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Inleiding
Waarom
Bouwen, bouwen, bouwen. In Zuid-Holland moeten er voor 2030 200.000 woningen bij komen. Een
grote opgave. En daarvan hebben we er nóg een paar. Die huizen moeten energiezuinig zijn, in
wijken staan die bestand zijn tegen extreme regenval en hitte, in steden waar genoeg groen is om te
recreëren, en in een provincie die in 2050 100% circulair is. De bouwsector kan een flinke steen
bijdragen aan de grote opgaven waarvoor we staan. Zo is de sector is nationaal verantwoordelijk
voor 50% van het gebruik van grondstoffen, veroorzaakt 40% van het afval en 40% van het totale
energieverbruik. Ook zijn zij verantwoordelijk voor 35% van de uitstoot van CO2 en 30% van het
totale waterverbruik1. Met 5,6 Mton aan gebruikte (traditionele) bouwmaterialen is de bouw één van
de grootste materiaalverbruikers in de provincie2. En natuurlijk speelt er ook nog een stikstofcrisis
die de bouw helemaal stil kan laten vallen en staat de traditionele landbouw onder druk. De
oplossing: circulair bouwen!
Circulair bouwen bestaat uit (grofweg) het bouwen met twee type materialen: biobased en
secundair. Alle nieuwe invoer van materialen moet biobased zijn in de circulaire bouweconomie en
bestaande materialen gebruiken we zo lang mogelijk. Deze transitieagenda richt zich op de biobased
kant van het circulair bouwen, waarbij we ook kijken hoe biobased bouwmaterialen zo lang mogelijk
hergebruikt kunnen worden.
Het netwerk biobased bouwen (vanaf nu: wij) is er van overtuigd dat het grootschalig bouwen met
biobased bouwproducten een oplossing biedt, zeker als we dit ook industrieel aanpakken. In zowel
de nieuwbouw en de renovatie zijn kansen om met biobased producten dé slag te slaan naar een
gezonde toekomstbestendige bouweconomie. Met nieuwe ketens, waar de landbouw produceert en
de bouw consumeert. Is dit toekomstmuziek? Nee, in Zuid-Holland en andere delen van het land zien
we al mooie (icoon)projecten die laten zien dat het kan. Maar nu staan we aan de vooravond van de
grote slag: opschaling. En dat brengt uitdagingen met zich mee.
Hoe
Om die uitdagingen aan te pakken is gestart met de opbouw van een netwerk met koplopers. Vanuit
kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden zijn ze bij elkaar gekomen om te kijken wat nodig
is met één doel: te komen tot een biobased bouweconomie in Zuid-Holland! Deze concept
transitieagenda ‘Biobased Bouwen Zuid-Holland’ weergeeft de eerste ideeën om hiertoe te komen.
Daarnaast zijn ook diverse initiatieven gestart die helpen de transitie te versnellen, zoals de
‘biobased lunchlezingen’ waar in twaalf sessies van alles over biobased bouwen is gedeeld.
Leeswijzer
Dit stuk is opgebouwd uit meerdere delen. Eerst beginnen we met het toekomstbeeld, daar willen
we in 2050 met z’n allen staan. Om dit te bereiken zijn er barrières die opschaling teganhouden, een
transitie gaat niet zonder enige moeite. De barrières leiden tot 7 doelen die we als netwerk
aanpakken in de komende periode, met specifieke bouwstenen om de doelen te laden. Uiteindelijk
leidt dit tot (doorbraak)projecten die versnelling geven aan de biobased bouw in Zuid-Holland.
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Het toekomstbeeld: een sterke biobased bouweconomie in Zuid-Holland

