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WONINGBOUW

Op de natuur
en open ruimte
moeten we
zuinig zijn.
Maar toch is
het mogelijk te
bouwen in het
groen, betoogt
Guido
Enthoven.

In het Friese Hurdegaryp ligt de eerste straat met zogenoemde tiny houses. FOTO KEES VAN DE VEEN

Klein wonen in nieuwe natuur
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e komende jaren zijn er
80.000 extra woningen
per jaar nodig om te voorzien in de groeiende
vraag. Minister Ollongren
pleitte er onlangs voor om de bouwinspanningen op te voeren. Daarbij zou
het ook mogelijk moeten worden om te
‘bouwen in het groen’. De reacties daarop waren voorspelbaar en deels terecht.
Nederland is nu al een dichtbebouwd
land. Op de natuur en open ruimte
moeten we zuinig zijn. Tegelijkertijd is
het goed met een open blik naar dit
vraagstuk te kijken. Zou het mogelijk
zijn om beide doelen, nieuwe woningen
en nieuwe natuur, te combineren?
Bij de uitbreiding van de woningvoorraad is bijzondere aandacht nodig
voor starters- en ouderenwoningen en
het verduurzamen van woningen, aldus
het regeerakkoord van Rutte III. Het
aandeel eenpersoonshuishoudens is
groot in Nederland en tegelijkertijd bestaan er amper woningen voor deze
groep. Volgens Platform 31 zijn tiny

houses een interessante aanvulling op
de bestaande woningvoorraad in het
licht van de demografische trends. Tiny
houses zijn relatief gemakkelijk te verplaatsen, zijn vaak 100 procent off-grid
(net-onafhankelijk) te gebruiken, aardgasvrij en volledig zelfvoorzienend en
kunnen dus eenvoudig worden bewoond op plaatsen waar infrastructuur
ontbreekt. Enkele tientallen gemeenten experimenteren met dergelijke vormen. De ecologische voetafdruk van
deze woningen is zeer gering.

Bos meest populair
Nederland moet de komende jaren ook
grote stappen zetten op het gebied van
klimaatbeleid. Een deel van de oplossing wordt gezocht in het domein van
agro en natuur. Bos en hout dragen bij
aan klimaat, recreatie, waterretentie en
biodiversiteit. Bossen zijn de longen
van de wereld en zijn een vorm van bovengrondse CO2-opslag. Uit onderzoek
van het Wageningen Universiteit en
Researchcentrum WUR blijkt dat bos

van alle landschapstypen het meest populair is onder Nederlanders. Mensen
die een laag rapportcijfer geven voor
het landschap rond hun directe woonomgeving willen vooral meer bos.
Inmiddels zijn er verspreid over het
land een reeks initiatieven gestart gericht op het realiseren van (voedsel-)
bossen in combinatie met tiny houses.
Provinciale en lokale overheden zullen
in hun bestemmingsplannen functiecombinatie mogelijk moeten maken.
De nieuwe Omgevingswet biedt aanknopingspunten omdat deze maatschappelijke initiatieven wil stimuleren. Daarbij kunnen overheden zeker
eisen stellen op het gebied van maatschappelijke inpassing; de nieuwe vormen van bebouwing moeten passen in
het gewenste beeld van het landschap.
Overigens laten de ontwikkelingen op
het gebied van tiny houses juist ook pareltjes van bouwkundig ontwerp en architectuur zien die de kwaliteit van het
landschap sterk vergroten.
Rijk, provincies, gemeenten en wa-

terschappen hebben op dit moment
ruim 400.000 hectare grond in eigendom buiten het bebouwd gebied en buiten het Natuurnetwerk. Deze grond
wordt nu voor een groot deel verpacht
aan boeren. Een kwart van de agrarisch
ondernemers zal de komende tien jaar
zijn bedrijfsactiviteiten beëindigen, wegens gebrek aan bedrijfsopvolgers. Stoppende boeren willen graag hun land in
eigendom houden. Indien de komende
decennia 5 procent van deze grond
wordt omgezet in bos, leidt dit tot een
forse uitbreiding van het bosareaal. In
combinatie met vormen van (kleinschalige) bewoning worden overheden,
en daarmee de belastingbetaler, daar
ook financieel wijzer van.
Een recente studie voor de ministeries van LNV en EZK wijst uit dat op deze manier 20.000 hectare nieuw bos
kan worden gecreëerd in combinatie
met 60.000 tiny houses. In een cirkel
van 15 kilometer rond de steden zal dit
voorzien in een grote maatschappelijke
behoefte, aan wonen én aan groen.

