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Waar in Zuid-Holland bouwen we 

de eerste 5.000 woningen 
in 100% bio-based materialen

 en wie plant met ons nieuwe bossen 
voor de opgave op lange termijn?

Een ruimtelijke en cijfermatige verkenning 
van de kansen voor bio-based bouwen 

van 500.000 tot 1 miljoen woningen in Nederland 
met bio-based materialen. 
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De bouwsector is verantwoordelijk voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook 
de mondiale druk op natuurlijke grondstoffen is hoog: 40% wordt verbruikt in de 
bouw. In Nederland komt dat neer op 250 miljoen ton ruwe grondstoffen per jaar voor 
infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw. 

De verkenning ‘Zuid-HOUTland’ toont de bijdrage die de Zuid-Hollandse en nationale 
woningbouwopgave kan leveren aan de klimaatdoelstellingen door conventionele bouwmaterialen 
te vervangen door biobased materialen zoals hout. Het potentieel van CO2-reductie + CO2-opslag 
is 100 MTon CO2 voor 1 miljoen woningen t.o.v. traditionele bouwmethoden en -materialen. 
Zuid-HOUTland laat zien hoe op basis van duurzame bosbouw bestaande bossen  (nu al potentie 
voor >75% van de bouwopgave) en nieuwe bossen in Nederland (ca. 25.000 ha) bouwmaterialen 
kunnen leveren en er tegelijkertijd landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve 
meerwaarde wordt gecreëerd. De eerste voorbeelden van individuele gebouwen staan er al en 
in de landen om ons heen bestaat de houtbouwindustrie ook al. Het gaat nu om opschalen en 
goed opdrachtgeverschap. We moeten daarvoor allianties bouwen bij gebiedsontwikkeling 
op locatieniveau, voor duurzame bosbouw en bij de aanpak van de verstedelijkingsopgave op 
regionaal en nationaal niveau. Doe jij ook mee?

We kunnen met de principes van Zuid-HOUTland:
- de bouw van woningen versnellen door bewezen technologieën in te zetten met gebruik 
van bio-based materialen, zoals cross-laminated timber. 
- door het lichte materiaal en andere bouwlogistiek binnenstedelijk bouwen op moeilijke 
plekken (bijv. bodemdaling), op grote schaal en met korte assemblagetijd op de locatie;
- tegelijkertijd investeren in de kwaliteit van de leefomgeving binnen én buiten de stad en  
in het verduurzamen van de bouwsector en de bosbouw;
- op korte termijn antwoord bieden op krappe arbeidsmarkt in de bouw door mogelijkheden 
pre-fabricage en alternatieve productielijnen, en op langere termijn vasthouden 
werkgelegenheid met ontwikkelen van duurzame, hi-tech houtindustrie in Nederland 
waarmee we het aantal transportbewegingen verder verkleinen;
- binnen Zuid-Holland een voorbeeld zijn in de opschaling van bio-based bouwen.
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Colofon en disclaimer
Deze verkenning is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en BNSP en 
NVTL. De verkenning is uitgevoerd door Studio Marco Vermeulen i.s.m. de Bouwcampus (Atto Harsta), Mattijs van ‘t Hoff, Michiel Brouwer en 
Marina Samveljan. De uitkomsten zijn geen formeel beleid van de provincie Zuid-Holland. 
Meer informatie? Neem contact op met Jeroen van Schaick (j.van.schaick@pzh.nl) of Marco Vermeulen (studio@marcovermeulen.nl)


