
Startbijeenkomst 22 april 2022



Agenda
09.00 – 09.15 Welkom door Gerrolt Ooijmann en dagvoorzitter Erick Wuestman

09.15 – 09.30 Belang van biobased bouwen door Jan Willem van de Groep

09.30 – 09.45 Kansen voor biobased producten door Arne Eindhoven

09.45 – 10.10 Aan de slag: toeliching 2e deel en pitches van de vier hoeken

10.10 – 10.20 Pauze

10.30 – 11.15 1e ronde in vier hoeken

11.15 – 11.45 2e ronde in vier hoeken

11.45 – 12.00 Terugkoppeling en vervolg



Even voorstellen
Gerrolt Ooijman
Wonion
Directeur-bestuurder

Thematafel CE & ET
Beroepenveldcommissie Master CE HAN
Voorzitter kopgroep circulariteit 
woningcorporaties





Van inspiratie naar realisatie
inventariseren en stimuleren

test onderzoek beleving
verduurzaming

nieuwbouw

REALISEREN



Op te leveren resultaten
Fysiek en digitaal overzicht biobased materialen: Testlocatie biobased woning:

Biobased verduurzaamde woningen: Langdurige ketensamenwerking: 



Vragen die we hebben
Slim ontwerpen Biomimicry

Beperken 
installaties

Herbruikbare 
materialen Modulair

Beschikbaarheid

Levensduur

Onderhoud

Gebruiksvriendelijk

Verdringing 
markten

Business case 
ketenpartners Betaalbaarheid En er zijn er nog veel meer ….



Antwoorden door te doen

Gebruik wat er al is

Lange termijn 
commitment

Implementeren in 
standaard werkwijzen

Een samenwerking die realiseert en daarom met elkaar kennis deelt

Open source



Wat heb jij nodig om te renoveren?

Isolatie- en afwerkingsmaterialen?
Voldoende vakmensen?

Schaal in projecten?
BioBased installatietechniek?

Wat vraagt “van land naar pand” ?

Voldoende massa in aanvoer?
Genoeg afnemers?
Actieve opdrachtgevers?
Financiering?

Wat heb jij nodig om te gaan bouwen?

Experimenteer ruimte?
Geschikte vakmensen?

Heldere opdrachtgevers?
Passende materialen?

Wat wil jij leren?

Ontwerpdetails?
Bevestigingsmethoden?
Comfort kennis BioBased toepassingen?
Kennis over beschikbare materialen?

Leren in de keten
Maurits Dekker

Productie naar bouw
Reinier Bos

Verduurzaming
Barend Wassink

Living lab
Gerrolt Ooijman



Pitch Living lab -> 
recreatiewoningen

Gefaseerd

Aanpasbaar

Testen

Beleving



Pitch Leren in de keten

Processen

Technologie

Inhoud

Verbinding

Expertise

Wvttk

Kwaliteit



Pitch – Verduurzaming  



Pitch – Productie naar bouw
Kernvraag: wat vraagt “van land naar pand?”
Wat hebben de diverse schakels nodig om daadwerkelijk tot een keten biobased bouwen (en 
oogsten) te komen?

• Voldoende massa in aanvoer? Genoeg om productielijn te starten?
• Genoeg afnemers?
• Actieve opdrachtgevers?  Sturing van biobased bouwen vanuit vraag van 

woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars of urban
mining companies?

• Financiering? Bijvoorbeeld alternatieve verdienmodellen voor boeren 
(geschikte gewassen zoals lisdodde, of vlas of hennep?) of 
circulaire leningen door geldverstrekkers

Verbouw 
gewassen

Verwerking 
en 

productie

Afnemers 
(groothandel, 
aannemers)

Opdrachtgever 
(woco’s)

Oogst van 
restmaterialen



Wat heb jij nodig om te renoveren?

Isolatie- en afwerkingsmaterialen?
Voldoende vakmensen?

Schaal in projecten?
BioBased installatietechniek?

Wat vraagt “van land naar pand” ?

Voldoende massa in aanvoer?
Genoeg afnemers?
Actieve opdrachtgevers?
Financiering?

Wat heb jij nodig om te gaan bouwen?

Experimenteer ruimte?
Geschikte vakmensen?

Heldere opdrachtgevers?
Passende materialen?

Wat wil jij leren?

Ontwerpdetails?
Bevestigingsmethoden?
Comfort kennis BioBased toepassingen?
Kennis over beschikbare materialen?

Leren in de keten
Maurits Dekker

Productie naar bouw
Reinier Bos

Verduurzaming
Barend Wassink

Living lab
Gerrolt Ooijman



Terugkoppeling en vervolg
Met opbrengsten van vandaag naar een 
plan…

…van plan tot realisatie



Dank u wel 
en tot ziens!


