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In tien jaar gaan we niet alleen de woningbouw versnellen maar we 

gaan dit ook duurzaam doen. Dit doen we door woningen te bouwen die 

natuurinclusief, circulair en klimaatbestending zijn. Daarvoor is een 

drastische omwenteling nodig in de bouwsector waar we met elkaar aan 

werken. Zowel voor het verbeteren van de leefomgeving van mensen als 

voor natuur en milieu. Daarom gaat de bouwwereld actief de dialoog 

aan met natuur en milieuorganisaties, onderzoekers en ontwerpers om 

deze doelstellingen te vertalen in concrete wijken en buurten.

• Natuurinclusief

Duurzaam heid gaat verder dan het them a ‘energie’ 

alleen. Duurzaam heid betekent dat w e m et elkaar 

een proces ontw ikkelen dat w e in stand kunnen 

houden. Door in balans m et de natuur te bouw en, 

door aandacht te schenken aan plant- en diersoor-

ten en daarm ee te bouw en aan gezonde leefom ge-

vingen voor iedereen.

Natuurinclusief bouw en m oet de norm  zijn voor de 

ontw ikkeling van een gebied, een locat ie en een 

gebouw . Als w e er vroeg genoeg in het plan- en 

ontw erpproces m ee beginnen, levert  dat direct 

w aarde op en leidt  het nauw elijks tot  m eerkosten.

Naast ecologische w aarde heeft  natuurinclusief 

bouw en ook een sociale w aarde. Elke w oning heeft  

een buitenruim te zoals een dak, een tuin, een park 

of een balkon. Een w oning zonder context is geen 

w oning. Een m ens heeft  zow el binnen als buiten 

een f ijne w oonplek nodig om  zich thuis, veilig en 

gezond te voelen. We m oeten deze w aarden 

gebruiken om  van NIMBY naar BIMBY te kom en: van 

‘not in m y backyard’ naar ‘beauty in m y backyard’. 

Daarbij is het ontzettend belangrijk dat w e ons 

verdiepen in de bestaande bew oners en hun 

w aarden, culturen en w ensen. 

Eén miljoen woonplekken

We gaan ervoor, één m iljoen w oonplekken realiseren. In 

dit  hoofdstuk spreken w e uit  dat w e de am bit ie hebben 

om  verder te gaan. We com m itteren ons er aan om  

verder te gaan en plaatsen onszelf nadrukkelijk m iddenin 

de groene transit ie van onze steden, dorpen en het 

landelijk gebied. Deze  t ransit ie is urgent, actueel en nog 

lang niet  af.

In dit  hoofdstuk bieden w e drie kernprincipes die de 

“ Act ieagenda Wonen”  toekom stbestendig m aken en 

tegelijkert ijd snel en realiseerbaar houden: 

natuurinclusief, circulair en klim aatbestendig.
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• Circulair

We m aken slim  gebruik van m aterialen. De 

betonm olen en de hoogoven draaien gew illig. Maar 

dat is niet  een volhoudbaar m odel. De gevolgen van 

het gebruiken van het w oord ‘circulair’  heeft  

verstrekkende gevolgen. In plaats van m aterialen te 

hergebruiken is het nóg beter om  ze niet  te hoeven 

gebruiken. We kiezen daarom  voor m aterialen m et 

zo w einig m ogelijk im pact op het m ilieu en belonen 

het gebruik van biobased bouw en. Het is goed voor 

onze planeet én voor de m ensen die straks de 

w oonplekken bew onen. 

Ook bestaande plekken kunnen w oonplekken 

w orden. We kijken al snel naar de ‘m akkelijke’ 

plekken om  te bouw en. Echter, er is nog heel veel 

ruim te beschikbaar in de bebouw de om geving. Als 

er nu niet  gew oond w ordt, zorgen w e er voor dat 

dit  in de toekom st w él kan. Transform atie en 

herstructurering krijgen voorrang t ijdens het gesprek 

over nieuw e w oningen buiten de 

bebouw ingscontouren. 

We besteden aandacht aan sociale, culturele en 

ruim telijke kenm erken en bouw en niet  enkel voor 

de bew oner die het huis nieuw  koopt, m aar ook 

voor de bew oners over 100 jaar.

• Klimaatbestendig

We gebruiken de koers van het klim aat als kom pas 

voor bouw locat ies, stedenbouw , architectuur en 

bouw technieken en houden rekening m et 

veranderingen in de w aterhuishouding van ons land 

én de toenem ende hit te en droogte. Bouw en in 

lage gebieden kan, m aar alleen op een m anier 

w aarbij het ontw erp aangepast is aan hogere 

w aterstanden. Over 10 jaar zal het w ater niet  aan 

de drem pel staan, over 100 jaar w eten w e dat 

allerm inst zeker. Hetzelfde geldt  voor hit testress. 

We m oeten krit isch kijken naar de bestaande 

bouw cultuur en daar van af te durven w ijken. Kan 

dat niet? Dan zorgen w e dat het w el kan.

Klim aatbestendig en natuurinclusief versterken 

elkaar. We m aken ruim te voor bew egingen en 

processen van de natuur en leggen de tuinen niet  

vol m et tegels en schutt ingen.  Water, bodem , 

planten en dieren m oeten de ruim te krijgen om  te 

bew egen.
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