
Concept House Village bevindt zich in de Rotterdamse stadshavens in het 
tuindorp Heijplaat. Concept House Village wordt gebouwd in het nieuwe 
dorp en is onderdeel van de vernieuwing. In en nabij de Corydastraat bouwt 
Concept House Village innovatieve prototype woningen. Er zijn al enkele 
concept houses gebouwd en er volgen er snel meer. De concept houses 
liggen op een steenworp afstand van de RDM Campus en het Innovatie 
Centrum Duurzaam Bouwen, wat een bezoek aan dit bijzondere gebied de 
moeite waard maakt. 

PROEFTUIN VOOR DUURZAAM BOUWEN

www.concepthousevillage.nl             info@concepthousevillage.nl 

Concept House Village is een verzamelnaam van verschillende 
unieke demonstraties en experimenten op het gebied van  
duurzaam bouwen, wonen en gebiedstransitie. Daarbij 
vervult CHV een netwerkfunctie voor duurzame innovatieve 
ontwikkelingen in de markt.



   Contact- en bezoekadres 
   Directiekade 2     +31 (0)10 4157244
   3089 JA Rotterdam    info@concepthousevillage.nl

WAT BIEDT CONCEPT HOUSE VILLAGE

ONDERZOEK
In een realistische concept house setting wordt onder leiding van 
de TU Delft en Hogeschool Rotterdam onderzoek verricht naar 
product-markt-combinaties met opschaalpotentie. Zowel individu-
ele producten als totaalconcepten kunnen hier gedemonstreerd 
en getest worden. Ook wordt onderzoek verricht naar het optima-
liseren van het bouwproces en het benutten van opschaalpotentie 
met behulp van nieuwe innovaties. 

NETWERK & KENNISDELING
Met ruim 100 bedrijven wordt in het netwerk van CHV samenge-
werkt aan nieuwe product-markt-combinaties met opschaalpo-
tentie. Hierbij kan worden aangesloten bij bestaande kennisclus-
ters en prototyping. Ook kan worden deelgenomen aan netwerk 
evenementen, techniek festivals en workshops kennisdeling. Via 
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelin-
gen en mogelijkheden tot participatie. 

DEELNAME
Concept House Village zit momenteel in een stroomversnelling. 
Heeft u een product/innovatie wat u gebouwd en getest wilt heb-
ben, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met zake-
lijk coördinator Building Changes Floor van der Kemp,  
06-11004086, of info@concepthousevillage.nl

MEER INFO?
Alle informatie is te vinden op www.concepthousevillage.nl. 

BEZOEK
Wij organiseren op afspraak bezoeken aan CHV. Groepen van 5 
tot 150 personen kunnen hierbij worden rondgeleid door één of 
meerdere deskundige gidsen. Dit bezoek is te combineren met 
een rondleiding over de RDM Campus en/of ICDuBo waarbij tevens 
voor een hapje en drankje gezorgd kan worden. Ook zijn ruimtes 
beschikbaar voor workshops e.d. Reserveren kan via: 010 4157244.
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De organisatie van Concept House Village (CHV) bestaat uit CHV Facility (exploitatie) en CHV 
Living Lab (onderzoek). In CHV Facility zijn ICDuBo en Building Changes de leading partners 
en in CHV Living Lab zijn de leading partners TU-Delft en Hogeschool Rotterdam.


