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Mijn nieuwe huis in 2030
Het is Nieuwjaarsdag 2030 en ik voel me melancholisch en
opgewekt tegelijk. Melancholisch omdat ik zojuist voor de
laatste maal de sleutel in de voordeur van mijn oude huis heb
omgedraaid. Het was een prima woning, waar we gedurende
de jaren veel aan hebben verbouwd. Maar het is tijd voor iets
nieuws. Vanmiddag gaan we over naar onze gloednieuwe,
compacte en energie-positieve huis dat ik verderop in de
staat heb laten bouwen. Het is uitgevoerd volgens mijn eigen
wensen, maar werd toch binnen zes weken opgeleverd. Het is
helemaal modulair, dus als we later iets willen veranderen kan
dat eenvoudig. En als we er ooit vanaf willen, wordt het volgens
contract teruggenomen door de bouwer die beloofd heeft alle
materialen dan te hergebruiken.
Straks meer over hoe ons nieuwe huis tot stand
kwam. Eerst nog even afscheid nemen van de
oude woning. Die gaat ook een nieuwe toekomst
tegemoet, bij het jonge gezin dat het kocht.
Of eigenlijk: ze gaan het huis leasen van het
energiebedrijf. Ooit leverde die slechts gas en
licht aan Nederlandse huishoudens, inmiddels
is de energiesector de grootste huizeneigenaar
van het land geworden, gesteund door
het in 2020 opgerichte Woonfonds van de
Rijksoverheid. Dat fonds begon ooit met
een onbeduidende éé miljard euro, maar
inmiddels is het uitgegroeid tot een revolverend
investeringsfonds van ruim vijftig miljard.
De energiebedrijven gebruiken het om oude
huizen op te kopen en die vervolgens radicaal
te verbouwen tot energie-neutrale (en is steeds
meer gevallen energie-positieve) woningen.
In eerste instantie was het kabinetsplan om
de Nederlandse bouwbedrijven hierbij het
voortouw te geven, maar toen de sector te
lang aarzelde, sprongen de energiebedrijven in
dit gat in de markt. De opgeknapte woningen
worden in de meeste gevallen niet verkocht,
maar geleased aan de nieuwe bewoners. Zo
kan het energiebedrijf ervoor zorgen dat de
hard- en software in het huis continu wordt geupdate aan de mogelijkheden van de tijd.

Ons oude huis wordt ook energie-neutraal,
maar omdat het uit 1850 stamt is daar een
extreme maatregel voor nodig. Men zal het huis
‘verkassen’, zoals dat tegenwoordig heet. Nee,
het wordt niet verplaatst, maar in z’n geheel
onder een goedpassende glazen kas gezet. Het
driedubbele glas wekt elektriciteit op, wordt
verduisterd als het warm is en is meestal zo
transparant dat voorbijgangers vooral de oude
woning zien. Steeds vaker worden dit soort
extreme oplossingen gebruikt om historische
panden te verduurzamen. Er was eerst veel
tegenstand, maar sinds de laatste verhoging
van de energiebelasting zien steeds meer
mensen de economische noodzaak van het
verkassen in.
Genoeg over het oude huis, wij lopen naar
onze nieuwe woning. Waarschijnlijk doen vele
honderden Nederlanders vandaag hetzelfde,
want er is sprake van een ware bouwhausse. De
jaren van tekortschietende bouwproductie ligt
al tijden achter ons. De woningbouwsector weet
met gemak een kleine honderdduizend nieuwe
(duurzame) woningen per jaar op te leveren.
Zulke aantallen leken tien jaar geleden nog
onmogelijk. De bouw kampte toen met een
chronisch tekort aan zowel nieuwbouwprojecten
als vakkundig personeel. De overheid werkte
eerder tegen dan mee, terwijl bouwbedrijven
zelf er onvoldoende in slaagden om te
innoveren. Iedereen wist wat nodig was:
meer bouwlocaties, meer overheidsregie,
hogere productiviteit en vooral veel meer
samenwerking tussen woningbouwers.
