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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.  
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 
augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de auteurs. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit 
deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de auteurs te wenden.  
 
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, zal noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.  
De auteurs hebben ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, 
kunnen zich alsnog tot de auteurs wenden. 
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De harmonisatiewoning  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Een harmonie van natuur en productie; 
- Een harmonie van vraag en aanbod; 
- Harmonie van zowel tijdelijke als permanente 

woningbouw (te integreren in permanente 
woningbouw ); 

- Harmonie met de eisen van de bewoner; nu èn in de 
toekomst. De bewoner kan de woning naar smaak 
aanpassen. 
 

De verplaatsbare woning hebben wij omgedoopt tot harmonisatiewoning. Waarom harmonisatie? 
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Impressie van twee geplaatste 
harmonisatiewoningen. 
 
Te zien zijn de zonnepanelen die de woning 
energieneutraal maken.  
De woningen staan op betonnen platen, 
waardoor de woning eenvoudig te 
verplaatsen is; een kwestie van optillen en 
ergens anders neerzetten.  
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Wat is een biobased economy? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Een biobased economy is een economie die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de 
levende natuur (biologische materialen) in de directe omgeving van de producent en 
gebruiker.  
Een hoog ontwikkelde biobased economy gebruikt groene grondstoffen om in de meeste 
behoeften te voorzien. Denk hierbij aan het maken van kunststoffen, voedingsmiddelen, 
chemicaliën, bouwmaterialen en het produceren van energie, allemaal biobased.  
 
Omdat de plaats van productie en eindgebruik van de grondstoffen grotendeels dicht bij 
elkaar liggen, is er weinig transport nodig. 
En omdat het grootste deel van de gebruikte grondstoffen daarbij uit ‘groene 
grondstoffen bestaat, kan op deze manier de CO2 –uitstoot in het gehele productieproces 
met 90% verminderd worden. 
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De biobased economy is gebaseerd op een kringloop van constant hergebruik. 
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Woongelegenheid  

  

  

  

  

  

  

  

  

Antwoord op de vraag naar betaalbare woningen 
De vraag naar betaalbare huurwoningen is groot. 
Biobased harmonisatiewoningen zijn betaalbaar in 
aanschaf, huur èn woninglasten. 
 

Een biobased harmonisatiewoning, van bijvoorbeeld 
3x12 meter op een kavel van 160 m², heeft een 
huurprijs van €317,- per maand. Door de goede 
isolatie zijn de stookkosten laag. Wanneer de woning 
voorzien wordt van een zonnepaneleninstallatie, kan 
de woning volledig energieneutraal zijn voor slechts 
€37,- extra per maand.  
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Woongelegenheid  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comfortabel wonen in een dampopen huis 
Alle comfortabele beschermingsschillen die we kennen -huid, 
kleding van katoen, wol en linnen tot aan de dampkring om de 
aarde aan toe- hebben 1 overeenkomst: ze zijn dampopen. Dit 
betekent dat vocht er gemakkelijk in- en uit kan. Dit heeft een 
betere luchtkwaliteit tot gevolg. De muren van de meeste huizen 
zijn echter dampdicht! Als alle comfortabele schillen dampopen 
zijn, waarom onze huizen niet? 
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De woningen die gebouwd zijn van natuurlijke materialen zijn van 
nature dampopen. Dit heeft 2 grote voordelen: 
- Het binnenklimaat is aantoonbaar minder vochtig en daardoor is 
de luchtkwaliteit binnen beter; 
- De biobased muren houden langer warmte vast en geven deze 
trager af, waardoor de temperatuur binnen constant blijft in zomer 
en winter.  
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Woongelegenheid  

  

  

  

  

  

  

  

Tijdelijk alternatief voor vertraagde 
bouwplannen 
Door de inzakking van de huizenmarkt zijn veel 
gemeentelijke bouwprojecten vertraagd of 
afgeblazen. De grondlasten blijven echter en 
komen op rekening van de burgers van 
Nijmegen.  
De containerwoningen zijn verplaatsbaar. 
Hierdoor kunnen leegstaande kavels tijdelijk 
geëxploiteerd worden door er verplaatsbare 
betaalbare huurwoningen op te zetten. 
Wanneer een kavel gekocht wordt voor 
permanente woningbouw, kan de container 
verplaatst worden naar een ander leegstaand 
kavel. Maar zelfs dat is niet verplicht. De 
containers zijn zo gebouwd dat ze makkelijk te 
integreren zijn in permanente woningbouw.  
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Deze werkwijze vormt een ideale combinatie met het in 
Nijmegen-Noord al lopende project ‘Plant je Vlag’.  
Kavels die nog niet geclaimd zijn kunnen voorzien 
worden van een tijdelijke containerwoning. Wanneer 
een kavel geclaimd wordt, kan de eigenaar er voor 
kiezen de container te integreren in zijn bouwplannen of 
deze te laten verplaatsen naar een ander kavel.  

Op deze wijze kunnen de tot nu toe ongebruikte kavels weer 
geld op gaan leveren voor de gemeente Nijmegen en zo de 
rentelasten omlaag brengen. 
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Werkgelegenheid  
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De productiecirkel van biobased bouwen 
  

We gaan er van uit dat een kavel reeds voorzien is van basis-infrastructuur als aansluitingen 

op gas, water licht en internet. Op een kavel is reeds een container woning neergezet.  

