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HOUTBOUWERS

Vierentwintig gemeenten, twee provincies, een lange stoet aan kennisinstituten en vastgoedorganisaties, corporaties, architec-

ten, banken, ingenieursbureaus, houtverwerkende bedrijven en, heel bijzonder, ook de Rijksoverheid, tekenden allemaal voor 

een ambitieuze ‘Green Deal’: twintig procent van alle nieuwe woningen in een groot gebied rond Amsterdam wordt vanaf 2025 

van hout gebouwd. Dat gaat dan jaarlijks om 3.500 huizen. Bob van der Zande is de man die al deze partijen binnen een half jaar bij 

elkaar wist te brengen.

D e  m a n  va n  t w i n t i g 
p ro c e n t

Green Deal Houtbouw De deelnemende overheden 

bepalen in een MRA-agenda voor telkens vier jaar wat in 

de Metropoolregio aan zinvol beleid samen ontwikkeld 

moet worden. Een klein MRA-bureau organiseert langs 

beleidslijnen diverse programma’s op het gebied van 

ruimte, economie en mobiliteit waar fondsen en mens-

kracht vanuit de gemeenten en provincies bij wordt ge-

zocht. Zo werd Van der Zande aangezocht voor het on-

derwerp Houtbouw als onderdeel van vijf MRA Green 

Deals om duurzaam uit de coronacrisis te komen. Centrale 

vraag: ‘Hoe gaan we een flink aandeel van de zo nodige 

extra woningen in het gebied zo circulair mogelijk met 

houtbouw realiseren?’ Van der Zande: ‘Dat je je duur-

zaamheidsdoelen rond reductie van uitstoot van CO2 en 

stikstof niet haalt door alleen met herbruikbaar materiaal 

te gaan bouwen zoals met recyclebaar beton en staal, was 

van meet af aan duidelijk. Met een CO2 uitstoot van maar 

liefst 40% van het totaal is de bouwsector één van de gro-

te mondiale vervuilers. De bijdrage aan de opwarming 

van de aarde is veel te groot. Dus het uitgangspunt was: 

welke ambitie is groot maar haalbaar op het gebied van 

houtbouw? En het was ook duidelijk dat het over woning-

bouw moest gaan. Utiliteitsbouw is lastiger in kaders te 

vatten. Terwijl daar ook hoopvolle ontwikkelingen zijn.’ 

Van het begin was voor Van der Zande duidelijk dat hier 

een ‘triple helix’ moest worden georganiseerd: overheid, 

bedrijfsleven en kennisinstituten moeten elkaar verster-

ken. ‘Dat kwam heel duidelijk naar voren: om grootscha-

lig met hout te kunnen gaan bouwen ontbreekt het nog 

aan kennis, ervaring, locaties en data. Die zijn we gaande-

weg in nauwe samenwerking aan het ontwikkelen. De 

kennis moet ook de overheid voeden, die daardoor be-

lemmeringen kan opheffen. Zoals de nog altijd te lage 

waardering van biobased materiaal en houtbouw in de 

Nationale Milieu Database, de MPG en sommige bepalin-

gen in de BENG-regelgeving.’ 

Industrialisering houtbouw Officieel ontving Van der 

Zande zijn opdracht begin van dit jaar met als doel om in 

oktober tijdens een MRA Duurzaamheid Top met resulta-

ten te komen. Hij formeerde naast werkgroepen een be-

stuurlijke stuurgroep met mensen uit de publieke sector, 

investeerders, bouwbedrijven, ontwikkelaars, corporaties 

en van de TU Delft. ‘Allemaal enthousiaste, gedreven, 

maar ook kritische mensen op topposities in de vastgoed-

wereld. Zoals Hans Meurs van VORM Ontwikkeling die 

hout, en dan vooral glulam en CLT de “Tesla van de 

bouwwereld” noemt: een enorme gamechanger die alle 

andere actoren in de sector uitdaagt om te innoveren op 

het gebied van CO2-uitstoot.’ Ondertussen werd een on-

derzoek gedaan naar de mogelijke economische impact 

van meer houtbouw in de Metropoolregio. ‘Die verken-

ning, daar doen we eigenlijk niet veel meer mee’, geeft 

Van der Zande toe. ‘We denken nu dat het vooral een ver-

schuiving naar een heel andere manier van werken gaat 

opleveren door verregaande industrialisering: mensen 

gaan monteren met hout in hallen waar ze eerst op de 

bouwplaats met vervuilende materialen als beton, staal en 

baksteen gebouwd hebben. Maar gedachten aan een ei-

gen kruislaaghoutfabriek in het Amsterdamse en groot-

schalige bebossing met veel extra werkgelegenheid, daar 

gaan we nog niet van uit. Die 20 procent houten wonin-

Hij oogt als een vriendelijk heerschap, en dat is hij ook. 

