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Houtbouwers in wachtkamer: ‘We zijn overgeleverd aan
anderen. Dat voelt niet fijn’
label: woningbouw

Zijn geduld wordt op de proef gesteld. Een groot project met modulaire houten woningen in

Monnickendam is al ruim twaalf maanden vertraagd door bezwaarmakers. Voor een start-up extra

vervelend omdat in de innovatiefase het nodige vlees op de botten ontbreekt. Toch lijkt 2020 het jaar te

gaan worden waarin ondernemer Jurrian Knijtijzer met zijn Finch Buildings doorbreekt. ‘‘Ik heb hele

moeilijke gesprekken gehad.’’

Hout is hot. Het lijkt wel alsof één uitzending van Tegenlicht in oktober vorig jaar bouwen met hout in een

stroomversnelling heeft gebracht. Jurrian Knijtijzer, bedenker van de modulaire, houten woningen met de

naam Finch Buildings, kreeg de dagen erna direct telefoontjes van potentiële opdrachtgevers. Die hadden

verlekkerd zitten kijken naar wat ze allemaal voor mooie gebouwen in het buitenland met hout bouwen.

Finch Buildings in Alkmaar. Foto: Marc Doodeman
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“De tijd is rijp”, zegt Knijtijzer in het kantoor van Finch Buildings in de Houthavens in Amsterdam, dat is

opgetrokken uit vier houten modules, nadat hij net een mogelijke opdrachtgever uitgeleide heeft gedaan.

Na acht jaren zaaien wordt 2020 het jaar dat hij zoetjesaan gaat oogsten.

Kopje onder
Het is al sinds 2012 de droom van Knijtijzer, van huis uit architect, om houten woningen te ontwerpen en

aan de man te brengen. Hij was op zoek naar impact. Maar het had niet veel gescheeld of zijn bedrijf was

een paar jaar geleden kopje onder gegaan. “Dat was een zeer realistisch scenario geweest”, blikt hij terug.

Een groot project in Monnickendam moest de grote doorbraak worden. “Een showcase.”

Met engelengeduld vechten tegen de hardnekkige sta-in-de-wegs van de woning
bouw

Hoe bezwaarmakers de woningbouw frustreren 

Maar liefst 62 woningen zouden er eind 2018 staan, was de bedoeling. 42 voor projectontwikkelaar

en VolkerWessels-dochter BMB (waarvan 21 koopwoningen en 21 sociale koopwoningen) en twintig

sociale huurwoningen voor woningcorporatie Wooncompagnie. Een klein project met zestien

huizen in 2017 voor woningcorporatie Ons Doel in Leiden was tot begin dit jaar het omvangrijkste

project.

Moeilijke gesprekken
Maar twee bezwaren (en later een beroepsgang) uit de buurt van het project in Monnickendam gooiden

het project twaalf maanden in de vertraging. Een dreun. “In de innovatiefase heb je geen vlees aan de

botten”, zegt Knijtijzer, kleinzoon van architect Herman Knijtijzer.

https://www.cobouw.nl/preview/news_article/284371?token=d11d79efed4f08da08023e3f9a378e251dc283499ba0ad808a17fa12e0bab831
https://www.cobouw.nl/preview/news_article/284371?token=d11d79efed4f08da08023e3f9a378e251dc283499ba0ad808a17fa12e0bab831


/

Omdat hij het inmiddels opgeschaalde bedrijf aan de praat moest houden, zonder dat er inkomsten

tegenover stonden, kostte de tegenvaller hem 100.000 euro, een groot bedrag voor een kleine

ondernemer. “Elke maand vertraging kost geld.” Zeker als de bouwkosten stijgen. Een van zijn

aandeelhouders werd ongeduldig. “Ik heb hele moeilijke gesprekken gehad”, bekent Knijtijzer.

Toekomstmuziek
Ook voor ontwikkelaar BMB was het slikken. Het bedrijf ziet maandelijks 15.000 euro verdampen en ziet

de gedroomde spin-off van het project, die ervoor zou zorgen dat er meer en grotere houten huizen

afgezet gaan worden, toekomstmuziek worden.

(Het verhaal gaat verder onder de foto)

Danielle Rossmeissl en Jurrian Knijtijzer. “Het bezwaar moet redelijk en billijk zijn.” Foto: Eran Oppenheimer

Ook de fabriek van De Groot Vroomshoop, waar de modules zouden worden gemaakt, ziet geld in rook

opgaan. Deze VolkerWessels-dochter had onder andere voor de bouw van dit project een productiehal

ingericht om houtmodulebouw op te kunnen schalen.

Knijtijzer en de VolkerWessels-bedrijven willen best een discussie aanzwengelen. Over een onderwerp

waar veel ondernemers liever niet mee geassocieerd willen worden. Over bezwaar maken en wat voor last

dat geeft voor start-ups, maar ook voor andere bouwondernemers. En hóe die bezwaren de woningbouw

afremmen; terwijl woning bouwers nu juist vanwege de oplopende woningtekorten tempo zouden moeten

maken. Hij vindt dat dit verhaal maar eens verteld moet worden, omdat er dan misschien iets verandert.

