

van een gezonde leefomgeving. Het design van de

vinken die grote gelijkenissen vertoonden, maar

Finch module is cruciaal voor een breed gedragen

toch van elkaar verschilden. Deze vinken staan

product. Deze vier principes worden in deze pro-

bekend als de ‘Darwins Finches’. Op de diverse

ductfolder uitgebreid behandeld.

eilanden hebben deze vinken zich weten aan
te passen aan hun leefomstandigheden. Zo zijn
vinken met een grote snavel duidelijk beter in
het kraken van noten, terwijl hun soortgenoten
met een kleine snavel beter zijn in het eten van
insecten die uit kleine gaatjes gehaald moeten
worden. De gelijkenis van de vinken met de
Finch modules is drievoudig: De vinken hebben
zich aangepast aan de locatie (in vastgoed wordt
gesproken over inpassing), het beschikbare
voedsel (de functie van het gebouw) en bovendien zijn ze mobiel (wat zich vergelijkt met de
verplaatsbaarheid van onze modules).
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Visie

Missie

Wij zien een wereld voor ons waarin gebouwen

Wij maken verplaatsbare gebouwen van hout die

bijdragen aan het oplossen van het klimaatpro-

zowel in productie als in het gebruik de laagst

bleem, duurzaam gemaakt zijn en milieuvriendelijk

mogelijke CO2 ‘footprint’ hebben. Dit doen we

gebruikt worden. Wij willen dat duurzaam wonen

zonder afbreuk te doen aan het design.

beschikbaar wordt voor iedereen. Alleen dan zijn
we in staat om de grootst mogelijke impact te
maken: Het omlaag brengen van de hoeveelheid
CO2 in onze atmosfeer, daarmee bijdragend aan
het herstel van de balans op onze planeet.

foto: Kees Hummel
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Aanpasbaar
Duurzaam
Gezond
Design
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Aanpasbaar
Finch Buildings ontwikkelt verschillende soor-

De modules kunnen - als de omstandigheden dit

ten gebouwen gebaseerd op één soort module.

vereisen - worden opgepakt en per vrachtwa-

Is een locatie niet meer geschikt? Dan is het

gen verplaatst worden naar een nieuwe locatie.

gebouw eenvoudig te verplaatsen. Is een doel-

Hierdoor wordt het mogelijk om woningen op te

groep niet meer interessant? Met een kleine

trekken op bijvoorbeeld braak liggende stukken

aanpassing kan de module geschikt gemaakt

grond. Door het uitnemen of juist sluiten van

worden voor een andere doelgroep. Dat kan

wanden of door de badkamer- keukenmodule

omdat de modules zelf én het interieur ‘plug-

te vervangen kan de oppervlakte van de woning

and-play’ zijn. Daarmee is de bouw of een ver-

worden aangepast.

plaatsing een eenvoudige operatie. De modules
kunnen puur op basis van de massief houten

Indeling

constructie vijf lagen hoog gestapeld worden

Optimaal comfort en aanpasbaarheid zijn de

en eenvoudig onderling geschakeld worden. Zo

uitgangspunten geweest voor het bepalen van

zijn de mogelijke configuraties eindeloos: van

de indeling van de module. Door het modulaire

gestapeld appartementencomplex tot char-

bouwsysteem en de slimme vloer waarin alle

mante recreatiewoning aan zee en van (mantel)

leidingen worden gelegd, kunnen we de keuken

zorgwoning tot hotel.

en badkamer overal in de module plaatsen. Een
apart toilet behoort tot de mogelijkheden, als-

De module

ook het plaatsen van binnenwanden om kamers

De Finch modules hebben een standaard afme-

te creëren. Binnen het ontwerp van de indeling

ting waardoor ze stapelbaar en schakelbaar zijn.