Ondertussen bekleedde Bob van der Zande in de afgelo-

pen decennia tal van hoge functies in het gemeentelijk ap-

paraat van Amsterdam, meestal met een link naar de 

bouwpraktijk, zoals zijn laatste functie bij de afdeling 

Grond en Ontwikkeling. In onze hoofdstad bestaat de bij-

zondere situatie dat vrijwel alle grond van de gemeente is 

en er meestal gebouwd wordt op basis van erfpacht. Dat 

maakt de afdeling een spil in de vastgoedwereld. Verder 

was Van der Zande jarenlang voorzitter van Urban Land 

Institute Nederland, onderdeel van een wereldwijd net-

werk van stedenbouwkundigen, vastgoedinvesteerders 

en ontwikkelaars. ‘Ik ken in de vastgoedwereld dus best 

veel mensen, zowel nationaal als internationaal’, glimlacht 

Van der Zande, die na zijn pensionering een adviesbureau 

begon als ‘urban strategist’.

Lang hoefde hij niet op opdrachten te wachten. ‘Ik heb me 

mijn leven lang altijd tot de publieke zaak aangetrokken 

gevoeld, en dat is nog steeds zo.’

MRA De Metropoolregio Amsterdam bestaat nu zo’n zes 

jaar en wordt gevormd door 32 gemeenten, 2 provincies 

en de ‘Vervoersregio Amsterdam’. Van der Zande: ‘Voor 

die tijd werd getracht een echt bestuurlijke laag te realise-

ren voor zaken die te groot zijn om door één stad te laten 

organiseren: de Stadsregio. De rijksoverheid vond die ex-

tra bestuurslaag niet wenselijk, de Wet Gemeenschappe-

lijke Regio’s werd afgeschaft. Toch werd de behoefte aan 

regionale samenwerking wel gevoeld en zo is de MRA 

ontstaan. Er zijn meer metropoolregio’s: rond Eindhoven, 

bijvoorbeeld. En Arnhem-Nijmegen.’

Bob van der Zande wist in korte tijd ruim 100 ondertekenaars achter de Green Deal Houtbouw te krijgen.
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Vierentwintig gemeenten, twee provincies, een lange stoet aan kennisinstituten en vastgoedorganisaties, corporaties, architec-

ten, banken, ingenieursbureaus, houtverwerkende bedrijven en, heel bijzonder, ook de Rijksoverheid, tekenden allemaal voor 

een ambitieuze ‘Green Deal’: twintig procent van alle nieuwe woningen in een groot gebied rond Amsterdam wordt vanaf 2025 

van hout gebouwd. Dat gaat dan jaarlijks om 3.500 huizen. Bob van der Zande is de man die al deze partijen binnen een half jaar bij 

elkaar wist te brengen.

gen zijn uitstekend te realiseren met prefab hout uit duur-

zaam beheerde Europese bossen. Er zijn wel ontwikkelin-

gen in die richting, maar die maken geen deel uit van het 

convenant.’

