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OVER DEZE SPECIAL
Soms duurt het even voordat we op de bouwplaats iets  
merken van zaken die in politiek Den Haag worden besloten. 
Maar de in maart 2017 gepresenteerde Bouwagenda gaat 
iedereen aan. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen  
en het bedrijfsleven sloegen de handen ineen om samen  
antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappe- 
lijke vraagstukken zoals klimaatverandering, uitputting van 
grondstoffen, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing,  
verstedelijking en de grote vervangingsopgave.

Bouw- en infrabedrijven zijn van cruciaal belang in de aanpak 
van deze opgaven. Daarvoor is het nodig dat de bouw blijft digi-
taliseren, innoveren, modulair werken en nieuwe vormen van  
samenwerking zoekt met opdrachtgevers en ketenpartners.

Het Programmabureau van de Bouwagenda en Bouwend  
Nederland hebben in de afgelopen periode veel politiek en 
bestuurlijk werk gedaan om de agenda om te zetten in een prak-
tische aanpak. In deze special willen we u laten zien hoe dit con-
creet uitpakt. Hoe overheden, gebruikers en ketenpartners op 
een andere wijze kunnen samenwerken. Welke kansen innovatie 
biedt. En hoe de maatschappelijke opgaven van De Bouwagenda 
nu al leuk en uitdagend werk opleveren voor bouwbedrijven. 

Hopelijk inspireert deze uitgave u. En stimuleren de voorbeel-
den u om samen met uw opdrachtgevers, partners en relaties 
het werk op een andere manier aan te pakken.

Voorwoord Maxime Verhagen
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Bij veel maatschappelijke opgaven waarvoor ons land staat, speelt de bouw een sleutelrol. Of het nu gaat om het 
verduurzamen van huizen en gebouwen, het klimaatbestendig maken van infrastructuur of het verzorgen van een 
comfortabele, waardige oude dag van onze senioren. Op veel gebieden is een inhaalslag nodig. Bouw- en infrabedrijven 
moeten de komende jaren flink aan de bak om dit te realiseren. We moeten opschalen, innoveren en op een andere manier 
gaan samenwerken zodat de productiviteit omhoog gaat. Efficiënter en slimmer werken, alleen al omdat we de komende 
jaren minder handjes zullen hebben en dus met z’n allen meer voor elkaar moeten krijgen.

De afgelopen periode heeft Bouwend Nederland, samen 
met andere partijen en het Programmabureau van De 
Bouwagenda, hard gewerkt om woorden in daden om  
te zetten. Als lid van de Taskforce, onder de bezielende  
leiding van Bernard Wientjes, ervaar ik persoonlijk de  
goede, constructieve sfeer waarin dat gebeurt. Uniek  
aan het initiatief is dat alle betrokken partijen in de sector 
als gelijkwaardige partners aan tafel zitten - bouwers, 
opdrachtgevers, toeleveranciers, overheden, corporaties, 
kennisinstellingen, consumenten, financiers en nog 
vele anderen – en gezamenlijk innovatieve oplossingen 
ontwikkelen. Niet alleen door plannen te maken. Maar  
juist ook door samen nieuwe dingen te doen en daarvan  
te leren.

Ook het nieuwe kabinet ziet het belang van De Bouwagenda: 
het Regeerakkoord benoemt ons expliciet en de benodigde 
financiering wordt geregeld. Dit versterkt het gevoel dat we  
nu kunnen doorpakken. Het zal niet lang meer duren voordat 
we allemaal de effecten gaan voelen van deze aanpak.

Ik wens u veel leesplezier! 
 
