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Voor onmiddellijke publicatie

Ecohuis lanceert Brensj – de mobiele
eco-unit met diensten op maat
Op de autoluwe zondag van 20 september as. kun je op het Operaplein
in Antwerpen virtueel binnenstappen in een Brensj. Met dit nieuwe concept
wil Ecohuis een flexibele totaaloplossing bieden voor mantelzorg en thuis-
of telewerken. 

Herentals, 18 september 2020 - Vergrijzing, mobiliteitsproblemen, klimaatverandering, … 
We voelen en weten allemaal dat we ons huidige wonen en werken grondig zullen moeten herzien. 
“Stel jezelf gewoon even de vraag: kan jij met zekerheid zeggen waar jij over 5 jaar zal wonen of 
werken?”, vraagt Gert Mertens, medezaakvoerder van Ecohuis, dat dit jaar zijn 20e verjaardag viert. 
“COVID-19 heeft die problematiek natuurlijk nog scherper gesteld: willen we echt wel onze oude 
dag doorbrengen in een woonzorgcentrum? Moeten we eigenlijk wel die dagelijkse files trotseren? 
Anderzijds bereikt de keukentafel zijn limieten als kantoor. We zitten duidelijk op een kantelpunt. 
De vraag naar flexibel wonen en werken klinkt steeds luider.”

“ Kan jij met zekerheid zeggen waar
 jij over 5 jaar zal wonen of werken?”
 Gert Mertens, medezaakvoerder Ecohuis

Maatschappelijke impact
Rewind naar november 2018. De houtskeletbouwers van Ecohuis en de architecten van A3M maken 
de eerste schetsen van een modulair en ecologisch woon- en werkconcept. “Van bij het begin was 
duidelijk dat het concept ook een maatschappelijke impact moest hebben”, benadrukt Leen Beke, 
innovatiemanager bij Ecohuis. “Een uitgebreide marktstudie in binnen- en buitenland wees uit hoe 
een unieke totaaloplossing van Ecohuis eruit kon zien.”

Unieke combi
“Ons antwoord op de prangende vraag naar flexibiliteit gaat veel verder dan een modulaire 
unit”, gaat Leen verder. “Je kan een Brensj kopen of huren, hij is niet verankerd in de bodem 
en je kan als bewoner/gebruiker een dienstenpakket samenstellen volgens jouw evoluerende 
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behoeften. Trouw aan het DNA van Ecohuis is een Brensj bijzonder energiezuinig en bovendien 
maximaal circulair. De kracht van Brensj schuilt in die unieke combinatie.”

“ Je kan een Brensj kopen of huren,
 hij is niet verankerd in de bodem en
 je kan als bewoner/gebruiker een
 dienstenpakket samenstellen volgens
 jouw evoluerende behoeften.”

 Leen Beke, innovatiemanager Ecohuis

Ecosysteem van partners
Brensj is een initiatief van Ecohuis, maar een dergelijke totaaloplossing kan enkel tot stand
komen dankzij een ecosysteem van ervaren partners die elk hun expertise aanreiken rond
digitale toepassingen, coworking en zorg op maat. 

Kopen/huren Mobiel Diensten Circulair
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Een Brensj ontdekken? 
→ Op 20 september kunnen bezoekers aan Antwerpen Shift virtueel voelen 

hoe het is om in een Brensj te werken. 
→ Vanaf 21 september kun je een Brensj-kantoorunit bezichtigen bij de Ecohuis-vestiging
 in Herentals. Maak een afspraak via info@brensj.be.

Over Ecohuis
Ecohuis, in 2000 opgericht door Danny Haest, ontwikkelt en vervaardigt houtskeletbouwwoningen 
voor particulieren. Om een antwoord te bieden op de toenemende vraag naar houtskelet voor 
renovaties, richtte Ecohuis in 2015 de dochteronderneming Renopact op.

Dankzij de overname van het Maldegemse Primabouw in 2019 konden West- en Oost-Vlaamse klanten 
beter bediend worden. De 75 medewerkers laten vandaag een omzet van 30 mio euro optekenen.
In augustus 2020 realiseerde de houtskeletbouwer zijn 1000e woning. Met Brensj brengt Ecohuis 
mobiele eco-units op de markt met diensten op maat.
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