In 2050 zijn onze gebouwen gezond. Gezond om in te leven, gezond om mee te bouwen en goed
voor het klimaat. Het Zwitserleven gevoel in Zuid-Holland! Hoe? Dat doen we door anders te
bouwen, circulair en biobased te bouwen, en dit ook te eisen van onze gebouwde omgeving. Daarbij
houden we rekening met andere kwalitatieve eisen zoals energieneutraal, klimaatadaptief en
natuurinclusief.
De enige invoer van nieuwe materialen komt van natuurlijke oorsprong, biobased dus! De materialen
halen we het liefst zo dichtbij, lokaal, uit de Zuid-Hollandse natuur, land- en tuinbouw. We werken
één met de natuur en gebruiken de materialen die voorhanden zijn: hout, vlas, hennep, mycelium,
stro, lisdoddes en natuurlijke restromen zoals tomatenstengels en schapenwol. De verwerking van
deze materialen doen we hier, in Zuid-Holland. Daarmee ontstaat nieuwe bedrijvigheid en daarmee
nieuwe economische kansen en banen. Niet alles is van lokale oorsprong, veel van het hout dat
gebruikt wordt moet uit Europa geïmporteerd worden (van duurzame oorsprong). De haven van
Rotterdam speelt een belangrijke rol in de invoer van hout en de doorvoer naar Zuid-Hollandse
kruislaaghoutfabrieken.
We combineren biobased met materialen die geoogst worden uit de hoogwaardige
gebouwenvoorraad die we nu bouwen, zo komen we tot een volledig circulaire bouw economie,
zonder afval. De manier waarop we bouwen verandert ook. Secundaire materialen werken we op in
bouwhubs om ze voor te bereiden voor hun nieuwe bestemming. Nieuwe huizen worden steeds
meer industrieel gebouwd met modulaire en losmaakbare onderdelen. Zo bouwen we slimmer,
schoner, sneller en zonder materiaalverlies. De industrialisatie en logistiek organiseren we zoveel
mogelijk hier, in Zuid-Holland. Zo kunnen we de bouwonderdelen in een later stadium goed
hergebruiken, of demonteren als de bouwvraag verandert.
Natuurlijke grondstoffen die geschikt zijn voor de bouw worden maximaal ingezet in verschillende
onderdelen van de bouw. In de draagconstructies, de gevels, de isolatie en de inrichting. Overal waar
het mogelijk is, worden biobased materialen gebruikt. En niet alleen in de nieuwbouw, ook in de
renovatie en bijvoorbeeld het optoppen van huizen.
In 2050 is de biobased bouwketen in Zuid-Holland sterk georganiseerd, opgeschaald en
internationaal toonaangevend. Biobased is het nieuwe normaal en wordt standaard uitgevraagd.
Normen, wetten- en regels stimuleren deze materialen en verbieden vervuilende en toxische
materialen. De kosten worden op een andere manier gezien waarbij de meervoudige waarde in
beeld is. De restmaterialen blijven in hand van de producent en vormen een bron van inkomsten.

Van barrières naar doelen
Dit toekomstbeeld bereiken we niet vanzelf. Om de stap te maken van (icoon)projecten naar
structurele opschaling is meer nodig. Er staan behoorlijk wat barrières in de weg om dit te bereiken.
In de biobased bouwcommunity Zuid-Holland zijn deze barrières (de beren op de weg) verkend én
vertaald in doelen en bouwstenen.
We zien barrières in de gehele keten terugkomen, van teler tot
bouwer. In zijn algemeenheid zien we een kip-ei verhaal, omdat we
nog niet durven grootschalig biobased te bouwen, zijn ook de
randvoorwaarden om dit goed te doen (nog) niet goed geregeld en
lijkt het duurder. De keten is gebrekkig en er zijn geen verwerkings- en
assemblage fabrieken in Zuid-Holland om aan de vraag te voldoen.
Maar de vraag, die is er vaak ook nog niet voldoende. Want de opdrachtgevers weten de (juiste)
vraag niet te stellen en sturen (nog) niet op prestaties. Daarbij ontbreekt nog de bewijslast om ook
de opdrachtgevers gerust te stellen en zijn normen, wetten en regels vaak nog gericht op de
traditionele bouweconomie. Om aan deze kip-ei situatie te komen is er maar één weg voorwaarts:
bouwen, bouwen en nog eens bouwen! Met biobased materialen natuurlijk. En dus wel op de goede
manier uitgevraagd. De bal ligt bij de opdrachtgevers én bij de markt, die moet immers wel laten zien
en aangeven wat ervoor nodig is om op te schalen.
Doelen
De barrières brengen ons op een zevental doelen die de biobased bouweconomie in Zuid-Holland
gaan stimuleren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We organiseren een sterke biobased keten die de Zuid-Hollandse woningbouwvraag aan kan.
We maken opdrachtgevers gereed voor de biobased bouw-economie
We zorgen voor passende wetten, regels en normen voor biobased bouwen.
We werken samen aan de biobased bouw-economie in Zuid-Holland
We maken ruimte voor innovatie, implementatie en opschaling
We stimuleren de financiering van biobased bouwprojecten op basis van meervoudige
waarde
7. We stimuleren kennis- ontwikkeling, verspreiding en toepassing over biobased bouwen in
Zuid-Holland.