staat aanpasbaarheid centraal, daarom staat het

Ze voldoen aan de permanente eisen van het

u vrij om suggesties te doen voor de indeling van

Bouwbesluit 2012, daarmee zijn onze gebouwen

de module. Appartementen en grotere woonhui-

permanent toepasbaar. Ze kunnen net als beton-

zen kunnen gecreëerd worden door de modules

nen of stenen gebouwen decennialang gebruikt

onderling te schakelen en stapelen.

worden. De afmetingen zijn gestandaardiseerd
zodat ze altijd uitwisselbaar zijn. Elke module
heeft een vaste galerij aan de voorzijde waardoor
er bij plaatsing geen extra hijsbewegingen nodig
zijn. Uitbreiding of krimpen van gebouwen is
eenvoudig: door modules te koppelen of te ontkoppelen kan de grootte van een gebouw worden
aangepast, ook nog jaren na het plaatsen van het
oorspronkelijke gebouw.
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Interieur

Gevelmaterialen

Het functionele interieur (badkamer en keuken)

Wij leveren onze gebouwen standaard met een

wordt geprefabriceerd aangeleverd en geïnstal-

grote glazen pui en een gevelafwerking van Wes-

leerd in de fabriek. Toch kan dit naderhand een-

tern Red Cedar. De keuze voor deze afwerkings-

voudig worden aangepast. De badkamer module

standaard komt voort uit overwegingen in het

is hierin geoptimaliseerd en circulair ontworpen.

concept, total cost of ownership (TCO) en design.

De natte cel kan in zijn geheel geplaatst en in

Indien gewenst - bijvoorbeeld door welstandsei-

delen verwijderd worden.

sen – zijn er andere gevelafwerkingen mogelijk.

Balkon
De Finch module beschikt optioneel over een
balkon. Een balkon kan wenselijk zijn: een buitenruimte verhoogt de woonkwaliteit, vereenvoudigt de interactie met de buurt en functioneert als een passieve zonwering waardoor de
woning koeler blijft in de zomer en opwarmt in
de winter. We kunnen het balkon 1,10 m of 1,50
m diep maken of juist weg laten, zodat er een
Frans balkon ontstaat. Aan u de keuze. Flexibiliteit staat centraal.

foto: Kees Hummel
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Duurzaam
De Finch modules zijn ontwikkeld vanuit het

op het gebied van techniek en elektronica

module een zeer lage energiebehoefte en primair

De elektrische installaties van de Finch module

circulaire gedachtegoed. We streven samen

worden doorgevoerd. Daarvoor zijn voldoende

energiegebruik. De module is ‘all-electric’: voor

zijn in de basis flexibel van opzet zodat er later

met onze leveranciers naar circulariteit in de

groeimogelijkheden meegenomen in de tech-

alle benodigdheden in de woning (verwarming,

eenvoudig uitbreidingen zijn aan te brengen.

keten. Het toepassen van hout als construc-

nische ruimte. Dat is wat we bij Finch Buildings

kook- en warmwatervoorziening) wordt enkel

Denk bijvoorbeeld aan een opstelruimte voor een

tief- én afwerkingsmateriaal zorgt voor een

verstaan onder circulair ontwerp.

elektriciteit gebruikt. Een ‘all-electric’ gebouw

batterij en uitgebreide warmtepompen. Voor de

kan volledig van energie voorzien worden door

verlichting kunnen energiezuinige LED armaturen

lange levensduur van de module en een gezond
binnenklimaat. Finch Buildings produceert

Duurzaam materiaalgebruik

groene energie, waardoor de module geen CO2

worden toegepast voor zowel binnen- als buiten-

vrijwel geen afval door slim te ontwerpen en

Alle houtsoorten die gebruikt worden voor de

uitstoot bijvoorbeeld door de verbranding van

verlichting. Door het gebruik van deze LED arma-

door prefabricatie. Onze gebouwen kunnen

bouw van de Finch module zijn FSC en/of PEFC

fossiele brandstoffen in centrales.

turen zijn de exploitatiekosten laag.

