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Figuur 1:Studio Marco Vermeulen, the Dutch Mountains 

 

Routekaart:  
Versnel de bouw met elan, binnen CO2-plafond  

 
Biobased bouwen biedt de kans tot eind 2030 om 45 Mton CO2 op te slaan en 55 Mton CO2 uitstoot te 
voorkomen bij de bouw van 1 miljoen huizen/gebouwen. Daarnaast biedt het grote reductie van CO2 bij de 
isolatie van de bestaande bouw. Door de zeer geringe stikstof uitstoot kan de woningbouw gewoon door gaan 
ook in de buurt van Natura2000 gebied! Ook biedt het de mogelijkheid om de lokale landbouw/ veeteelt sector 
te hervormen.  Dit vraagt aandacht van de overheid op een aantal manieren, van een subsidie die 70% lager is 
dan die is gestoken in SDE++ tot een update van het vigerende bouwbesluit! 
	 
De bouw van 1 miljoen woningen is een kans voor mens en natuur. Maar doe het wel duurzaam. 
 
Er is landelijk een forse nieuwbouwambitie voor de komende 10 jaar, voor 1 miljoen nieuwe huizen. Wij koppelen 
dit doel aan de versnelling van industriële, biobased, houtbouw vanuit de noodzaak om onze klimaatdoelen te 
halen.i De strategische verkenning voor Ruimte voor Biobased bouwen, ingezet door Rutte III laat zien dat 
bouwen met nieuw elan samengaat met een zeer positieve impact op CO2-reductie en opslag in gebouwen. Wij 
presenteren met deze routekaart de wijze om de gewenste versnelling te realiseren. Het vraagt een integrale 
benadering van politiek, overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven met de volgende ingrediënten. 

 
Uitgangspunten 
Wetende dat: 

- een toekomstbestendige economie veel meer aandacht vraagt voor verduurzaming;ii 
- er gelijktijdig de noodzaak is om een forse CO2-reductie te realiseren. Hiervoor is het PBL voor de 

komende 10 jaar naarstig op zoek naar 24,3 Mton;iii 
- daarboven op komt de extra EU-opgave om 11 Mton te besparen (55% CO2-reductie in 2030). PBL 

adviseert om “de klimaatmaatregelen te verdubbelen”; iv  
- de komende 10 jaar cruciaal zijn in het klimaatbeleid,v wetende dat slechts 6 van de 15 klimaatdoelen  

de afgelopen 25 jaar zijn gerealiseerd; 
- er een gat zit tussen het doel van 100.000 woningen per jaar met de realisatie van amper 70.000 

woningen in 2020vi; 
- er is nu geen gelijk speelveld is voor biobased/houtbouw, wat betreft normering en prijsvorming in de 

conventionele bouwsector, wat de opschaling vertraagd; 

- CE-Delft laat zien dat 95% van de overheidsaanbestedingen zonder duurzaamheidscriteria is; vii 
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- uit PBL-onderzoek blijkt dat Nederland nog geen stap dichter is bij een circulaire economie, dat het 
grondstoffengebruik nauwelijks gedaald is. Waarbij 40% van alle basisgrondstof en 40% van het afval 

bouw gerelateerd is; viii 
- alle spelers in de biobased bouwketen nog weinig kennis hebben, terwijl drie belangrijke spelers -  

gemeenten, wooncorporaties en aannemers - het aan prioriteit, tijd en geld ontbeert om het verschil 
te maken. De laagste prijs is in de hele keten de belangrijkste drijfveer en deze zorgt voor ambitiesop 
het niveau voldoen aan het bouwbesluit.ix 

 
Doelen stellen, afspreken en monitoren 
Versnelling van de transitie in de bouw is urgent en noodzakelijk. Condities voor een nieuwe bouwpraktijk met 
hout en biobased als basis zijn nodig. Stel een groeistrategie op voor biobased bouwen met een ambitieus en 
realistisch doel. Diverse studies laten zien dat vanaf 2030 de realisatie van jaarlijks 60.000 biobased woningen 
mogelijk is. Met de ondersteuning van de groeistrategie is het mogelijk om de komende tien jaar naar 2030 toe 

300.000 biobased woningen te realiseren.x Verder kunnen biobased materialen een belangrijke rol spelen in de 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.  
 
Wat levert het op? 

- Een bijdrage aan de woningopgave van 250.000 tot 300.000 gezonde, betaalbare, energiezuinige 
woningen die al direct CO2 opslaan en waarvan het hout na ‘einde levensduur’ weer kan worden 
hergebruikt. 

- Een investering in de industrialisering van de hout- en biobased bouwsector en daarmee een nieuwe 
circulaire economie, met korte ketens van grondstof tot gebouw en hergebruik. 

- Kansen voor de bouw van gezonde woningen in een natuurlijke relatie met de omgeving (ook 
binnenstedelijk). 

- Een reductie van 15 Mton CO2 in de bouw betekent een forse bijdrage aan de realisatie van het 
klimaatakkoord. 
 

