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1.0 Inleiding 
De bouw in Europa is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2 emissies. Dit 
willen ze verlagen zodat de wereld in de bouw niet meer verantwoordelijk voor de 
CO2 emissies zodat het CO2 gehalte op aarde verlaagt en daardoor het klimaat ook 
niet meer heel erg verslechterd. Naast de CO2 uitstoot is er ook een groot 
woningtekort. Dit tekort zorgt dat de woningen die nu verkocht worden of nieuw 
gebouwd worden hele hoge prijzen meenemen vanwege dure materialen en vraag 
naar woningen. In dit rapport worden meerdere oplossingen genoemd over hoe je 
deze CO2 emissies kan verminderen en hoe de woningnood mogelijk kan worden 
opgelost.   
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2.0 Modulair bouwen 
Modulair bouwen is een bouwtechniek waarbij grote delen van de huisvesting in de 

fabriek worden vervaardigd. Het gaat om complete modules die we op de bouwplaats 

monteren tot één gebouw en daar voorzien van leidingwerk, elektra en alles wat er 

bij dat specifieke gebouw komt kijken. 

 

Modulair bouwen gaat dus een stapje verder dan met prefab elementen bouwen, 

want bij prefab worden complete losse elementen geleverd, zoals prefab betonnen 

vloeren en prefab betonnen wanden op de bouwplaats gemonteerd. Dus je hebt bij 

prefab meer elementen om te monteren omdat het in kleinere complete onderdelen 

aankomt op de bouwplaats. 

 
Duurzaamheid in de bouw is erg actueel, en wij houden hierbij ook rekening daar 
mee bij het ontwerp, productie, het gebruik en hergebruik of recyclage van de 
gebruikte materialen in de toekomst. 
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3.0 Biobased materialen 
Biobased materialen zijn oplossingen om de CO2 op de wereld te verlagen. Deze 
materialen houden namelijk CO2 vast. Belangrijkste voorbeeld hiervan zijn hout en 
houtproducten, maar ook vezelplaten, bouwblokken, harsen en dakbedekking zoals 
grasdaken zijn steeds meer in trek. 
 
Wij gebruiken vooral veel FSC-hout, CO2 verlaagt beton, staal en aluminium. Deze 
materialen zijn gekozen omdat ze circulair zijn. Alhoewel staal en aluminium nu juist 
één van de grootste CO2 uitstoot veroorzakers zijn worden er rond 2030 meerdere 
demonstratiefabrieken gemaakt die de CO2 uitstoot helemaal afnemen door middel 
van waterstof. Deze fabrieken kunnen ook schoot omsmelten met het waterstof, 
waardoor je ook weer een beetje een cradle to cradle effect krijgt. Dus uiteindelijk zijn 
staal en aluminium klimaatneutraal. 
 
De materialen die wij gebruiken staan hieronder stuk voor stuk weergegeven: 
 

• FSC- hout 

• Circulair beton 

• Klimaatneutraal staal 

• Klimaatneutraal aluminium 

• Klimaatneutralen keramische stenen 

• Gipsvezelplaten 

• Vlaswol (geluid)isolatie 

• Glaswol spuitisolatie 

• Triple glas 

• Dampwerend folie 
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4.0 Flexibel bouwen 
Op de meeste gebouwen die nu worden gebouwd zit een houdbaarheidsdatum, als 

die datum bereikt is wordt het of gerenoveerd of gesloopt. Dit zorgt weer voor heel 

veel CO2 uitstoot en is niet klimaatneutraal. Daarom is het voor in de toekomst de 

bedoeling dat er veel flexibel wordt gebouwd en daardoor de houdbaarheidsdatum 

niet 10 jaar te verplaatsen maar bouwen zonder houdbaarheidsdatum.  

 

Ons project is in het kader van modulair bouwen dit betekent dus dat het compleet 

aankomt op de plek van bestemming. Deze modules hebben geen 

houdbaarheidsdatum en kunnen altijd weer op een nieuwe plek terecht komen met 

een andere vorm, ander uiterlijk en andere functie. Deze nieuwe plekken kunnen ook 

delen van woningen van de gebiedsontwikkeling in Lisserbroek kunnen zijn. Naar 

voorkeur verplaatsen de modules van Lisserbroek naar Lisserbroek, omdat het qua 

logistiek totaal niet vervuilend is.  

 

Hieronder staat een afbeelding hoe de logistiek nu op de wereld gaat. Als er modulair 
wordt gebouwd zal alles wat in het groen staat verdwijnen of nauwelijks meer 
bestaan. Dit komt doordat de modules van bouwplaats tot bouwplaats gaan en 
komen.  
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5.0 Innovatieve oplossingen 
Steeds meer worden er andere methodes gebruikt om naar die CO2 neutrale en 
cradle to cradle bouw te gaan. Een aantal van die methodes gaan wij gebruiken in 
ons project, deze staan met uitleg hieronder weergegeven: 
 
Fundering 
We bouwen in Lisserbroek, dat in het Haarlemmermeer ligt. Vanwege de kleiachtige 
grond kunnen we het niet op het oppervlak bouwen zonder het risico dat het zakt. Dit 
betekend dat het lastig funderen is als we liever niet de grond in mogen omdat het 
dan ook meestal blijft zitten in de grond. Daarom zijn er gelukkig innovatieve 
oplossingen om het permanent in de grond blijven zitten van paalfunderingen te 
stoppen. Er zijn namelijk machines die CO2 reducerend zijn die deze paalfundering 
eruit kunnen halen. Deze oplossing zorgt er ook voor dat de palen ook weer opnieuw 
gebruikt kunnen worden voor andere wijken of als andere toepassing, zoals het 
opnieuw malen van oud beton tot nieuw stortbeton, dit kan makkelijk omdat meestal 
30% van het cement in het beton niet van nut is geweest. 
 

 
Boorstaat planlocatie Lisserbroek 

Verplaatsbaar 
Zoals eerder vermeld in dit verslag gebruiken wij modulaire bouw. Dit is een 
mogelijke oplossing van het versnellen van de woningbouw. En indien er ergens 
anders vraag is naar woningen kunnen ze snel verplaatst worden. 
 
Isolatiemateriaal 
Omdat de planlocatie in Lisserbroek tot op heden nog niets is dan een groot weiland 
willen wij voordat er gebouwd wordt iets met dat grote stuk land doen, namelijk het 
stuk land inzaaien met hennep. Hennep is een landbouwproduct dat onder andere 
wordt gebruikt in vlaswol isolatie. Deze isolatie is volledig bio-based en heeft een 
hoge isolatiewaarde. Door dit land in te zaaien met hennep is er genoeg hennep om 
vlaswol isolatie te maken en te gebruiken voor ons project.   
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6.0 Bronvermelding 
Staal 
https://www.deingenieur.nl/artikel/staalproductie-zonder-co2-uitstoot 

Sterk :palen trekken 
https://www.sterk.eu/nl/technieken/funderingstechnieken/palen-trekken/#content-
wrap 
 
Biobased 
https://www.atriensis.nl/nieuwsbericht-projecten/catalogus-biobased-materialen-
biedt-
overzicht#:~:text=Belangrijkste%20voorbeeld%20hiervan%20zijn%20hout,circulaire
%20economie%20en%20circulair%20bouwen. 
 
Smart Circulair 
https://www.smartcirculair.com/smartcirculair-jurybeoordeling-en-uitgewerkte-criteria/ 
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