dankzij een ‘all-electric’ benadering fossielvrij

gecertificeerd. Hout als bouwmateriaal is duur-

geëxploiteerd worden. En uiteraard worden er

zaam omdat het terug kan groeien. Hout is het

Geavanceerde installatietechniek

meer bomen geplant dan dat er gekapt worden

enige bouwmateriaal dat CO2 opslaat in plaats

Bij het installatieontwerp gaan we uit van de

voor het hout dat we gebruiken.

van uitstoot bij productie. Een boom neemt

trias energetica. Dit is een installatietechnische

in zijn levensduur CO2 uit de atmosfeer op.

ontwerpmethode met een driestappenstrategie

Circulair ontwerp

Wanneer een boom sterft en gaat rotten komt

om een energiezuinig ontwerp te maken. Hierbij

De modules zijn volgens circulaire principes

deze CO2 weer vrij. Wanneer een boom gekapt

worden de volgende uitgangspunten geopti-

ontworpen. Dit houdt in dat meer dan 90% van

en gebruikt wordt voor onze gebouwen, dan blijft

maliseerd: Comfort, Duurzaamheid en Energie-

alle gebruikte materialen in de module geschikt

de CO2 besloten in het hout. Onze gebouwen zijn

zuinigheid. De keuze voor een nieuw gebouw is

zijn voor hergebruik. Daarmee is sloop een

daardoor een ‘CO2-buffer’ die per module 20 ton

een keuze voor een comfortabel binnenklimaat.

begrip uit het verleden. Een voorbeeld hiervan is

CO2 opslaat. Daarnaast wordt er voor een Finch

Daar verstaan we onder: een goede akoestiek,

het massief CLT (Cross-Laminated Timber), dat

module nauwelijks staal gebruikt en geen beton,

geen hinder van buitengeluiden, prettige leef- en

in Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk reeds

materialen die voor een vergelijkbaar bouwvo-

werkomgeving, een lage CO2 -uitstoot en een

veel gebruikt wordt als bouwmateriaal. Van

lume circa 40 ton CO2 zouden uitstoten. Hierdoor

controleerbare binnentemperatuur. Dit bereiken

deze massief houten panelen wordt het casco

is een Finch module 60 ton carbon-negatief.

we door het creëren van een optimale verhouding

gemaakt, bestaande uit zijwanden, vloer en

Bovendien is ons massief hout bijzonder efficiënt

tussen bouwkundige schil, isolerend vermogen en

plafond. CLT als product is uitermate geschikt

omdat het dient als constructiemateriaal, isolator,

de technische installaties.

voor hergebruik. De panelen zijn minimaal

brand- en geluidwering.

bewerkt. Hierdoor blijven er grote onaangetaste
massief houten panelen over na exploitatie.

Energiezuinig en fossielvrij

Verder zijn de panelen met elkaar verbonden

Door gebruik te maken van hoogwaardige

door middel van schroeven. Deze verbinding is

bouw,- en isolatiematerialen heeft onze module

eenvoudig los te maken, waardoor de mate van

standaard een lage energie prestatie. Deze kan

hergebruik en de restwaarde aan het einde van

verder gereduceerd worden door toepassing van

de exploitatieperiode hoog is. Daarbij kunnen er

geavanceerde installatietechniek en de aanleg

bij elke cyclus in de exploitatie verbeterslagen

van zonnepanelen. Daarnaast heeft de Finch
22
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Gezond
Een belangrijk aspect van de modules van Finch

Geen koude muren

Buildings is het gezonde leefklimaat, dat voorna-

Hout is een goede isolator, waardoor huizen van

melijk door de keuze van de materialen tot stand

hout een minder grote warmtevraag hebben. De

komt. Finch Buildings neemt de gezondheid van

oppervlakte van het hout neemt de temperatuur

gebruikers serieus en kiest daarom voor hout

van de omgeving over, waardoor het geen kou

als bouwmateriaal. Hout heeft om meerdere

uitstraalt of condensatie vormt. Hout voelt altijd

redenen een positief effect op de gezondheid

warm aan in tegenstelling tot muren van steen.

