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Zet vaart achter 
telen van bouwgewassen

gebruikt worden voor de lokale productie 
van isolatiematerialen, plaatmateriaal en 
interieurafwerking en zo geïmporteerde 
houtproducten vervangen. Het weinige 
hout uit eigen land en het hout dat we 
importeren kunnen we dan constructief en 
hoogwaardig gebruiken. De toepassing van 
biobased materialen verdringt het gebruik 

van materialen met een veel grotere CO2-
voetafdruk en vermindert dus indirect de 
CO2- uitstoot van de bouwindustrie. 

Natuurlijke bouwmaterialen resulteren 
niet alleen in een gezondere omgeving om 
in te wonen of werken maar zijn ook een 
stuk vriendelijker om mee te werken. Zo 
bieden we werknemers op de bouwplaats 
gezondere omstandigheden om in te wer-
ken. Natuurlijke isolatie snijd en plaats je 
gewoon met de blote handen terwijl je voor 
het werken met glaswol een volledige pak 
met filtermasker aan moet om huid- en lon-
girritatie te voorkomen.

Interessant verdienmodel
De manieren waarop zo’n biobased transitie 
van boer en bouw de samenleving ten goede 
komt zijn talrijk. Zo gaan we op grote schaal 
koolstof opslaan in onze gebouwen wat de 
CO2 in de atmosfeer zal reduceren, zoge-
naamde ‘construction stored carbon’. En 
komende jaren zullen er meer manieren 
komen waarop koolstofopslag geldwaarde 
krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van ‘carbon 

Idealiter halen we de grondstoffen 
voor biobased bouwindustrie uit 
eigen land. Maar voor duurzame bos-
bouwpercelen is veel grond nodig. En 

grond is in ons kleine landje nu eenmaal 
schaars en dus duur. Tegelijkertijd zitten 
we met een landbouwsector die vooral door 
de stikstofcrisis wordt gedwongen het roer 
om te gooien. 

Het goed nieuw is dat het telen van bouw-
gewassen perspectief biedt voor zowel de 
bouwsector als de Nederlandse boeren. Wei-
landen waar voorheen het vee liep te grazen 
kunnen aangewend worden voor andere 
doeleinden. Hetzelfde geldt voor land waar 
momenteel nog grote hoeveelheden gras en 
maïs op wordt verbouwd voor gebruik als 
veevoer. De bouwgewassen kunnen 

Biobased bouwen is de toekomst. Dit gold al langer, 
maar na de recente stikstofuitspraak van de Raad van 
State helemaal. Maar dan niet door alle pijlen te rich-
ten op houtbouw: met het kappen van onze bossen 
spannen we het paard achter de wagen. Het telen van 
bouwgewassen als hennep, vlas, lisdodde, stro en wilg 
biedt wèl perspectief. Niet alleen voor de bouwsector, 
maar ook voor de boeren.
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credits’. Het eerste voorbeeld uit de praktijk 
is er al met het bedrijf Hempflax, dat car-
bon credits kan verhandelen op basis van 
hun hennepteelt. Heel interessant voor het 
verdienmodel van boerenbedrijven. 
 De productie van de biobased materialen 
is relatief makkelijk te industrialiseren en 
op te schalen als de aanvoer van grondstof 
eenmaal op gang komt. De lokale grond-
stoffen en eenvoudige productie leidt 
tevens tot snelle levering en gunstige prij-
zen. Tevens leidt het lokaal verbouwen, pro-

duceren en verkopen van de grondstoffen 
en producten tot versterking van de plaatse-
lijke en regionale economie
 Een boerensector die overgaat van inten-
sieve veeteelt naar het biodivers telen van 
gewassen zal bovendien aanzienlijk minder 
schadelijke emissies hebben. Niet alleen 
wordt de uitstoot van broeikasgassen CO2
en NH4 (methaan) gereduceerd, maar ook 
stikstofgassen als NOx en NH3 (ammoniak). 
En dat is nodig, aangezien de veeteeltsector 
nog steeds een van de grote vervuilers is.
 Een diverse teelt van bouwgewassen met 
meng- en wisselculturen biedt een beter 
alternatief voor de sterk van bemesting 
(stikstof) en pesticiden afhankelijke mono-
cultuur die in de huidige akkerbouw domi-
neert. Door de biodiversiteit terug te laten 
keren op de akkers kunnen alle (micro)orga-
nismen weer hun werk doen en herstelt de 
bodem z’n natuurlijke veerkracht en rijk-
dom aan voedingstoffen. Tevens bieden we 
zo de biodiversiteit op grotere schaal de 
kans om zich te herstellen.

Groene bakstenen
Hennepblokken, gefabriceerd door 
Isohemp, is een metselwerkproduct 
met tal van toepassingsmogelijkhe-
den. De ‘groene bakstenen’ zijn 
zeer geschikt voor onder meer de 
bouw van woonhuizen, het plaatsen 
van scheidingswanden en voor de 
bekleding van bestaande muren, 
zowel van binnen als van buiten. 
Het mooie is dat dit natuurproduc-
tie ook geweldig isoleert. Voor de 
fabricage is een systeem opgezet 
voor de terugwinning en recycling 
van reinigingswater.
 De grondstoffen - hennep, kalk 
en water - zijn 100% natuurlijke 
producten met een lage milieu-
impact. Het verbouwen van hennep, 
het hoofdbestanddeel, vereist 
geen pesticiden en nauwelijks 
kunstmest. Bovendien slaat elke 
hectare van deze plant tot 3 ton 
CO2 op. Al het productieafval is 
recyclebaar, onder meer in het 
eigen productieproces. Het is dus 
een afvalvrij product. 