Pas na de tussentijdsverkiezingen van 2024
(volgend op de val van het eerste kabinet
Hoekstra) kwam de omwenteling. De nieuwe
regering stelde weer een minister van
Volkshuisvesting in, met een eigen ministerie
en budget. Zij schreef een 6e Nota Ruimtelijke
Ordening waarmee de regie weer in Den Haag
kwam te liggen. Nog belangrijker was de
oprichting van het Nationaal Grondbedrijf in
2026 voor de uitgifte van nieuwe bouwlocaties.

Zo kwam er eindelijk een einde aan met grond
speculerende wethouders en beleggers. Bijna
vijftig jaar nadat het Kabinet Den Uyl viel over
de grondpolitiek, kon Nederland aan de slag
met het bouwen van betaalbare woningen,
zonder eerst de grondspeculanten (inclusief
lagere overheden) tegen de hoofdprijs af te
hoeven kopen. Oppositiepartij VVD schreeuwde
moord en brand, maar toen de bouwproductie
omhoogschoot bond men snel in.
Boos was de oppositie ook toen het Kabinet
radicaal het mes zette in alle woonsubsidies.
Zowel renteaftrek als huursubsidie
werden radicaal omgezet in generieke
belastingverlaging. Dat was even doorbijten
geweest voor de regeringspartijen, want het
land was maandenlang in rep en roer. Maar
uiteindelijk bleek een subsidievrije woonmarkt
veel beter en eerlijker te werken.
De belangrijkste verandering vond niet plaats in
de politiek, maar bij de bouwbedrijven zelf. De
nieuwbouwcrisis van 2023, toen er niet meer
dan 30.000 woningen werden opgeleverd was
de wake-up call geweest. Of beter: men zag
dat het zo niet langer kon. Het bouwproces
was te inefficiënt, er was te veel verspilling
van tijd en materialen. En niemand zag een
oplossing voor het structurele gebrek aan
goed opgeleid personeel en de achterblijvende
productiviteitsgroei. Een aantal jonge
ondernemers in de branche besloten dat dit
niet binnen de bouw zelf kon worden opgelost.
Ze zochten hulp in andere sectoren.
Uiteindelijk zouden twee Brabantse
technologiebedrijven als voorbeeld dienen. De
eerste was ASML uit Veldhoven, wereldleider
in de chipmachinebouw. Het was de pas
afgetreden ceo Peter Wennink van dat bedrijf,
die eigenhandig de contouren van de nieuwe
samenwerking in de bouw vormgaf. Een tiental
middelgrote, vooruitstrevende bouwbedrijven
kreeg de rol van innovatieleider. Zij werden
de spin in een web van toeleveranciers
en uitvoerders. Net als ASML dat in de
chipindustrie had gedaan, zouden zij voortaan
het tempo en de richting van de innovatie
dicteren. Stapte een van de tien over op een
andere technologie, een nieuwe manier
van werken, nieuwe materiaalkeuze of
aangescherpte kwaliteitseisen, dan dienden
de toeleveranciers en onderaannemers zich
daar direct naar te schikken. Argumenten als
‘Maar zo doen we het al jaren’, of ‘Het is nu te
druk om te veranderen’, resulteerden in directe
diskwalificatie in de productieketen. Zo’n bedrijf
kwam snel zonder werk te zitten.
Innovatie was in de woningbouw altijd iets
geweest waarvoor in goede tijden geen tijd was,
en in slechte tijden geen geld. Het ASML-model
van innovatieleiders maakte daar voorgoed
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een einde aan. Eindelijk kwam er producten procesinnovatie in de bouw op gang.
Veranderen werd de norm en iedereen voelde
zich gedwongen mee te doen. Mechanisatie
en al vaker ook robotisering zorgde dat meer
werk kon worden gedaan met minder mensen.
Er werd ook veel vaker modulair gebouwd
waardoor er veel meer fabrieksmatig kon
worden geprefabriceerd. Samen met een
rigoureuze standaardisering zorgde dat voor
een veel korter bouwproces.
Wennink eiste ook een radicale digitalisering.
Het gehele bouwproces, van eerste ontwerp
tot de opleveringskeuring, en vooral ook de
samenwerking tussen de bedrijven, werd
gepland, gerapporteerd en verantwoord in
een en dezelfde digitale omgeving. Die kreeg
al snel de bijnaam ‘BIM-BAM-BOM’, want
bestond nu naast bouwinformatiemanagement
ook uit automatiseringsmanagement en
ondernemingenmanagement.