van de mens: hout is vochtregulerend, isolerend
en heeft een positieve werking op de geeste-

Goed voor de geest

lijke gesteldheid van de mens. Wij gebruiken

Naast alle positieve fysieke eigenschappen van

alleen emissievrije bouwmaterialen die niet

hout heeft het ook een positief effect op de psy-

schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

che van de mens. Studies hebben uitgewezen dat

Onze gebouwen kennen geen bouwvocht, geen

hout stress verlagend werkt, hetgeen van posi-

radongas en geen schimmels. De modules blij-

tieve invloed is op vitale functies van lichaam en

ven daarmee waardevol én gezond.

geest. Een echte healing environment.

Vochtregulerend
Een gezond en comfortabel leefklimaat in een
huis van hout wordt gewaarborgd door de vochtregulerende werking van het materiaal. Hout
absorbeert vocht uit de omgeving als er teveel
van is en geeft vocht af zodra een ruimte te droog
wordt. Het materiaal zorgt dus voor een stabiele
vochtbalans. In een ruimte waar de luchtvochtigheid gebalanceerd wordt, is de kans op infecties,
stof, mijt, schimmel en bacteriën kleiner. Hout is
hierdoor een geschikt materiaal voor mensen met
astma of allergieën.

foto: Kees Hummel
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“Finch Buildings crafts modular boxes as a
flexible solution with durability”
Mark Magazine #64

Design
Een gebouw moet goed voelen. Duurzaamheid en

Doordat we met de modules ook grotere gebou-

gezonde materialen dragen daar aan bij, maar het

wen kunnen maken ontstaat er in de gevel een

moet wel in een aantrekkelijk vorm gevat worden.

sterk ritme van de verschillende omkaderde

Zowel voor de gebruikers van het gebouw als voor

eenheden. Afhankelijk van de aanwezigheid van

omwonende moet het gebouw de juiste uitstra-

een balkon kan er een afwisselend gevelbeeld

ling hebben. Daarom is er veel aandacht besteedt

ontstaan van gedeeltelijk terug liggende gevels

aan het ontwerp van de Finch module.

waarbij de lijnen van het balkonhek een speels
spel spelen met de dikkere lijnen van het achter-

De basis van de module is massief hout. In com-

liggende kozijn.

binatie met de zwarte kleur van de kozijnen en
de egale strakke lichtgrijze vloer ontstaat er

De aantrekkingskracht van het ontwerp komt niet

een modern contrast met het warme hout. De

alleen door het gebruik van hout. Door de gevel

gevelbekleding van Western Red Cedar is een

brede pui, die van de vloer tot plafond reikt, kan het

hoogwaardige houtsoort die lang mooi blijft en

natuurlijke daglicht tot ver in de module binnen-

natuurlijk vergrijst als de tijd verstrijkt. Dat geeft

dringen. De extra hoge binnenruimte van twee

de Finch modules ook van buiten een natuurlijke

meter tachtig draagt daar nog eens extra aan bij. Zo

en moderne uitstraling.

kan een kleine ruimte toch heel groot voelen. Zelf
omschrijven we onze stijl als ‘warm modernisme’.

26
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Duurzaam ondernemen
Als bedrijf nemen we onze verantwoordelijk-

Maatschappelijk betrokken partners

heid om een milieuvriendelijk product te maken

We blijven nu en in de toekomst betrokken bij de

waar eindgebruikers zo energiezuinig mogelijk

gerealiseerde gebouwen. Niet alleen wij als orga-

in kunnen wonen. Ons business model is gericht

nisatie maar ook onze leveranciers zien de nood-

op samenwerking, sociale betrokkenheid en een

zaak om te blijven leren van de ontwikkelingen

hoog bewustzijn omtrent milieu. Hieronder leest

in de markt en om de producten verder te ver-

u wat wij daaronder verstaan en wat wij daar

beteren. Door het aanpasbare concept, laten wij

concreet voor doen.

onze gebouwen meegroeien met de bewoners; in
welke configuratie dan ook. Zo zijn onze modules

Terugplanten

net als de ‘Darwin Finches’ in staat om te evolue-

Zowel het vurenhout voor de massief houten

ren naar de omstandigheden in de omgeving en

panelen van het casco als het Western Red Cedar

de veranderende behoefte in de markt.