Invulling van doelen vanuit transitieperspectieven
Elk doel bevat specifieke ‘bouwstenen’ die leidend zijn voor de (doorbraak)projecten die eronder
vallen. Die worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Wat kenmerkend is voor dit netwerk is de
manier waarop gekeken wordt naar projecten, vanuit het transitieperspectief. Door met deze bril te
kijken zorgen niet alleen voor verandering in het project, maar in het systeem daaromheen. Zo
komen we tot een systeemverandering die zorgt dat biobased bouwen de standaard wordt. Dit doen
we vanuit twee perspectieven.

1. Systeemfactoren
De komende jaren gaan we van een lineair naar een circulair systeem. We weten ongeveer hoe dat
er uit ziet en weten wat we niet meer willen. We moeten actief het lineaire, verspillende, vervuilende
systeem uitbannen om plaats te maken voor het circulaire systeem. Het systeem waar in we leven
wordt bepaald door een samenspel van een drietal factoren:




Structuur: de wet- en regelgeving kant
Cultuur: de ongeschreven regels, het gedrag van mensen
Technologie: de beschikbaarheid en gebruik van producten, de hard-ware.

Willen we de transitie aanjagen, dan zal je op alle drie de factoren moeten sturen. In
doorbraakprojecten houden we dan ook rekening met deze factoren. Een project dat zich
bijvoorbeeld alleen maar richt op technologie heeft minder verandering op het systeem dan een
project die zich richt op meerdere factoren.
2. Bewegingen in transitie
Naast dat er gekeken wordt vanuit structuur, cultuur en technologie er ook het perspectief vanuit
vier bewegingen: opbouw, ombouw, afbouw en voortbouw. Deze vier bewegingen spelen min of
meer gelijktijdig, maar zijn allesbehalve gelijksoortig. Ze zijn voor een geslaagde (werkelijke) transitie
ook allemaal nodig.3







Opbouw: gaat om het opkomen van nieuwe
manieren van denken, werken en organiseren
Ombouw: gaat over bestaande elementen die
nieuwe toepassingen krijgen of aangepast
worden aan een veranderende context
Afbouw: gaat om manieren van denken,
werken en organiseren die verdwijnen en uit
gefaseerd worden
Voortbouw: gaat over institutionaliseren en
normaliseringsprocessen

We zitten aan de beginfase van een transitie en dus
Figuur 1: Bewegingen in transitie
zullen we vaak dingen opbouwen. Maar we zien al
signalen van ombouw en soms zelfs afbouw. In de
projecten die we doen houden we rekening met deze bewegingen. Dit houdt ons ook scherp. Zijn we
over drie jaar ook actief aan het afbouwen?
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Sturing in transities – Drift: https://drift.eur.nl/nl/publicaties/sturing-in-transities-raamwerkstrategiebepaling/

Van doelen naar bouwstenen en doorbraakprojecten
Onder de doelen zien we drie bouwstenen: grote brokken die de weg vormen richting een biobased
bouweconomie in Zuid-Holland. Deze brokken vormen een kader voor het vervolg en moeten nog
meer geduid worden. Wat betekent het bijvoorbeeld in 2030, 2024 en voor nu? De stap richting 2030
en 2024 wordt nog gezet, de stap voor nu zien we al gloren in voorstellen voor doorbraakprojecten.
Bouwstenen
[in volgende fase van proces in tekst uitschrijven, beter duiden + wat betekent bouwsteen in 2030 –
2025 – nu]
Doel
We organiseren een
sterke biobased
keten die de ZuidHollandse
woningbouwvraag
aan kan.

