
‘ Hout maakt duurzaam 
wonen Haalbaar en 
voelbaar’

Een goed idee? Maak er een plan van! Die instelling 
binnen GroosMan architecten stimuleert het team 
om vergezichten te delen en de haalbaarheid te laten 
doorrekenen. Het enthousiasme van Michel Hol over
de duurzame mogelijkheden van houtbouw resulteerde 
zo in de eerste breed toepasbare, betaalbare houten
conceptwoning. 
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Het integrale architectenbureau uit Rotterdam heeft alle disciplines 

in huis om opgaven vanuit verschillende opzichten te benaderen. 

Of het nu gaat om architectuur, gebiedsontwikkeling, engineering, 

constructie of BIM: GROOsMan heeft er de mensen voor. 

Het ontwerp van houten conceptwoningen past goed in 

de historie van het architectenbureau, dat in 1948 door 

‘wederopbouwarchitect’ Ernest Groosman werd opgericht. 

Zijn flatgebouwen met prefab-elementen schoten in de jaren 

vijftig en zestig overal in nederland de grond uit. Ook aan de 

conceptwoningen uit de jaren tachtig en negentig droeg het bureau 

zijn steentje bij. 

Het zijn de complexe, 

maatschappelijke 

vraagstukken die 

GROOsMan architecten 

aanzetten tot creatieve 

oplossingen. Om de bouw van duurzame woningen een boost te 

geven, ontwikkelde het met Rotterdamse voortvarendheid binnen 

één jaar een houten conceptwoning. ‘Dit ontwerp maakt duurzaam 

wonen voor elke doelgroep haalbaar’, zegt Michel Hol. ‘Bouwers 

en ontwikkelaars kunnen er woningen mee realiseren in zowel het 

betaalbare als duurdere segment.’

Hoe raakte jij enthousiast over houtbouw?

‘Wij zijn bezig met het ontwerp van het museumhotel in Utrecht, 

waarvan al snel werd geroepen dat het duurzaam en circulair zou 

moeten zijn. Een specialist op het gebied van CLT-bouw vertelde 

over de mogelijkheden van houtbouw en zijn presentatie pakte me. 

samen met een collega werkte ik de mogelijkheden van houten 

woningbouw verder uit. In conceptwoningen zag ik kansen om 

hierin echt een slag te maken.’

Hebben de mogelijkheden met hout jullie verrast?

‘Ja, eigenlijk wel. Hout vormt weliswaar de basis van de bouw, maar 

om het bij grote projecten toe te passen, leek altijd zó complex. 

Je wordt al snel beperkt door vooroordelen over het onderhoud, 

brandgevaar en gehorigheid. Maar al die aspecten blijken goed te 

ondervangen.’

Wat zijn de voordelen?

‘Hout legt CO² vast, je kunt het gemakkelijk prefabriceren wat 

transportbewegingen en afval op de bouwplaats beperkt. Dat alles 

scheelt op jaarbasis veel uitstoot van CO² en stikstof. Bouwen wordt 

monteren. Met demontabele en herbruikbare gebouwen wordt 

circulariteit realiteit. Hout heeft absoluut toekomst.’

Is de bouwsector er klaar voor? 

‘Onze branche wordt ‘traditioneel’ genoemd, maar de coronacrisis 

heeft laten zien dat ook deze sector snel kan schakelen. als de 

noodzaak maar duidelijk is. Die wordt ook voor duurzaam bouwen 

steeds meer gevoeld. Daar maken we de komende jaren echt een 

sprong in.’

Wat maakt jullie conceptwoningen uniek?

‘We hebben een onafhankelijk ontwerp gemaakt voor corporaties, 

ontwikkelaars en aannemers. Conceptwoningen zijn er in alle 

soorten en maten, en gewild vanwege de bouwsnelheid en prijs-

kwaliteitverhouding. Wij bieden een houten alternatief dat zich 

kenmerkt door eenvoud en eerlijkheid. Elke partij heeft z’n eigen 

belangen; corporaties willen betaalbare woningen, ontwikkelaars 

kiezen vaak voor het wat duurdere segment. Met ons concept 

creëren we voor elke doelgroep het juiste wooncomfort.’

Wat is tot nu toe jullie ervaring met houtbouw?

‘naast enkele duurzame woonhuizen en secundaire gebouwdelen 

hebben wij het kantoor voor de materieeldienst van VORM in 

hout ontworpen. Hout vraagt om een andere benadering, nieuwe 

oplossingen. Lichtbronnen kun je bijvoorbeeld niet altijd in het 

plafond wegwerken. Daarom kozen we voor een mooi patroon aan 

het plafond om de bekabeling van de armaturen te verdelen. Een 

keuze die medewerkers als prettig ervaren. Uiteindelijk kun je met 

hout evenveel als met beton. Ook in de afwerking. Binnenshuis 

heeft hout een warmere uitstraling en werkt het rustgevend. Maar je 

kunt de muren in alle gewenste kleuren en materialen afwerken. De 

mogelijkheden zijn eindeloos.’

Zijn meer partijen bezig met grootschalige circulaire woningbouw?

‘Dat zou me niet verbazen. De noodzaak is zó groot. Ook binnen 

de betonbouw ontstaan steeds meer duurzame mogelijkheden. 

Dat is juist goed: hoe meer hoe beter! Ons architectenbureau kan 

nieuwe concepten intern compleet uitdenken en doorrekenen. 

Mooie dromen krijgen daarmee de kans uit te groeien tot concrete 

projecten. Dat is een groot voordeel.’
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