1. Bouwplan is voorzien van infrastructuur (wegen, gas, water en licht, riolering en een 

dataverbinding). 

2. Een containerwoning wordt op een kavel geplaatst in afwachting van de verkoop van 

het kavel. 

3. De overige bouwlocaties worden ingezaaid met hennep en snelgroeiende bomen voor 

constructiehout. 

4. Na verkoop van het kavel verhuist de container naar de eerstvolgende open kavel. 

5. De geoogste bouwmaterialen hout en hennep worden verwerkt tot constructiehout en 

hennepbeton.  

6. Het constructiehout en hennepbeton worden ingezet in de bouw op de verkochte kavel, 

waardoor er een duurzaam huis neergezet kan worden. 

7. Deel van de containervloot wordt voor langere duur op de laatste bouwlocatie 

gehuisvest.  

Wanneer er een overschot aan containerwoningen dreigt, kunnen deze verkocht 

worden aan campings of ingezet worden op andere plekken in de wereld, zoals 

aardbevings- of andere rampgebieden.  17 



En dan? 

• Recht van koop door huurder; 

• Te integreren in permanente woningbouw; 

•  Verkoop aan campings ter vervanging van oude sta-caravans; 

• Opvang van daklozen en asielzoekers; 

• Na volledige economische afschrijving 

• Terug naar de natuur (bouwconstructie is 100% biologisch afbreekbaar 
cradle2cradle); 

• Inzetbaar als biobrandstof. 
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Het verbouwen en oogsten van hennep en constructiehout 
levert banen op voor de bos- en akkerbouw 
 

Het verwerken van de geoogste ruwe grondstoffen tot 

bruikbare materialen levert banen op in de productie-industrie 

Het (her)installeren van containerwoningen en het bouwen van 

permanente woningen op gekochte kavels levert banen op in 

de bouw 

Het transporteren van geoogste grondstoffen, de daaruit 

vervaardigde bouwmaterialen én de containers leveren banen 

op in de sector logistiek 

Werkgelegenheid  

  

  

  

  

  

  

  

Het creëren van werk in 4 sectoren: 
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Bouwen en leren 
Na 2022 zal er een groot tekort zijn aan vakmensen in de bouw. 

Daarnaast zitten steeds meer bouwvakkers van 50+ thuis 

omdat zij niet aan de prestatienorm kunnen voldoen. Deze 

ervaren vaklieden zitten werkloos thuis.  

In dit project kunnen opleidingsplaatsen gecreëerd worden 

voor toekomstige vaklieden. Zij zullen via een leermeester-

leerlingsysteem gekoppeld worden aan een ervaren vakman 

met afstand tot de arbeidsmarkt gekoppeld worden.  

Op deze manier kunnen de ervaren vakmensen, ondersteund 

door hun leerling-assistenten weer aan het werk komen en hun 

ervaring doorgeven. De leerlingen kunnen op deze manier 

(naast formele scholing) hun vakcertificaat halen. 
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Wat kunnen de assistenten leren? 
 - industrieel vervaardigen van houtskeletbouw 
 - uitzetten fundament en bouwconstructie  
 - vloer, gevel, dak skeletconstructie 
 - dakbedekking,  loodgieter 
 - kozijnen  plaatsen 
 - elektriciteit 
 - keuken/sanitair  
 - zonnepanelen installatie 
 - schilderen en stuken    
 - betimmering binneninterieur 
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Duurzaamheid 

  

  

  

  

  

  

  

Hennep als biobased bouwmateriaal 

Hennep 
neemt per 
hectare 8 
ton CO2 op. 
Dit is 5 maal 
zo veel als 
bomen of 
struiken. 

Voor een huis als dit is slechts één hectare 
aan hennep(bast) nodig 

Productie hennepbeton genereert slechts 10% van de 
CO2 uitstoot die gegenereerd wordt bij productie van 
reguliere bouwmaterialen; een totaal besparing van 
25 ton CO2 in de keten incl. opslag CO2. 
Hennepbeton heeft daarnaast een zeer lange 
levensduur t.o.v. de hedendaagse bouwmaterialen. 
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Van oudsher worden huizen 
gemaakt van materialen die 
beschikbaar zijn in de directe 
omgeving. 

Het skelet van dit vakwerkhuis is gemaakt van hout terwijl de muren 
van leem, zand, stro en twijgen zijn gemaakt.  

Dit houten huis kan volledig 
worden gebouwd van het 
hout van de douglassparren 
die geproduceerd worden in 
de bossen van Heumensoord, 
Reichswald en de Veluwe. 

Hout en leem als biobased bouwmaterialen 
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Contact 

  

  

  

  

  

  

  

Wim Kol – Architect 
Wpp.kol@planet.nl 
024-3607751 
http://www.wimkol.nl  

Eddy van Haren – Werkcoach bouw 
epl@energieprestatieloket.nl  
024-2020901 | 06-23334777 
http://www.energieprestatieloket.nl  

De presentatie ‘Biobased tijdelijke woningbouw’ kunt u vinden op: 
http://www.energieprestatieloket.nl/presentaties  
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