(WRC) van de gevelbekleding worden door onze
leveranciers terug geplant. Er worden meer bomen

Finch Filipijnen

aangeplant dan dat er bomen gekapt worden voor

Onze ambitie om duurzaam wonen beschikbaar

de bouw van onze module. Hierdoor krimpen de

te maken voor iedereen, betekent dat wij ons niet

bossen niet, maar groeien ze. Al ons toegepaste

houden aan landsgrenzen. Daarom zijn we niet

hout heeft het keurmerk FSC en/of PFEC.

alleen hier in Nederland actief, maar over de hele
wereld. Ons concept hebben we vertaald naar

Duurzame projecten

een aangepaste woning voor op de Filipijnen. De

Naast een duurzaam product realiseert Finch Buil-

woningen zijn ontworpen volgens de basisprinci-

dings met het product duurzame projecten. Gezocht

pes van Finch Buildings (aanpasbaar, duurzaam,

wordt naar de meest milieuvriendelijke materialen

gezond en zorgvuldig ontworpen). De eerste pilot

en ook tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk

voor de bouw van een aantal van deze woningen

rekening gehouden met milieu en omgeving. Onder-

in de Filipijnen is in ontwikkeling. Finch Buildings

delen hierbij zijn het gescheiden afvoeren van afval,

werkt samen met een PhD student van de TU

herbruikbare emballage, degelijke materialenopslag

Delft die vier jaar aan het project gaat werken.

en een goede communicatie met de buurt/omwonenden. Bij inkoop van materialen, maar ook van
materieel en transportmiddelen wordt gekeken naar
en beoordeeld op milieubelasting.
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Lange termijn visie
Wanneer wordt gekeken naar tijdelijke of per-

jaar gebruikt zou kunnen worden. We vergelijken

manente bouw zijn parameters als restwaarde,

dit vaak met de balken die in oude grachtenpan-

verplaatsingskosten en onderhoud van belang.

den en boerderijen te vinden zijn. De verplaat-

Finch Buildings is op termijn goedkoper en

singskosten zijn ongekend laag in de modulaire

duurzamer dan concurrerende alternatieven.

bouw. Omdat wij onze woningen op de bouw-

Dit komt met name doordat kritieke parameters

locatie niet hoeven te des-assembleren en het

(hoge kwaliteit en restwaarde, aanpasbaarheid,

gevelpakket er met één hijsbeweging afgehaald

lage verplaatsingskosten) gunstig zijn voor de

kan worden, kunnen wij deze kosten inzichte-

‘total cost of ownership’ (TCO) berekening.

lijk maken. Ook het onderhoud is beheersbaar
bij Finch Buildings. Onderhoud is afgestemd

De Finch modules voldoen aan de permanente

op exploitatiewensen en wij zullen u hierin een

eisen van het Bouwbesluit, waardoor ze voor

passend advies geven. De visie die wij ook hier

permanente of meerdere tijdelijke exploitatie-

hebben is op de lange termijn gericht.

termijnen inzetbaar zijn. De besproken hoge
restwaarde is tweeledig: aan het einde van de
levenscyclus in ruwe materialen én als woning.
Het casco heeft een dermate solide basis, dat
het veel langer dan een exploitatietermijn van
50 jaar gebruikt kan worden. Zo zijn wij ervan
overtuigd dat het casco, mits te allen tijde goed
beschermd tegen het weer, 100 jaar of zelfs 200

33
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Betrokken Partners
De Groot Vroomshoop Groep

