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Landbouwperceel als proeftuin voor de Populierenteelt
CLTfabriek aan de Dommol
Pilotproject Greentech Incubator
Gezonde woonlandschappen
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5enheim Museum in New York zal in 2020 de
chte tentoonstelling 'Countryside: Future of the
den zijn. Volgens samensteller Rem Koolhaas is
: vijftig procent van de wereldbevolking in steden
�cuus om de andere 98 procent van de
van de wereld te negeren: het platteland. In zijn
e uitgestrekte, niet-stedelijke gebieden van het
grens van transformatie geworden.
Jresenteert de toekomst van het platteland
de onvermijdelijke uitkomst van een globale
:. De modernisering van het platteland wordt niet
naar juist ter discussie gesteld. Ook blijft hij weg
at we ooit terug kunnen keren naar een verloren
,pvattingen bieden immers een gebrekkig inzicht
kelingen die de aarde doormaakt.
ngen van het platteland
ar ging Koolhaas alvast in debat met professor
:, van Wageningen University & Research 1•
co wordt van het platteland tegenwoordig enorm
t. Er is in de geschiedenis geen moment aan te
,p zo veel zaken op het platteland zijn
i: voedselproductie, biodiversiteit, landschappe
werkgelegenheid, ouderenzorg, industrie en
er een paar te noemen. Zo doemen de contouren
:>mplexe opgave.
etst twee reacties op het platteland. Nu het ver
1 te liggen van de stad, is vaak niet meer duidelijk
dsel wordt geproduceerd. Dit voedt volgens haar
echte angsten over de voedselproductie. Naast
,che visioenen bespeurt ze tegelijkertijd een
<ering naar vroeger, in de vorm van een
platteland dat feitelijk nooit heeft bestaan. Een
t zich onderscheidt door kleinschaligheid,
en diversiteit.
tingen gaan volgens Fresco voorbij aan twee
twikkelingen. Om te beginnen is dat de
he ontwikkeling. Daarbij kun je denken aan de
mes in de precisie-landbouw. Daarnaast wees ze
e gevolgen die bijvoorbeeld een oplaaiende
,g tussen Amerika en China zal hebben. Dit
t te denken over een toekomst waarin ook
1 herkennen.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade is het
de vernieuwing ervan een belangrijke
wee derde van het Bruto Nationaal Product
:rdiend. Velen denken nog steeds dat de
minant is. In een uitzending van Buitenhof
ticus Tracy Metz bijvoorbeeld dat in Nederland
ordt verdiend in de Randstad 2• Volgens
·n aperte leugen: "Zonder de vier grote steden is
tijd nog de vijfde economie van Europa en groter
imie van België."

