
WO N I N G M A R K T

Ruimte genoeg voor eenmiljoen
nieuwewoningen énheel veel natuur

E
en coalitie uit dewoonsector presen-
teerdewoensdag eenplan voormeer
woningen (‘Woonsector lanceert
actieplanomhuizentekort aan te
pakken’, FD17 februari). Zorgelijk is
dat dit plan tenkoste kangaan vande

schaarsenatuur inNederland.De ruimtemoet
immers ergens vandaankomen.Hiervoor is een
oplossing, die zelfs veelmeernatuur oplevert.
Dat vraagt omeen fundamentele keuze eneen
simpel rekensommetje.

Nederlandbestaat nu voor 66%uit landbouw-
grond, voor 19%uit bebouwing en voor 15%uit
natuur. InonsplangaatNederlandnaar 50%
natuur, doorhet opkopenenomzetten van1,2
mlnhectare landbouwgrond.Daarvan zettenwe
slechts 4%ominbouwgrond: 50.000hectare.
Daarmeekunnenwede transitie betalen. Enhet
biedt ruimte genoeg voor 1miljoenwoningen.

Het is een simpelebusinesscase.Gemiddeld
kost landbouwgrond€6,50perm2.Bouwrijpe
grondkost 40keer zoveel: gemiddeld €260per
m2.Verkopenwe50.000hectare landbouwgrond
als bouwgrond, dan levert dat (na aftrek vankos-
ten voorbouwrijpmaken) zo’n €110mrdop.

Metdat geld verleidenwede landeigenaren
(agrariërs enanderen) omhungrond te verko-
pen, tegendemarktwaardeplus eenpremie van
40%.Willen zedatniet, danbiedenweals alter-
natief een ruime subsidie omover te gaanopna-
tuurinclusief boeren.Dat laatste kost namelijk
voordie 1,2mlnhectare ook zo’n €110mrd.

DOORBRAAK
Zo zorgenwe voor eengrotedoorbraak inhet te-
kort aan locaties voornieuwbouwenkandehelft
vanNederlandnatuurrijk landworden, als oplos-
sing voordie andere crises dieNederlanddrin-
gendhethoofdmoetbieden: deklimaatcrisis, de
biodiversiteitscrisis ende stikstofcrisis.

Wedoendaarmee recht aan starters enou-
derendiebetaalbarewoningen zoeken.Maar
bovenal doenwe recht aandeboeren.Watbete-
kent dit namelijk voor een individuele boer?Een
voorbeeld: eenmelkveehoudermet 50hectare
en100koeiendiewil stoppen, kanmet €4,5mln
compensatie in zijnhuis blijvenwonen, zijn
schuldenbij debankaflossen, de stallen afbre-
kenengenoeg geldoverhoudenommetpensi-
oen te gaanof eenander vak te kiezen.Hij kan
ook voor een subsidie kiezenomnatuurinclusief
te gaanboeren, of hij kanhet aanbodnatuurlijk

weigeren.Met eenplandat gebaseerd is op ruim-
hartigheid en vrijwilligheid kom jebijNederlan-
dersheel ver.

Wehouden indit plan voldoende landbouw-
areaal over om inonze eigen vraagnaar voedsel
te voorzien. Enmededankzij de subsidie voorde
boerenontwikkelenwehoogwaardigenatuurin-
clusieve landbouwtechnischekennis,waarmee
we inookde toekomstmet onze landbouween
leidende rol ophetwereldtoneel kunnen spelen.

De fundamentele keuzedie onderdit plan ligt,
is datwe inNederland ruimtemaken voorna-
tuur.Niet alleenomdatwe vannatuur gezonder
engelukkigerworden: niets is zokrachtig voorde
opslag vanCO2, voor biodiversiteitsherstel, voor
hetmilieu, én voor onze economie, als denatuur
zelf.Het is immers evident dat er allerlei eco-
nomischekansenontstaan voor eenwelvarend
landschapwaarinnatuur, recreatie,woningen
en landbouwelkaarnietmeer indeweg zitten
en juist veelmeer geïntegreerd zijn.Wiewil er
nounietwonenen recreëren in eennatuurrijke
omgeving?

Maarhoewealle vrijgekomen ruimte invullen,
is niet aanons, schrijvers.Ookdit plan vereist,
net als het dezeweekgepresenteerde actieplan,
visie en centrale regie opde ruimtelijke ordening
op landelijkniveau. Zowordt ruilverkavelingop
grote schaalmogelijk.Het sommetje komtook
alleenuit als er op centraal niveauwordt gekocht
en verkocht. Bovendien: de staat kan, als grootste
landeigenaar, zelf de eerste stap zetten.

Metdit nieuwe verhaal voorNederlandkun-
nenweniet alle grote uitdagingen tegelijk te lijf
gaan.Het biedtwel eenwenkendperspectief
voor eennoodzakelijke, grootschalige enbetaal-
bare transitie. Tussendroomendaad staanwet-
ten eneindeloos veel praktischebezwaren inde
weg.Maarhet padnaar eenduurzame toekomst
geleidelijk bewandelenbrengt ons—omringd
doorweilandenmet raaigras—naar een zekere
afgrond.Deunieke, paradoxale kansdiedewo-
ningnoodonsbiedt omdé stap indegoede rich-
ting te zetten,mogenweniet laten liggen.

Dediepere laag is een verlangennaar eenge-
zond, natuurrijk en levend land. Velen—ookwij-
zelf—zijn zichdaarvanmeerbewustna een jaar
thuisblijven.Datnieuwe toekomstbeeld voor
onzedelta iswel degelijkhaalbaar.Het kan, en
zelfs budgetneutraal.

Opnatuurrijknederland.org staat eenessayover
dit planenbijbehorende rekenmodellen.
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$ Actieplan
woonsector
magniet ten
koste gaan van
natuur

$Oplossing is
opkopen van
landbouwgrond,
die in natuur en
bouwgrond
wordt omgezet

$ Prijsverschil
grond financiert
de transitie
budgetneutraal
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