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Vragen ?





Wat wil ik met jullie 

bespreken

• Waarom Bouwen in Hout

• Waarom Conceptueel bouwen

• Voorbeelden:

- Bergerweg

- Koelmalaan

- Tuinfluiter Heerhugowaard



Waarom bouwen in Hout?

-CO2 reductie ( opslag van CO2 ipv uitstoot van CO2)

-Gezond binnenklimaat

-Circulair (herbruikbaar in het ontwerp)

-Modulair en fabrieksmatig geproduceerd



Waarom nu wel 

bouwen in hout
• Nederland heeft traditie van beton bouw 

en baksteen

• Houtbouw is er al eeuwen maar nooit 

“mainstream” geworden
• Meer aandacht voor CO2 uitstoot, duurzaamheid 

en circulariteit

(de bouw levert 40% van het afval;                       
woningcorporaties grote opdrachtgever)

• Huidige techniek en materiaal is anders dan 30 
jaar geleden



Cross Laminated Timber ( CLT) = Kruislaagshout

• Fabrieken in Duitsland en Oostenrijk

• Vloeren, wanden, gevels

• 12 x 3 meter elementen

• 12 tot 40 cm dik

• 100% FSC en PEFC Europees productiebos hout

• Minder dan 1% lijm ( lijm is polyurethaan = nog niet Duurzaam)



• Noorwegen

• CLT gebouw

• 18 verdiepingen

• 85 meter hoog



Conceptueel bouwen

Stelling: Circulair bouwen = conceptueel bouwen?

Circulair bouwen gaat over :

• Bio-based materialen ( waaronder hout)

• Hergebruik van grondstoffen

• Hergebruik of herbestemming van gebouwen of producten

• Gezond leefklimaat in gebouwen

Conceptueel bouwen gaat over:

- Industrialisering/hogere kwaliteit

- Standaardisering

- Digitalisering

- Innovatie

- Snellere bouwtijd



Conceptueel bouwen roept verkeerde associaties op?



Ook dit is 

conceptueel bouwen



Voorbeeld 1: Bergerweg Alkmaar

• 38 jongeren woningen

• All Electric

• opgeleverd begin 2020

• na 15 jaar verplaatsen naar 

andere plek

• exploitatie 50 jaar incl. 2 

verhuizingen.



interieur





Voorbeeld 2: Koelmalaan Alkmaar

• 129 appartementen waarvan 

51 in middenhuur

• Warmtenet 

• oplevering 2022

• exploitatie 50 jaar

• sociale en middenhuur







Voorbeeld 3: Tuinfluiter Heerhugowaard

• 30 appartementen

• Warmtenet 

• voorlopig ontwerp

• oplevering zomer 2022

• exploitatie 50 jaar

• sociale huur





Conclusie hout 

conceptbouw

• Hout wordt als gezond beleefd door bewoners.

• Innovatief bouwen leidt tot meer vragen uit de 
omgeving (gemeente; toezichtsinstanties) en 
andere werkwijze binnen eigen organisatie.

• Bouwtijd is sneller; minder overlast op 
bouwlocatie. Meer aandacht voor hittestres
nodig.

• Producent en bouwer vaak twee verschillende 
bedrijven

• Prijsstelling van circulaire producten is nog niet 
op orde. Subsidies zijn nog nodig om projecten 
kostendekkend te krijgen. 



• Wat zijn voor jullie de uitdagingen 
om aan de slag te gaan met 
houtbouw? 





Zandzoom - Heiloo 

PETER VAN OEVEREN – 21 OKTOBER 2021 - NETWERKBIJEENKOMST WONINGMAKERS



Heiloo – aantrekkelijk woongebied in Noord Kennemerland. 
Met ruimte voor groei: De Zandzoom



De opgave

Kenmerken

Landschappelijk woongebied met programma voor 1.265 woningen op 80 ha, 

nieuwe infrastructuur, hoge kwaliteit woningen en veel groen

Een gebied met uitdagingen: ruim 50 eigenaren, 12 bedrijfsverplaatsingen en 

± 20 ontwikkelaars

Gemeente van actief naar faciliterend, motiverend grondbeleid

Verwachtte looptijd: 2020 – 2025



Bestemmingsplan 2005:  WVG | 140 ha  | 1.100 woningen 



Simpeler maken: in 5 kamers verdeeld, met 5 coördinatoren.
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Eenheid in het totaalplan door een Ruimtelijk Kwaliteits Kader 
en overal dezelfde spelregels.
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Hybride bestemmingsplan: 
Tussen Globaal BP met uitwerkingsbevoegdheid en Gedetailleerd BP met bouwtitel
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Gemeente Heiloo: Faciliterend grondbeleid

2005-2011 → Onhaalbaar bestemmingsplan 140 ha → 1.100woningen

2011 → van actief naar faciliterend grondbeleid

2016 → startbijeenkomst alle grondeigenaren Zandzoom

2017 → kadernota +motie omgevingswet 90 ha → 1.100woningen

8 okt 2018 → Voorbereidingsbesluit, vastgesteld

Zomer 2019 → AO ondertekenen 80ha → 1265woningen

Najaar 2019 → hybride planmodel in procedure

Maart 2020 → Raad stelt BP vast, 6 weken daarna beroep ingesteld bij RvS

April 2021 → behandeling RvS

1 september 2022 → vernietiging BP



Op drie punten onderuitgehaald:

1) Verkeer

uitgangspunt was dat de aansluiting A9 vroeg of laat zal komen. 

RvS bepaalt dat hier niet op vooruit gelopen kan worden.

2) Stikstofdepositie

2 rapporten niet deugdelijk genoeg. 3e rapport niet meegenomen, was een dag te laat. 

3) Gehanteerde planmodel

Hybride planmodel heeft in de WRO geen grondslag. De rechtszekerheid voor 

belanghebbende is in het geding.

Uitspraak Raad van State
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Hoe verder?
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VOORBEREIDINGSBESLUIT 

6 september 2021



68



69



Vragen?
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