 
Figuur 2: energieverbuirk van een woning xi 

  
Routekaart industrialisatie 
De autonome groei van biobased bouwen in Nederland is voorlopig onvoldoende om bovengenoemde doelen te 
halen.  Door binnen de al ingezette industrialisatie-initiatieven te focussen en op hout- en biobased materialen 
kan de bouwcapaciteit in zeer korte tijd enorm toenemen. Het creëren van de juiste condities biedt de kans om 
het in een keer goed te doen. Het groeipad kan zich op drie manieren ontwikkelen (figuur 1), met als uiteindelijk 
resultaat 300.000 biobased woningen. Elke euro investering in prefab biobased bouw levert direct CO2-winst op!  
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Figuur 3: drie scenario's van 300.000 woningen tot aan 2030 

Interventies 
Het s-curve scenario voor biobased woningbouw is te realiseren met een integraal interventiepakket en 
investeringsplan. In deze fase van ontwikkeling leidt dat tot exponentiele groei. Het doel om tot 2030 300.000 
biobased huizen te realiseren biedt het kader voor overheid en markt voor deze transitiestrategie. Dit kan door 
een gelijk speelveld en voldoende schaalgrootte te creëren via normering, inkoop, beloning van de CO2 bijdrage, 
versterken van de kennisontwikkeling en het opheffen van ketenbelemmeringen. Met deze routekaart geven we 
inzicht in een realistisch interventiepakket van maatregelen met als doel 300.000 biobased woningen. 
 
De zeven interventies: 

 
Versnelling van aanbod biobased 

1) Investeringssubsidie voor realisatie van prefab-fabrieken voor biobased bouwcomponenten en 
woningen (onrendabele top) 

2) CO2 vergoeding via regelingen zoals MIA en SDE++ door de toepassing van biobased materialen 
waarmee opslag van CO2 voor langere tijd is geborgd 

3) Betrekken van de (lokale) keten van toeleveranciers van biobased grondstoffen (land- en bosbouw) 
 
Versnelling van vraag biobased 

4) Versnel en bundel samenwerking kennisontwikkeling, marktontwikkeling en normering 
5) Bied inkoopkaders, door bundeling en financiering voor ondersteuning bij aanbesteding en 

projectmanagement door woningbouwcorporaties en gemeenten (zoals in ‘stroomversnelling’ of in 
proeftuinen ‘aardgasvrij’) 

6) Koppel de huidige bouwversnellingsbijdragen van rijk en provincies, zoals woondeals/BVV-regeling, 
direct aan de bijdrage aan CO2-reductie. 

7) Samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen middels de Regionale Investerings 
Agenda’s 

 
 
Investeringsbegroting 
Voor de eerste inschatting van de investeringsbegroting is uitgegaan van de marktwaarde van het vastleggen 
van CO2 - ongeveer € 35,-- per ton CO2 (ETS), die waarde stijgt naar € 125 per ton CO2 in 2030xii.  
Door de CO2-reductie en vastlegging van de realisatie van 300.000 gezonde biobased woningen tot 2030 te 
waarderen en beprijzen komen we tot een mogelijke investeringsbijdrage. Daarbij gaan we uit van een groeipad 
naar 60.000 biobased woningen per jaar in 2030 en de bouw van 300.000 biobased woningen tot 2030. De CO2-
reductie is 15 Mton. Dit is exclusief de vastleggingspotentie omdat deze potentie nog niet gewaardeerd is in 
bijvoorbeeld de huidige klimaatakkoordkaders. 
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Onze inschatting is dat om de gewenste opschaling te bereiken er een relatief lage bijdrage aan de CO2-
reductie nodig is. Deze bijdrage is itt trajecten als bijvoorbeeld de transitie naar elektrische auto’s beheersbaar. 
Dit kan door de bijdrage evenredig met de toepassing en stijging van de ETS-prijs mee te koppelen. Deze 
investering is begroot op € 1,1 tot € 2,0 miljard over een periode van 10 jaar (per jaar € 200 miljoen). Dit is een 
fractie van de SDE++ bijdragen voor de huidige (en eerdere) energietransitie en innovatie.   
Belangrijk is wel dat we deze maatregelen snel inzetten en voor de komende periode van 10 jaar (en verder) 
vastleggen, zodat alle partijen, van projectontwikkelaars tot financiers, deze doelstelling ook in de financiering 
als vaststaand gegeven meenemen. Zo creëren we een doorbraak in de bouwketen! 

   
Investering in verhouding tot andere transities 
 

 

Figuur 4: doelen per sector klimaatakkoord 

De afgelopen 10 jaar is er via de MEP, SDE en SDE+ subsidies € 9,8 miljardxiii geïnvesteerd in energieproductie, 
met een potentiële emissie-reductie van 33 Mton CO2. PBL toont aan dat de investeringen in de energietransitie 
grote financiële verschillen kent. De transitie naar elektrisch vervoer kent daarbij de hoogste investering, met € 

83 miljoen per Mton CO2-reductiexiv (zie ook figuur 2 de cumulatieve kosten uit het rapport van PBL van 2013-
2023).   
 