Timmerfabriek De Mors - My Cuby

De Groot Vroomshoop Groep produceert de

Bij De Mors werken mensen met passie voor het

modules voor Finch Buildings en is een vitaal

timmerambacht. Ze maken eerlijke producten

onderdeel van VolkerWessels. De Groot Vrooms-

van mooi en duurzaam hout. Ze zijn specialist in

hoop bouwt bewust met hout en heeft ruim 85

hout- en timmerwerk waarbij de kernactivitei-

jaar ervaring. Er zijn 200 vakmensen in dienst

ten bestaan uit de productie van kozijnen, ramen

en het bedrijf beschikt over 8 hectare produc-

en deuren. De Mors levert ook interieurbouw,,

tieterrein. De Groot Vroomshoop werkt vanuit 3

unitbouw, en produceert sandwichpanelen. De

werkmaatschappijen: Bouwsystemen, Gelijmde

myCUBY® badkamers worden geassembleerd

Houtconstructies en Houtbouw. Finch Buildings

volgens een nieuwe, duurzame methode, wat het

werkt samen met twee van de drie werkmaat-

resultaat is van jarenlange ervaring op het gebied

schappijen. Door nauwe samenwerking is het

van prefab units en panelen. Van toiletruimtes tot

product tot in de details uitgedacht.

complete badkamers en keukens, de innovatieve
en modulaire eenheden van myCUBY® doen niet

Loohuis Groep - Installatietechnieken

onder voor traditionele ruimtes.

Loohuis levert en ontwerpt de installatietechniek
voor de Finch module. Loohuis streeft naar kwaliteit
van leven, wonen en werken door de toepassing van
geschikte installatietechniek. Loohuis levert oplossingen van ontwerp tot en met realisatie, alsook
onderhoud en beheer van alle technische installaties
in en om gebouwen. Loohuis voldoet aan alle eisen
van innovatie, kwaliteits- en veiligheidsnormen en is
daarmee gecertificeerd installateur. Het is een familiebedrijf met een historie van ruim 60 jaar.
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“…hoewel de units tijdelijk kunnen worden
geplaatst, kunnen ze evengoed permanent
ingezet worden, omdat ze zo goed en mooi zijn
dat ze altijd wel een gebruiker zullen vinden.”
Atelier Rijksbouwmeester, juni 2016

Finch standaard
De basis van elke Finch module bestaat uit een

Vervolgens kunt u nog kiezen voor de Finch stu-

vast aantal ingrediënten. Dit is het massief hout,

dio, Finch 1,5 of de Finch 2 uitvoering. Toepassin-

hoge bouwtechnische waarden, een ‘all-electric’

gen van de modules zien wij in wonen, werken,

benadering, tijdelijke en permanente toepassing

zorg en recreatie.

en een algehele hoge mate van afwerking. Dit
noemen wij de Finch standaard.

De Finch standaard is het beginpunt van het
configuratiemodel voor de keuze van uw Finch
module. Het configuratiemodel bestaat uit het
casco (1), exterieur (2), balkon (3), interieur (4)
en techniek (5).
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1			

Casco			

Het casco is gemaakt van grote massief houten panelen, die in de fabriek met schroeven
aan elkaar gezet worden. De interne lengte van
het casco is 8,85m, de breedte is 3,60m en de
hoogte is 2,80m. Indien het casco uitgevoerd
wordt met wanden van 140mm kan er tot vijf
hoog gestapeld worden. Het is ook mogelijk het
casco uit te voeren met wanden van 100mm.
Hiermee kan tot twee lagen hoog gestapeld
worden. De binnenzijde van de houten panelen
zijn afgewerkt met een afwasbare laag voor de
langdurige hoge zicht kwaliteit. De massief houten wanden functioneren tevens als brandscheiding en voldoen aan alle geluidseisen.
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Exterieur

2			

De toegepaste gevelbekleding is van Western
Red Cedar en wordt verticaal toegepast. Een
houten gevelbekleding past binnen de filosofie
van Finch Buildings vanwege de duurzaamheid,
lage ‘total cost of ownership’ en gezondheid. De
gevelbekleding wordt bevestigd op de geprefabriceerde gevelisolatie module. Deze module
kan op locatie eenvoudig aan de module gekoppeld worden. Natuurlijk is het is ook mogelijk om
andere gevelmaterialen toe te passen.