Met snelle, efficiënte, fabrieksmatige
standaardbouw loop je natuurlijk de kans op
nogal saaie en repetitieve woonwijken. Maar
dat nadeel werd omzeild dankzij de kennis van
een ander Brabants bedrijf: VDL uit Eindhoven.
De auto- en bussenbouwer wist als geen ander
hoe je gestandaardiseerde fabrieksprocessen
kon combineren met persoonlijke keuzes en
wensen van de eindklant. De ene auto krijgt
brede velgen, lederen bekleding en een extra
zware motor, de volgende wordt uitgevoerd
met een zuinige hybride motor, een extra
achterbank en een schuifdak. Allemaal achter
elkaar, zonder dat de productie hapert.
Zo zou dat voortaan ook in de woningbouw
gaan. Willem van de Leegte van VDL
nam een sabbatical om het concept van
gestandaardiseerde personalisering in de

bouwsector te implementeren. Geen huis was
hetzelfde maar de verschillen kwamen wel uit
een van tevoren uitgedacht en ingepast scala
aan opties. Alles was mogelijk, mits er een
module voor was. Van last-minute grillen en
eisen van architecten of kopers trok men zich
niets meer aan. ‘Standaardisering met behoudt
van diversiteit’ noemde men dat.
Vanuit het buitenland was er veel belangstelling
voor deze nieuwe bouwmethodes. ‘Dutch
building’ veroverde Europa. Nederlandse
bouwbedrijven opereren nu al vaker
internationaal. Bouwen werd een exportproduct
Uiteraard gingen deze veranderingen niet
zonder slag of stoot. Een goed deel van de
bouwers, vaak klein, maar ook enkele van de
hele groten, volharden in de oude gewoontes
en zouden niet overleven. Voor werknemers
waren er vooral voordelen. Het werk werd
minder zwaar en men kon zich dankzij de
grotere schaal van productie desgewenst
meer specialiseren in een onderdeel van het
bouwproces. Kennis en kunde werd meer
gewaardeerd dan voorheen. En meer beloond!
Maar het had allemaal natuurlijk geen enkele
zin gehad als er niet ook een oplossing voor
de stikstofcrisis was gevonden. Het duurde
(alwer) tot het nieuwe kabinet van 2024 tot er
een frisse geest met een antwoord kwam waar
iedereen blij van werd. Juist in de buurt van
kwetsbare natuurgebieden werden veehouders
in staat gesteld om een deel van hun land voor
woningbouw te gebruiken. Niet grootschalig,
maar volgens het in Drenthe ontwikkelde
principe van ‘Dorpseigen uitbreiden’. Zonder
veel aan het wegenplan en de uitstraling van
de gemeente te veranderen kwamen er kleine
woonkernen op het erf van de boer. Een paar
huurwoningen, een handvol koopwoningen en
een enkele luxe villa aan de buitenrand van
het erf. Goed voor maximaal 25 gezinnen. En
met ruim voldoende financiële opbrengst voor
de veehouder om te stoppen met zijn bedrijf,
waardoor het bouwproject ruim binnen de
bestaande stikstofregels bleef. De uitstoot zou
via deze vorm van bouwen zelf flink afnemen.
Wonen op deze boerenerven werd de nieuwe
trend. Kleinschalig, kindvriendelijk en met een
dorpse sfeer waar veel Nederlanders in het
tweede kwart van de 21ste eeuw zo naar bleken
te verlangen. Dankzij de nieuwe modulaire
manier van bouwen zorgde de kleinschaligheid
niet voor hogere bouwkosten. Alles viel samen.
Het is precies zo’n gloednieuwe, compacte,
gepersonaliseerde standaard modulewoning
op een dorpseigen uitgebreid erf, waarvan ik op
deze eerste dag van 2030 de deur open. Ik hou
mijn mobieltje bij de deur, maar het huis heeft
me al herkend en laat me binnen. Het is er

behaaglijk warm. Energie is gratis, dus warmte
is geen luxe meer.
Het is een huis zoals ik wil, op de plaats waar ik
wil wonen en tegen de prijs die ik kan betalen.
De bouw is in Nederland inmiddels zelf een
voorbeeld geworden voor andere
bedrijfstakken. Een voorbeeld van hoe je
klantbelang en duurzame productie kunt
combineren.