 
Figuur 5: cummulatieve nationale kosten klimaatakkoord versus investeringsbegroting biobased 

 
Dit laat zien dat de investering in het opschalen van biobased bouwen een relatief lage extra financiële impuls 
behoeft om een enorme klimaatwinst te realiseren! De kosten per vermeden Mton CO2-emissie zijn voor 
biobased bouwen aanzienlijk lager dan de gemiddelde kosten van de meeste overige maatregelen uit het 
klimaatakkoord. Zie figuur 5.  



Holland Houtland 
 

  

 

 5 

 
Tabel 1: gemiddelde kosten per maatregel per jaarxv in relatie tot vermeden CO2 emissies 

Maatregel Periode 
kosten vermeden 
emissies  eenheid 

Elektrische autos 2013-2023 € 82,93 miljoen €/Mton 

Zon pv 2013-2023 € 65,31 miljoen €/Mton 

Industriële biomassa 2013-2023 € 27,78 miljoen €/Mton 

Wind op land 2013-2023 € 50,00 miljoen €/Mton 

Wind op zee 2013-2023 € 53,66 miljoen €/Mton 

Biobased bouwen 2021-2030 € 36,67 miljoen €/Mton 

 
Doordat de wijzigingen in CO2-beprijzing binnen ETS zullen plaatsvinden en dat een bepaalde schaalgrootte 
leidt tot een volwassen markt verwachten we dat deze financiële stimulering van biobased bouwen eindig is 
(maar wel afhankelijk van uitvoering van deze beprijzing). Daarmee is het een verstandige investering in een 
zeer levensvatbare business case voor de toekomst van onze woningbouw en leefomgeving! 
 
Conclusie 
De transitie naar biobased bouwen gaat uiteraard niet vanzelf. Er is voor de snelle opschaling een integraal 
pakket aan maatregelen nodig, zoals hier geschetst. Het door Holland Houtland voorgestelde pakket is breed 
getoetst bij de ondertekenaars van het Manifest voor een gelijk speelveld voor biobased bouwen.  
Bouwen met biobased materialen biedt kansen voor gezondheid, landschap, architectuur, landbouw en bovenal 
de reductie van CO2. We zijn beschikbaar om de duurzaamheidsparagraaf in het Woonplan, gepresenteerd door 
Martin van Rijn van Aedes, te voorzien van een uitwerking met een integrale aanpak voor biobased bouwen. 
Hiermee kan het nieuwe kabinet deze routekaart naar een toekomstbestendige bouw met een nieuw en 
duurzaam elan opnemen in het regeerakkoord.  
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Noten: 
 

i In deze whitepaper is alleen de transitie van de bouw beschreven, niet van de landbouw. Ook gaat deze 
uitwerking uit van woningbouw en niet utiliteit/GWW renovatie of isolatie bestaande gebouwde omgeving. 
Deze verdienen gelijke ambitie/ondersteuning, alleen al de biobased isolatie van 7 miljoen woningen levert een 
CO2-reductie van 70 Mton CO2 op. 
ii https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/ongering-toekomstbestendige-economie-vraagt-veel-
meer-aandacht-voor-verduurzaming 
iii  (PBL, 2020). 
iv https://nos.nl/artikel/2366503-advies-nieuw-kabinet-moet-klimaatmaatregelen-verdubbelen.html 
v https://www.trouw.nl/nieuws/de-komende-jaren-zijn-cruciaal-voor-het-slagen-van-de-klimaatdoelen~bee2b71b/ 
vi https://www.banken.nl/nieuws/22841/ing-verwacht-daling-aantal-nieuwbouwwoningen-in-2021 
vii https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2021/01/honderd-procent-duurzaam-inkopen-nou-nee-101291793 
viii Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER), https://www.pbl.nl/nieuws/2021/icer-2021-gebruik-
grondstoffen-daalt-nauwelijks-intensivering-circulaire-economiebeleid-nodig 
ix Https://www.conceptueelbouwen.nl/post/vooraankondiging-challenge-so-you-think-you-can-
build?postId=5ffd5ecdf50f2d0017f87bc0 
x https://circulairebouweconomie.nl/wp-content/uploads/2019/07/CBE-Eindrapportage-potentie-biobased-
materialen-NIBE-juli-2019.pdf, https://www.circle-economy.com/resources/building-a-future-in-timber  
https://marcovermeulen.eu/nl/nieuws/strategische+verkenning+ruimte+voor+biobased+bouwen/ 
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/1/bouwen-met-hout-gunstiger-voor-klimaat/ 
xi https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/news/whole-life-carbon-assessment-for-the--built-
environment-november-2017.pdf 
xii € 34,25 per ton CO2 https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/eu-price-on-pollution-
hits-record-high-in-early-2021/, https://www.pwc.nl/en/insights-and-publications/tax-news/pwc-special-budget-
day/taxplan-2021-co-2-levy.html 
xiii Kamerbrief over uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO2 reductie 24 juni 2020-  
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-
sde/feiten-en-cijfers-sde-algemeen  
xiv Nationale kostenmaatregelen gericht op realiseren van doelstellingen uit het energieakkoord 2013- PBL 29 
mei 2020 
xv Nationale kostenmaatregelen gericht op realiseren van doelstellingen uit het energieakkoord 2013- PBL 29 
mei 2020 