Community van koplopers Want gezamenlijk een 

stuk schrijven is één, er meer dan 100 overheden, instel-

lingen en bedrijven hun handtekening onder laten zetten 

is een tweede. ‘De green deal houtbouw is in alle 32 ge-

meenteraden en 2 provincies besproken. Die hebben alle-

maal hun eigen visie. Onder de 24 gemeentelijke onderte-

kenaars zitten alle grotere bouwende gemeenten.’ In het 

convenant is gelet op haalbaarheid en het formuleren van 

realistische opgaven. Van der Zande: ‘We noemen heel 

concrete punten wat we van iedere schakel in de keten – 

van overheid tot uitvoerend bedrijf en alles er tussenin – 

verwachten. Daar tekenen de betrokken organisaties 

voor. Nu het convenant er ligt is het zaak om het vuur 

brandende te houden, onder andere door elkaar te inspi-

reren, (kosten-)technische en beleidsmatige drempels te 

nemen en van elkaar te leren. Maar ik ben niet bang dat 

dat vuur snel dooft. Er is nu een community van koplopers 

in houtbouw ontstaan. Ik heb veel nieuwe mensen ont-

moet en overal alleen maar enthousiasme voor houtbouw 

ervaren, of ten minste het besef dat het die kant op zal 

gaan als we de huidige grote CO2 uitstoot van de bouw-

sector willen aanpakken en toe gaan naar meer gebruik 

van hernieuwbare grondstoffen.’    •

J a n  m a U r i t S  S c H o U t e n

Green Deal Houtbouw De deelnemende overheden 

bepalen in een MRA-agenda voor telkens vier jaar wat in 

de Metropoolregio aan zinvol beleid samen ontwikkeld 

moet worden. Een klein MRA-bureau organiseert langs 

beleidslijnen diverse programma’s op het gebied van 

ruimte, economie en mobiliteit waar fondsen en mens-

kracht vanuit de gemeenten en provincies bij wordt ge-

zocht. Zo werd Van der Zande aangezocht voor het on-

derwerp Houtbouw als onderdeel van vijf MRA Green 

Deals om duurzaam uit de coronacrisis te komen. Centrale 

vraag: ‘Hoe gaan we een flink aandeel van de zo nodige 

extra woningen in het gebied zo circulair mogelijk met 

houtbouw realiseren?’ Van der Zande: ‘Dat je je duur-

zaamheidsdoelen rond reductie van uitstoot van CO2 en 

stikstof niet haalt door alleen met herbruikbaar materiaal 

te gaan bouwen zoals met recyclebaar beton en staal, was 

van meet af aan duidelijk. Met een CO2 uitstoot van maar 

liefst 40% van het totaal is de bouwsector één van de gro-

te mondiale vervuilers. De bijdrage aan de opwarming 

van de aarde is veel te groot. Dus het uitgangspunt was: 

welke ambitie is groot maar haalbaar op het gebied van 

houtbouw? En het was ook duidelijk dat het over woning-

bouw moest gaan. Utiliteitsbouw is lastiger in kaders te 

vatten. Terwijl daar ook hoopvolle ontwikkelingen zijn.’ 

Van het begin was voor Van der Zande duidelijk dat hier 

een ‘triple helix’ moest worden georganiseerd: overheid, 

bedrijfsleven en kennisinstituten moeten elkaar verster-

ken. ‘Dat kwam heel duidelijk naar voren: om grootscha-

lig met hout te kunnen gaan bouwen ontbreekt het nog 

aan kennis, ervaring, locaties en data. Die zijn we gaande-

weg in nauwe samenwerking aan het ontwikkelen. De 

kennis moet ook de overheid voeden, die daardoor be-

lemmeringen kan opheffen. Zoals de nog altijd te lage 

waardering van biobased materiaal en houtbouw in de 

Nationale Milieu Database, de MPG en sommige bepalin-

gen in de BENG-regelgeving.’ 

Industrialisering houtbouw Officieel ontving Van der 

Zande zijn opdracht begin van dit jaar met als doel om in 

oktober tijdens een MRA Duurzaamheid Top met resulta-

ten te komen. Hij formeerde naast werkgroepen een be-

stuurlijke stuurgroep met mensen uit de publieke sector, 

investeerders, bouwbedrijven, ontwikkelaars, corporaties 

en van de TU Delft. ‘Allemaal enthousiaste, gedreven, 

maar ook kritische mensen op topposities in de vastgoed-

wereld. Zoals Hans Meurs van VORM Ontwikkeling die 

hout, en dan vooral glulam en CLT de “Tesla van de 

bouwwereld” noemt: een enorme gamechanger die alle 

andere actoren in de sector uitdaagt om te innoveren op 

het gebied van CO2-uitstoot.’ Ondertussen werd een on-

derzoek gedaan naar de mogelijke economische impact 

van meer houtbouw in de Metropoolregio. ‘Die verken-

ning, daar doen we eigenlijk niet veel meer mee’, geeft 

Van der Zande toe. ‘We denken nu dat het vooral een ver-

schuiving naar een heel andere manier van werken gaat 

opleveren door verregaande industrialisering: mensen 

gaan monteren met hout in hallen waar ze eerst op de 

bouwplaats met vervuilende materialen als beton, staal en 

baksteen gebouwd hebben. Maar gedachten aan een ei-

gen kruislaaghoutfabriek in het Amsterdamse en groot-

schalige bebossing met veel extra werkgelegenheid, daar 

gaan we nog niet van uit. Die 20 procent houten wonin-

Fotobijschrift

Bob van der Zande wist in korte tijd ruim 100 ondertekenaars achter de Green Deal Houtbouw te krijgen.
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