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Bright Inspirations

Huis
Al jaren loopt de woningproductie in
Nederland achter. Zo zijn er vorig jaar
ruim zestigduizend nieuwe woningen
gebouwd maar ook dat is niet genoeg.
Ga maar na: alleen al de bevolkingsgroei over 2017 was meer dan honderdduizend. En met een dalend gemiddeld
aantal bewoners per eenheid worden de
tekorten alleen maar groter.
Maar niet alleen de tekorten worden
groter; ook de technische vraagstukken
waar we voor staan. We moeten flexibeler bouwen en toe naar een circulaire
economie. Tel daarbij op de energiedoelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken plus de onvermijdelijke stap
naar het bouwen zonder gasaansluiting
en de uitdaging wordt wel erg groot.
Ik was dan ook blij verrast dat de
nieuwslezer van het acht uur journaal
onlangs ogenschijnlijk de oplossing
aankondigde in de vorm van, jawel,
een aannemer. Deze man had blijkbaar

een briljant idee. Anders kom je niet
met je hoofd op het acht uur journaal
zou je zeggen. Gespannen wachtte ik
op wat komen zou, snel even wegdromend over prefab, super snel te bouwen casco’s met flexibele gevels en
hyperintelligente installaties. Ik zat op
het puntje van mijn stoel. Komtie: de
oplossing die deze beste man had bedacht voor al deze problemen was dat
hij in plaats van voor een architect te
bouwen, hij er zelf beter een in dienst
zou kunnen nemen. Dan werkte die architect immers vóór hem, in plaats van
met of tegen hem. Veel beter natuurlijk! Problemen opgelost.
Ik hoef u vermoedelijk niet uit te leggen
dat tunnelkist-woningen met een slimme meter en een paar zonnepanelen, al
dan niet met behulp van een architect
ons niet gaan redden. Maar met dergelijke ideeën in het hoofd van bouwend
Nederland zijn we in elk geval weer een
stuk verder van huis. ❚

ir. Joost Heijnis (Menaldumadeel, 1977)
studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en studeerde af
als bouwtechnoloog. Heijnis werkt sinds
2002 bij cepezed, waar hij projectarchitect is van grote utiliteitsprojecten en
daarnaast participeerde hij in verschillende onderzoeksprojecten met externe
partners als TNO en ECN. Zowel in 2005
als 2007 behaalde hij met zijn team een
eervolle vermelding bij de Jonge Architecten-prijsvraag van de BNA. Heijnis
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het innovatieplatform Booosting. Ook
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Het dossier over slimme gevelbouwoplossingen is te volgen op www.vmrg.nl onder Thema’s/Bright Inspirations.
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