Dat verhaal doet hij samen met Danielle Rossmeissl, projectontwikkelaar van BMB, de VolkerWessels-

dochter met wie hij samen het project in Monnickendam doet en later mogelijk meer projecten, en die nu

naast hem zit aan de tafel in het houten kantoor.

Onnodige schade
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Begrijp hen niet verkeerd. Bezwaar maken moet altijd kunnen. Altijd. Bezwaren kunnen wezenlijk van

belang zijn, zoals een ontsluitingsweg die wel heel dicht langs je huis komt. Maar sommige bezwaren, die

bijvoorbeeld niets met het eigen woongenot te maken hebben, wel heel erg veel onnodige schade

aanrichten voor de bouwers maar ook voor de woningzoekers.

Ruim duizend aanmeldingen waren er in april voor het woningproject in Monnickendam. Het woningtekort

in het land loopt verder op. En toch kunnen bewoners en organisaties, die straks niet eens uitzicht hebben

op de woningen, bezwaar maken. Bijvoorbeeld dat een beschrijving van een productkeurmerk van een

bouwmateriaal in het Duits bij de omgevingsvergunning is ingediend, zoals in Monnickendam is gebeurd.

Of klagen dat de bergingsruimte te klein is, zonder de tekening goed bekeken te hebben of het

Bouwbesluit goed te kennen.

Bezwaarcommissie
Weegt het vertragen van het project met twaalf maanden en de maatschappelijke schade die het

veroorzaakt op tegen zo’n bezwaar? “Hoe zeg je zoiets? Het bezwaar moet proportioneel zijn,” vindt

Knijtijzer. “Redelijk en billijk”, vult Rossmeissl aan.

Gemeenten hebben vaak al met een onafhankelijke bezwaarcommissie uitspraak gedaan. Als de

bezwaarmakers in het ongelijk worden gesteld, maar toch in beroep gaan met precies dezelfde bezwaren,

moet alles dan altijd weer opnieuw door de rechter gewogen worden?

Laat sommige bouwprojecten gewoon van start gaan, terwijl de rechterlijke procedure over minder

ingrijpende bezwaren ondertussen doorloopt, stellen Knijtijzer en Rossmeissl voor. En mag iemand die

driehonderd meter van een woningproject af woont dat project met een jaar uitstellen omdat hij in het

verleden een akkefietje had met de gemeente over een afgekeurde serre en de gemeente terug wil

pakken? Knijtijzer kent iemand die dat een keer heeft meegemaakt. Het rechtssysteem is al zo overbelast;

waarom de rechters tot aan de Raad van State zo bezighouden?

(Het verhaal gaat verder onder de foto)

Zo gaat het er straks in Monnickendam uitzien.

Overgeleverd aan anderen
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Er is een vergelijking te trekken met de situatie rond stikstof en PFAS, waar de bouw sinds mei 2019 door

werd overvallen. Vertragingen waren aan de orde van de dag; de bouwproductie krimpt zelfs dit jaar.

Woningbouwers zien door stikstof en/of PFAS soms dertig procent van hun omzet inzakken en moeten van

dag tot dag bekijken op welk project ze hun mensen plaatsen. Hoe ontwrichtend PFAS en stikstof voor de

bouw zijn anno 2019 en 2020 zijn de bezwaren al jaar en dag. Maar niemand hoor je erover.

“We kunnen het niet beïnvloeden, we zijn overgeleverd aan anderen. Dat voelt niet fijn”, zegt Knijtijzer een

paar weken voordat de rechtszaak bij de rechtbank in Haarlem wordt gevoerd. Dan is het als het meezit

nog zes weken wachten voordat de rechter uitspraak doet en wie weet is de bouw dan wel in zicht. En als

het tegenzit is het wachten op de Raad van State die alles nog eens wikt en weegt.

Op volle toeren
Knijtijzer kan het gedoe rond het project in Monnickendam inmiddels goed van zich afzetten. De

Alkmaarse corporatie Woonwaard heeft opdracht gegeven tot het plaatsen van 38 woningen voor

jongeren. In februari van dit jaar werden ze in drie weken tijd geplaatst.

De Groot Vroomshoop startklaar voor houten fabriekswoningen

‘Circulaire huizen van hout: het is niet alleen ideologie, het is ook handel’ 

De bouwer van de woningen, VolkerWessels-dochter De Groot Vroomshoop kon eindelijk even op

volle toeren houten woningen maken in de fabriek. Twee woonstudio’s kwamen er elke dag uit de

fabriek in Vroomshoop. Als de productie op gang komt, worden er jaarlijks vierhonderd gemaakt, ve

rtelde Wim Sturris, directeur van De Groot Vroomshoop vorig jaar. Hij hoopte eigenlijk dat de

productie al na de

zomer van 2019 op stoom was.