‘Isoleren en afwerken 
kan volledig met lokaal 

geproduceerde 
bouwgewassen’
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Eerste stappen
In ons werkgebied komen we het laatste jaar 
gelukkig veel initiatieven tegen die heil zien 
in het telen van bouwgewassen. Zo schreef 
de Rijksbouwmeester een prijsvraag uit 
voor een stedenbouwkundig plan voor Oir-
schot, genaamd ‘Een nieuwe bouwcultuur’ 
om het biobased en natuurinclusief bouwen 
te stimuleren (zie het interview met Daan 
Bruggink in MilieuMagazine nr. 7-2022). 
Ook volgens het College van Rijksadviseurs 
ligt de sleutel bij de inzet van biobased 
bouwmaterialen. Natuurlijke, levende 
materialen, zoals hout, hennep, vlas, lis-
dodde, bamboe, stro en zeewier.

Aarzeling
Onder boeren merk je dat er aarzeling is om 
in het telen van bouwgewassen te stappen 
zolang niet duidelijk is of er voldoende afzet 
is en de opbrengsten voldoende zijn. Dit 
vergt aandacht. Gelukkig ziet de overheid in 
het biobased bouwen oplossingen voor de 
klimaat- en stikstofcrisis. Daarom liet het 
ministerie van BZK de bureaus Boom 
Landscape en De Natuurverdubbelaars 
onderzoeken wat bouwgewassen kunnen 
betekenen voor de Nederlandse samenle-
ving en economie. Uit een casestudie voor 
de Noordoostpolder bleek bijvoorbeeld dat 
gewassen als vlas en hennep nu al bijna 
evenveel opleveren als graan. En dan zijn 
mogelijke neveninkomsten uit carbon cre-
dits nog niet meegenomen. En gezien de 
snelle ontwikkeling van de Nederlandse 
biobased economie zal de vraag naar derge-
lijke gewassen toenemen. In het rapport 
zijn ook een aantal mooie casestudies te 
vinden voor plattelandsgebieden in Zuid-
Holland, Flevoland en Utrecht.

Zelf zijn we met ons bureau initiatiefne-
mers van een biobased keten voor natuur-

lijke isolatie op basis van lokaal verbouwde 
vezelgewassen. Samen met de coöperatie 
Land van Ons, burgerboerderij De Biester-
hof, transitiebureau Squarewise en de 
Hogeschool van Amsterdam worden 
momenteel de eerste onderzoeks- en subsi-
dietrajecten opgestart voor het eerste pilot-
project in Millingen. Met deze keten willen 
we de boeren die overwegen bouwgewassen 
te gaan telen meer zekerheid bieden dat ze 
de opbrengst van hun oogst ook kwijt kun-
nen. Hopelijk helpt dit om de drempel naar 
een biobased transitie te verlagen.

Morgen beginnen
Als je alle voordelen van biobased bouwen 
bij elkaar optelt, dringt zich onvermijdelijk 
de vraag op ‘Waarom doen we dit niet 
allang?’ Het is volstrekt onlogisch dat de 
overheid momenteel miljoenen betaalt aan 
peperdure projecten zoals het opslaan van 
CO2 onder de zeebodem. Voor veel minder 
geld kan CO2 immers op een natuurlijke 
manier worden opgeslagen in onze gebou-
wen en meteen de boerensector een duw in 
de rug geven richting een gezonde en duur-
zame bedrijfsvoering. Door deze kansen aan 
te grijpen, zoals veel jonge boeren op het 
moment ook doen, ligt er een mooie toe-
komst in het verschiet voor zowel de boer 
als de bouw.  lll

Stropanelen 
Het bedrijf Strobec is specialist in het 
maken van maatvaste bouwpanelen 
van stro in een houtconstructie, afge-
dekt met leem. De panelen zijn zo 
sterk dat ze kunnen dienen als dra-
gende gevel. De montage op de 
bouwplaats is eenvoudig. Naast het 
milieuvoordeel bespaart bouwen met 
dit materiaal kosten. Het betreft ge-
certificeerde kwaliteit en er is al meer 
dan tien jaar praktijkervaring mee op-
gedaan. 

Het stro en hout nemen zoveel 
CO2 op, dat het de CO2-uitstoot van 
montage, transport en productie van 
de overige materialen in een bouw-
werk volledig compenseert. Ook 
wordt het materiaal stikstofvrij gepro-
duceerd. De combinatie van stroge-
vels met leemstuc aan de binnenzijde 
zorgt voor een goede akoestiek. De 
elementen kunnen ook weer gede-
monteerd worden voor hergebruik 
Van de basismaterialen kunnen nieu-
we producten gemaakt worden of ze 
gaan terug naar de natuur. 

‘Het biodivers telen van 
gewassen maakt 

boerensector weer 
gezond’
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