Grootboek van ideeën
Om het belang van het platteland te onderstrepen
organiseerde het College van Rijksadviseurs afgelopen jaar de
prijsvraag 'Brood en Spelen''. Deze prijsvraag heeft een keur
aan boeiende ontwerpen opgeleverd, zowel in ideeën als
uitvoering. Het project 'Productief Peppelland' van Job
Wittens, Joost van der Waal, Frans van Boeckel, Paul van
Limpt en Marco Vermeulen zoekt naar een alternatief voor
het gebruik van mineralen in de bouw. Beton zorgt voor een
grote co, emissie. Door het gebruik van populieren in de
bouw wordt de uitstoot van co, teruggedrongen, terwijl co,
voor langere tijd wordt opgeslagen. 'Productief Peppelland'
pleit dan ook voor een grootschalige inzet van verlijmd
populierenhout in de bouw.
Om de productie van populierenhout tot een goed einde te
brengen, zochten de ontwerpers naar manieren om de
kringloop te sluiten. Het probleem is nu juist dat verschil
lende schakels die ooit wel in Nederland bestonden, de
afgelopen veertig jaar zijn afgestoten. Een andere barrière
vormen de nu nog hoge kosten die zijn gemoeid met de
houtproductie, in vergelijking met andere bouwmaterialen.
Dit kan worden verholpen door de werkelijke kosten in beeld
te brengen. Op dit punt kan een belasting op de uitstoot van
co, wonderen verrichten.
In het project 'Hofsteden aan de Dreef' doen Ad
Schoenmakers en J.A.J. Braspenning het voorstel voor een
sloopbonusregeling. Kern daarvan is de gedachte dat je om
woningen te realiseren, elders in het buitengebied woningen
sloopt. In de gemeente Zundert gaan ze daar nu voorzichtig
mee experimenteren. Beide ontwerpen vormen boeiende
bladzijden in het omvangrijke grootboek van vernieuwende
ideeën en perspectieven voor het platteland, dat de prijsvraag
heeft opgeleverd. Doordat grondeigenaren aan ontwerpers
zijn gekoppeld, hoeft het daar niet bij te blijven. Volgens
Floris Alkemade moeten ontwerpers zich niet al te snel laten
ontmoedigen. Als je tegen barrières oploopt, zit je juist goed,
aldus Alkemade. ''.Als je dat overkomt, weet je dat je de kern te
pakken hebt:'
Klimaatverandering
'Heart of the matter' is het klimaatprobleem dat in Nederland
eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Volgens
klimaatwetenschappers warmt de aarde op dankzij menselijke
activiteiten. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt.
Zoals bleek uit de discussie die eind vorig jaar losbarstte op
Twitter na een kritische beschouwing van Andy van de
Dobbelsteen, wordt deze ontwikkeling door de elite om
politieke redenen glashard ontkend. Deze houding hangt
volgens analisten samen met twee fundamentele ontwikkelin
gen: enerzijds de deregulering die begin jaren negentig ook in
Nederland is doorgevoerd en intussen enorm is uitgedijd;
anderzijds de enorme toename van ongelijkheden in de
wereld.
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In hun strategie onderzoeken
de ontwerpers de rulmtellJke en
technische mogellJkheden voor het
gebruik van de Brabantse bossen

aanplant 30.000 h«t11re bos
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n,euw bos gm<td W>Ot duunamt bosbouw

0 2020: eerste CLT-fabriek
f) 2030: 25.000 CLT-woningen per jaar
0 2035: importeren stamhout

:

:

gf'pl,mbos

0

•
••

• •

0 2040: aangeplante bossen kaprijp
0 2040: grondstof voor de bio-raffinage
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Huldig Qtbruilt stlln'NJU1 uit bntaande bossen
&amholJt UÏC bft:t.NncS.boHffl WM:ll'woninQbouw
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- Houtpn,ductieUii1 NeUW�t bouen
C02�în�t-outbouw
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: 24 Mton C02

'50%
In hun houtbouwstrategle gaan
de ontwerpers er vanuit dat
de eerste fabriek voor Cross
Lamlnated Tlmber (CLT) In 2020
operationeel wordt en dat tien
Jaar later 25.000 CLT woningen
per Jaar worden geproduceerd

Bouw tttSte CLT fabri8:

Import hout
500.000
rot 2030
SDI won:Jt gmouwd �t biobas«I matMalen
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ctllUlou voor de bioba$td cconomit
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-•"9<n" m,,,;..,. houtbouw tol 2040

'100%

1 000.000 woningM rot 2tu0
Alle woninQM worthn in 2040 ge,bouwd iMI biob.sed matenalffl
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1. Bouwvolume verd�Jd ,n s�menten

2. Dalcvonn geoptimaliseerd voor zonnepanelen

3. Overhellende kap tegen inregenen

4 ZQkanten afgeschuind tb. v bezonning omliggend terrein

5 Volumes ve,springen tb v uitzicht

6. Gevelopening tb. v daglichttoetreding en toegang

Het ontwerp voor het PIiotproject van de Greentech Incubator In Peppelland Is geheel gebaseerd op duurzaamheidsprincipes

De Greentech Incubator voegt zich In de Brabantse bossen
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