Het is mogelijk om uw eigen keuze te maken in
materiaal, beglazing en pui indeling. Wij kiezen ervoor om de kozijnen uitvoeren in Meranti
hout met driedubbele beglazing. De indeling
van de pui is afhankelijk van de uitvoering van
de module. Zo is het mogelijk om een schuifpui
toe te passen, maar ook deuren en openslaande
ramen behoren tot de opties.

De Finch module wordt standaard met een vaste
galerij van Azobé geleverd. In een project kunnen we op de begane grond de galerij weglaten,
waardoor ontsluiting op straat mogelijk is.
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Balkon

3			

Ook kan de module uitgevoerd worden met
een balkon. Het balkon heeft een oppervlakte
van 3,8m². Door het toevoegen van een balkon
wordt een persoonlijke buitenruimte gecreëerd.
Daarnaast zorgt het balkon tevens voor een
beter energieprestatie door de passieve zonwering. De toegang tot het balkon wordt verschaft
door een grote glazen schuifpui. Het balkon is
afgetimmerd met dezelfde gevelbekleding als
de buitenkant van de module, zijnde een rabat
van Western Red Cedar.
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Interieur

4			

Het interieur bestaat uit de badkamer module,
de keuken en de vloerafwerking. Er zijn twee
basis badkamer module opties: 2,2m² en 2,5m².
De grotere badkamer biedt een opstelplaats
voor een wasmachine. De binnenafwerking van
de badkamer behoort tevens tot de keuzemogelijkheden. Naast een standaard witte afwerking
kunnen er gekleurde folies gekozen worden.

Keuzes in het ontwerp, de grootte en uitvoering van de keuken kunnen gemaakt worden.
Standaard gaan we uit van vier keukenblokken
met bovenkasten.

Wij kiezen ervoor om de vloer te voorzien van
een linoleum vloerafwerking. Het toepassen van
andere vloerafwerkingen, zoals bamboe en hout,
is tevens mogelijk.

49

Finch Buildings

Techniek

5			

De energieprestatie van de Finch module
behoort ook tot de keuze. De energieprestatie is
gebaseerd op de Energie Index (EI). Er zijn drie
keuze opties in EI: tussen 1,4 en 1,8, tussen 0,6 en
0,8 en lager dan 0,6. Daarnaast zijn onze modules ook NOM (Nul op de meter) en NOM-ready
leverbaar.

Bij een EI voor permanente bouw, 0,6-0,8 en <0,6,
maken gebruik van een warmtepomp. De warmtepomp zorgt voor de verwarming van de ruimte
en het warmtapwater. Er kan gekozen worden
voor ruimteverwarming door middel van radiatoren of vloerverwarming. Voor een EI lager dan 0,6
worden er zonnepanelen op het dak geïnstalleerd.

De technische ruimte is het hart van de Finch
modules. In deze ruimte bevinden zich de installaties ten behoeve van verwarming, warmtapwater en ventilatie, maar ook de meterkast, de
riool- en hemelwaterafvoeren. Door het ontwerp
van de technische ruimte zijn de ruimtes verticaal met elkaar te koppelen, waardoor de modules makkelijk gestapeld kunnen worden. In het
ontwerp is in grote mate rekening gehouden met
brandscheiding, geluidsoverlast en gebruikersgemak. Bij het ontwerpen van de meterkast is
ook rekening gehouden met de toekomst, denkt
u bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een thuis
batterij te plaatsen.
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Finch schakelingen
De modules van Finch Buildings zijn in een

module gemaakt worden, die ook in deze folder

project op verschillende manieren in te zetten.