Bouwsteen 1
We stimuleren de
productie van
biobased materiaal in
ZH

Bouwsteen 2
We stimuleren
verwerking van biobased
grondstoffen in ZH

Bouwsteen 3
We stimuleren
industriële biobased
bouw in ZH

We maken
opdrachtgevers
gereed voor de
biobased bouweconomie

We organiseren de
expertise om met
opdrachtgevers
biobased te kunnen
uitvragen

We stimuleren het
integraal sturen op
prestaties (doelen,
middelen) bij
opdrachtgevers

We (her)ontwikkelen
instrumenten bij
opdrachtgevers om
biobased bouwen te
ondersteunen

We zorgen voor
passende wetten,
regels en normen
voor biobased
bouwen.

We laten zien welke
wetten, regels en
normen in de weg
staan richting een
biobased
bouweconomie

We lobbyen om wetten,
regels en normen te
veranderen, creëren of te
verwijderen

We organiseren
politiek draagvlak in
ZH, NL en EU voor
biobased bouwen

We werken samen
aan de biobased
bouw-economie in
Zuid-Holland

We brengen
stakeholders met
ambitie bij elkaar in
ZH

We sturen op een
gezamenlijk
toekomstbeeld met
ambitie en doelen

We werken samen aan
projecten om dit te
verwezenlijken en
laten dit zien.

We maken ruimte
voor innovatie,
implementatie en
opschaling

We stimuleren
(niche) innovaties
met
experimenteerruimte
samen met de triple
helix

We stimuleren
opschalingsexperimenten
met biobased bouwen op
locaties.

We stimuleren niet
alleen technische,
maar ook sociale
innovaties in de
biobased bouwsector

We stimuleren de
financiering van
biobased
bouwprojecten op
basis van
meervoudige
waarde

We brengen
meervoudige
waarden in beeld en
sturen hierop.

We organiseren
financiering voor
biobased projecten

We zorgen voor
ketenfinanciering

We stimuleren
kennisontwikkeling,
verspreiding en
toepassing over
biobased bouwen in
ZH.

We organiseren een
kennisinfrastructuur
die optimaal
projecten
ondersteunt in ZH

We leren van projecten
en rekenen referenties
door om tot bewijslast te
komen

We stimuleren
biobased in
onderwijsprogramma’s

Kenmerken van doorbraakprojecten
Met deze transitieagenda zetten we een stap om het systeem te veranderen. Maar hoe? Daar zijn
doorbraakprojecten voor nodig. Doorbraakprojecten zijn projecten van ondernemende koplopers die
laten zien wat nodig is om verschil te maken op systeemniveau. Ze laten zien dat nieuwe bedrijfs- en
verdienmodellen kunnen werken. Het zijn innovaties die de nieuwe wegen zichtbaar en tastbaar
maken. Doorbraakprojecten hebben de potentie om op te schalen en vorm te geven aan een nieuwe
biobased bouweconomie. Dat kan in grootte zijn of in repliceerbaarheid. Het zijn dus projecten die
niet op zichzelf staan, maar die impact hebben op het bredere systeem. Daarmee zijn het de
wegbereiders van de biobased bouweconomie in Zuid-Holland.
Wat kenmerkt zo’n doorbraakproject? Wij stellen de volgende kenmerken voor als een ‘checklist’
voor doorbraakprojecten:
Een doorbraakproject:








Is een project dat past bij het toekomstbeeld vanuit de transitieagenda en waar je over vijf
jaar nog trots op kan zijn;
Draagt bij aan minimaal één doelen twee bouwstenen uit de transitieagenda;
Wordt uitgevoerd door minimaal drie partijen in de keten, met minimaal 2 schakels in de
keten;
Bevat minimaal twee factoren uit het transitieperspectief: structuur, technologie, cultuur;
Is een project dat (potentieel) opschaalbaar en herhaalbaar is;
Bevat een lerend aspect, kennisontwikkeling en -verspreiding is openbaar en wordt gedeeld;
Draagt significant bij aan milieu-impact.

Naast doorbraakprojecten onderscheiden we activiteiten die de doorbraakprojecten bijstaan, en die
ingrijpen op het stimuleren van de juiste randvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan trajecten om
aanbestedingsregels meer biobased te krijgen, opleidingstrajecten voor ambtenaren of het
ontwikkelen van nieuwe normen voor biobased bouwen. Voor deze activiteiten geldt dat ze in
principe gekoppeld moeten zijn aan een of meerdere doorbraakprojecten. Zo maken we samen
sneller meters!