DE VRAAG van Monic Slingerland

Is Facebook wel een speeltuin vol vrienden?

V

rienden hoeven niet alles te
weten. Sommige dingen
liever niet zelfs. Facebook
weet wel heel veel van ons
en van onze vrienden. Zo
weet Facebook welke vrienden ik in
Amsterdam heb, of in Utrecht. En ook
dat ik geen vrienden in Woerden heb.
Geen Facebookvrienden tenminste.
Vooropgesteld, ik vind Facebook
leuk en met mij veel leeftijdsgenoten.
Velen delen met dit medium hun
vreugde. Niks mis mee, zou je zeggen.
Foto’s van mooie landschappen, van
ontluikende bloemen, versgebakken
taarten. Van kleinkinderen vooral. Van
sommige Facebookvrienden zie ik op
hun pagina’s vaker foto’s van hun
kleinkinderen dan dat ik mijn eigen
kinderen zie.
En advertenties natuurlijk. Want
hoe leuk en gezellig ook, Facebook is
een bedrijf, een commercieel adver-

tentiebedrijf. Met in 2016 een omzet
van 22 miljard euro en een resultaat
van 11,7 miljard euro. Met een bedrijfsleider die veel van ons weet. En die ons
heel persoonlijk benadert.
Zo krijg ik op mijn Facebookpagina
steeds een advertentie van het Bijbelgenootschap. Betrapt, ja. Ik zoek geregeld een bijbeltekst op internet op.
Klopt. En ook zoek ik een plafondlamp. De bedrijfsleider van Facebook
kent mijn smaak. Mijn vrienden zouden geen idee hebben, vermoed ik zo.
Facebook wil ons gelukkig maken,
zonder zelfs maar te vragen wat we
zelf willen. Dat gaat met algoritmes.
Zo besloot het bedrijf onlangs de algoritmes zo te veranderen dat berichten
van vrienden en familie voorrang krijgen boven advertenties, om toch weer
te benadrukken dat Facebook een
speeltuin vol vrienden is in plaats van
een keihard reclamebedrijf dat ons

Facebook weet
dat ik
bijbelteksten
opzoek.
Betrapt, ja

verslaafd probeert te maken en ons
beïnvloedt.
En dan komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. In de VS hebben
sociale media mogelijk een rol gespeeld bij de presidentsverkiezingen.
Ik was benieuwd welke rol Facebook
kan spelen bij de verkiezingen van 21
maart. Dus ging ik in de speeltuin van
Facebook op bezoek bij een aantal gemeenten.
Toen ik de pagina van Utrecht bezocht kwam er meteen een venstertje
waarin ik kon lezen welke van mijn
vrienden met wie ik het meest contact
heb, deze pagina geliket hebben. En
idem dito in Amsterdam. Vier Trouwredacteuren hebben hier het duimpje
aangevinkt, las ik. Facebook weet
waar ik werk en weet dus mijn collega’s te vinden in deze speeltuin. Op de
website van Utrecht klaagt een zekere
Peter van Tol op 6 oktober afgelopen

jaar dat zijn kritische bericht snel verwijderd is. “Jammer dat dit enkel als
propagandakanaal wordt gebruikt”,
vindt hij.
Deze maand vier ik mijn zevende
verjaardag als lid van Facebook. Elke
dag beleef ik er een paar verstrooiende
momenten. Maar een speeltuin? Dat
de baas van de speeltuin zoveel van
mij weet, zonder dat ik dat van mens
tot mens heb meegedeeld, dat bevalt
me steeds minder. Of ben ik te wantrouwend?
Is Facebook voor u een speeltuin
vol familie? Of een slinks bedrijf dat
ongemerkt uw koers bepaalt en misschien wel uw keuzes?
Stuur uw reactie van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar
lezers@trouw.nl, voorzien van naam
en adres. Een keuze uit de antwoorden
verschijnt woensdag.