beschreven worden. Drie of meer geschakelde

De basis is onze Finch studio, het vertrekpunt

Finch modules is ook denkbaar. Verder kan er

voor elke toepassing. Aanpasbaarheid is de

ook verticaal geschakeld worden. Daarmee zijn

filosofie van Finch Buildings, daarom kunnen

de opties eindeloos.

studio’s eenvoudig uitgebreid worden. Zo kunnen bijvoorbeeld een anderhalve en dubbele
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Finch studio
De standaard Finch module is de studio. Zoals
beschreven kunnen deze studio’s voorzien
worden van een eigen badkamer en keuken. Het
gebruiksoppervlak van een studio is 29m² indien
er niet voor een balkon gekozen wordt. In het
geval van een module met balkon is dit 25m².
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Finch 1,5
Is een studio te klein? Dan kan als uitbreiding
een extra halve module worden toegevoegd.
Hierdoor ontstaat een L-vormige ruimte van
totaal 38,5m². De halve module heeft dezelfde
comfortabele eigenschappen op het gebied van
woningscheiding als de studio. De halve module
past binnen het schakel- en stapelbare concept.
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Finch 2
Uiteraard is het ook mogelijk om twee Finch
studio’s te koppelen. Zo kan er bijvoorbeeld een
driekamer- of loftwoning ontstaan. Het bij deze
optie standaard toegepaste balkon is vanwege de
bouwregelgeving vergroot naar een diepte van
1,50m. Daarmee ontstaat er een oppervlakte van
52m². In deze variant kiezen we standaard voor
een apart toilet en badkamer. Natuurlijk zijn ook
hier verschillende indelingsvarianten mogelijk.
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“Uit
Amsterdam,
voor
de
planeet.”
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Finch toepassingen
Door de vele badkamer- en keukenvarianten en

Bij Finch wordt voortdurend onderzoek gedaan

de keuzemogelijkheid voor een balkon, zijn de

en ontwikkeld. Zo blijft ons product, net als de

modules van Finch Buildings geschikt voor allerlei

vinken, constant evolueren. Voor studenten

soorten gebruik. De vele mogelijkheden voor het

wordt er momenteel een kleiner casco ontwik-

indelen van de modules, maakt dat wij toepassin-

keld, dat een leefruimte van 18-20m² oplevert

gen voor tal van doelgroepen kennen. Vier ver-

(lente 2017). Ook zijn we bezig met het ontwik-

schillende toepassingen zijn in deze productfol-

kelen van een langer casco (zomer 2017). Dit

der uitgewerkt: wonen, werken, zorg & recreatie.

wordt een module van ongeveer 11m lang.
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Wonen

Werken

Zorg

Recreatie

Een Finch studio ingericht als woning voorziet in

De Finch modules hebben standaard een

Wanneer de Finch studio uitgevoerd wordt met

Het duurzame karakter en het warm minimalis-

de behoeften van een eenpersoons- of tweeper-

breedte van 3.60m. Dit is niet toevallig; het is

een grote badkamer, is het een ideaal vertrek

tische design van Finch Buildings wordt opge-

soonswoning. De module heeft een badkamer

precies een kantoor stramien maat. Hierdoor

voor een zorgbehoevende of oudere. Het hout

merkt door uw gasten. De indeling is efficiënt

met plaats voor wasmachine en droger en een

kunnen er in één module zes werkplekken

straalt rust uit en het gezonde binnenklimaat

met een luxe badkamer en alle ruimte voor een

functionele keuken. De ruimte is open en licht, in

gecreëerd worden. De hoogte van 2.80m maakt

bevordert het herstel en kwaliteit van leven. Er is

groot bed, zithoek en uiteraard een balkon.

te richten met bed, bank en eet- of studeertafel.

dat het nooit krap aanvoelt.

genoeg plaats voor een eettafel, zithoek en één-

Een loft, een hotelkamer of sfeervol strandhuis

of tweepersoons bed. De grote pui met balkon

behoort allen tot de mogelijkheden.

8,35m

7,50m
1,10m

8,85m

1,44m

geeft aangename buitenruimte.

3,60m
3,88m
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