Aanmoediging van Dik Wessels

https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2019/06/wim-sturris-circulaire-huizen-van-hout-het-is-niet-alleen-ideologie-het-is-ook-handel-101274044
https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2019/06/wim-sturris-circulaire-huizen-van-hout-het-is-niet-alleen-ideologie-het-is-ook-handel-101274044
https://www.cobouw.nl/woningbouw/nieuws/2019/06/wim-sturris-circulaire-huizen-van-hout-het-is-niet-alleen-ideologie-het-is-ook-handel-101274044
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Knijtijzer was in 2015 bij De Groot Vroom shoop uitgekomen nadat hij eerst andere bouwbedrijven had

gepolst. Hij was in de ban van CLT (cross laminated timber) geraakt. Op IJburg had hij een mooi huis van

het duurzame materiaal gezien. Bij De Groot Vroomshoop kwam hij langs om over CLT-hout te praten. “Wij

kunnen die modules ook helemaal maken”, bood houtspecialist Bert Brinks van De Groot Vroomshoop aan.

De Twentenaren, die tot dan toe vooral toeleverancier van houten constructies, bergingen en prefab-daken

en -gevels waren, werden enthousiast.

Toen de deal al een tijdje rond was ging Knijtijzer een keer samen met Wim Sturris dineren. Onverwacht

dook ook Dik Wessels, de grote roerganger van VolkerWessels, in het etablissement op. “Ik hoop dat we

nog heel veel mooie dingen met elkaar gaan maken”, sprak hij bemoedigend naar de beginnende

ondernemer. De ontmoeting maakte grote indruk op Knijtijzer. Wessels zou niet lang daarna overlijden.

Wachtkamer
Die mooie dingen zitten nu in de wachtkamer. Had Knijtijzer al verteld dat de gemeente voor het project in

Monnickendam eerst een uitvraag deed bij vier andere partijen voor circulaire, energieneutrale, all

electric-woningen? Geen enkele bouwer deed een bieding. Te veel gevraagd van de weinig innovatieve

bouw? Wie zal het zeggen.

Kruislaaghout genoeg, maar wie weet hoe je ermee moet bouwen?

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/11/dik-wessels-kon-zijn-volkerwessels-nooit-loslaten-101255301
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/03/hout-is-er-genoeg-maar-wie-weet-hoe-je-er-mee-moet-ontwerpen-en-bouwen-101282370


/

Nederland worstelt met kennisachterstand 

Wooncompagnie, die de innovatieve sociale huurwoningen wilde afnemen, kwam op het spoor van de

Finch Buildings. De start-up had wel wat te bieden. Per woning wordt 28 ton CO₂ bespaard in vergelijking

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/03/hout-is-er-genoeg-maar-wie-weet-hoe-je-er-mee-moet-ontwerpen-en-bouwen-101282370
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/03/hout-is-er-genoeg-maar-wie-weet-hoe-je-er-mee-moet-ontwerpen-en-bouwen-101282370
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met traditionele bouw, rekende Knijtijzer uit. Het hele project in Monnickendam bespaart 1403 ton CO2 te

n opzichte van gebouwen van beton en staal. De duurzame boodschap van Finch Buildings gaat verder:

doordat Finch Building vijf bomen terugplant voor elke drie gekapte bomen, groeien de bossen per saldo

wanneer Finch Buildings gebouwen realiseert.

Groeimarkt
Projectontwikkelaar BMB durfde het wel aan. Binnen VolkerWessels pasten de houten woningen in de

industrialisatieagenda, vertelde de raad van bestuur in 2019 tijdens de toelichting op de jaarcijfers. “Het

voelde direct goed toen ik hier binnenkwam”, zegt Rossmeissl, wijzend op al het hout.

BMB wilde graag iets betekenen in de duurzame woningbouw. Dat er nauwelijks rendement te maken viel

in Monnickendam, vanwege de scherpe tender eisen van de gemeente en omdat twee derde van de

woningen sociaal moesten worden, gaf niet. BMB geloofde in het “indirecte rendement van de toekomst”.

Houten huizen zijn een groeimarkt.

Ook andere bedrijven omarmen het hernieuwbare bouwmateriaal met steeds meer enthousiasme. Met

hout zit je gebakken. Zie ze glimmen in het houten kantoor. Knijtijzer en Rossmeissl kunnen niet wachten

om te beginnen.

Volgende week in Cobouw een verslag van de rechtszaak die bezwaarmakers aanspanden tegen het

woningproject in Monnickendam.

Cobouw Podcast
Luister hier naar een interview met Jurrian Knijtijzer van Finch Buildings. Over zijn houten woondroom

en zijn wens de bouw te veranderen.

Eerste publicatie door Marc Doodeman op 19 mei 2020
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