Maxime Verhagen
voorzitter Bouwend Nederland

Dit betekent niet dat we voortaan alles helemaal anders 
moeten gaan doen. Nee, we doen juist al heel veel goede 
dingen. Er zijn bijvoorbeeld al volop innovatieve concepten  
voor de kostenefficiënte nieuwbouw, renovatie en verduur-
zaming van woningen, scholen, zorginstellingen en kunst-
werken. Het is alleen zaak om die op te schalen. Al in 2021 
moeten we naar 100.000 energieneutrale woningen per 
jaar. Vaak ligt het aan onpraktische regelgeving, slechte 
samenwerking en gebrekkige financieringsconstructies dat 
projecten niet (snel) van de grond komen. Het bouwbedrijfs-
leven wordt in veel gevallen nog te laat gevraagd mee te denken 
en met innovatieve oplossingen te komen. En bouwers worden 
in het algemeen ook te weinig beloond voor het creatieve en 
innovatieve denkwerk dat in hun bedrijven gebeurt.

De Bouwagenda biedt ons de kans dit allemaal te doorbreken. 
Het is een ambitieus vernieuwingsprogramma waarmee we 
Nederland duurzaam en toekomstbestendig gaan maken. De 
Bouwagenda doet dat op basis van een pre-concurrentiële 
dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met daarop 
volgend innovatieprogramma’s rond concrete bouwvolumes.
Daarbij denkt de overheid mee om remmende regelgeving 
weg te nemen. Bouwbedrijven worden hierbij gevraagd op 
basis van goed samenwerken, oplossend vermogen en echte 
innovativiteit, in plaats van enkel op laagste prijs.

WAAROM IS DE BOUWAGENDA 
EEN GROTE KANS VOOR ONS 
ALS BOUWERS? 

 
VOORWOORD
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WAT IS DE BOUWAGENDA  
EN WAAR WERKEN WE AAN?

De Bouwagenda wordt geleid door een Taskforce, voorgezeten  
door Bernard Wientjes. Deze bestaat uit vertegenwoordigers  
van de ‘gouden driehoek’ (overheid, markt en kennisinstellingen), 
aangevuld met ‘trekkers’ met verantwoordelijkheid voor deel-
markten (zoals vastgoed, infra) en deelthema’s (zoals Human 
Capital). Namens Bouwend Nederland is voorzitter Maxime 
Verhagen lid van de Taskforce. De Taskforce legt verantwoording  
af aan het ‘parlement’ van De Bouwagenda: de Bouwcoalitie.  
Deze bestaat uit ruim 50 partners uit alle gelederen van de markt. 
De Bouwagenda is gevestigd op de Bouwcampus in Delft, waar de 
ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten. 

De agenda bestaat uit elf Road Maps met een concrete 
aanpak per opgave, gekoppeld aan bouwvolumes.  
Daarnaast zijn er zes overkoepelende thema’s die  
als een rode draad door de agenda lopen: 
- Samenwerken vanuit vertrouwen,  
- Wet- en regelgeving (aanbesteden),  
- Digitalisering en informatisering,  
- Human Capital,  
- Circulair bouwen,  
- Ontwerpen vanuit een integrale visie en 
- Kennisinfrastructuur. 

Binnen de Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan zaken die ons, onze kinderen en 
kleinkinderen allemaal aangaan: een toekomstbestendige infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen, 
kantoren en bedrijfspanden en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

ROAD MAP 1 
Toekomstbestendige en  
duurzame bruggen en sluizen  

Grootschalige renovatie en (levensduurverlengend) onderhoud/ 
vervanging van bruggen & sluizen om ook in de toekomst de 
economische groei, bereikbaarheid en veiligheid te garanderen 
voor burgers en bedrijfsleven. Bruggen produceren uit 100% 
circulair materiaal en bij ontwerp van bruggen en sluizen reke-
ning houden met modulariteit en intelligente transportsystemen.

ROAD MAP 2 
Toekomstbestendige en  
duurzame rioleringen

Passende maatregelen om burgers en bedrijven te 
beschermen tegen regenoverlast, en een hoger tempo 
van vervanging, zonder verhoging van rioollasten en 
met een hogere kwaliteit.

ROAD MAP 3 
Toekomstbestendige en  
duurzame energieinfrastructuur  

Het energienet van de toekomst ontwikkelen als cruciale 
schakel in het waarmaken van de duurzaamheidsambities.

ROAD MAP 4 
Toekomstbestendige en duurzame 
particuliere woningvoorraad  

Het verduurzamen van alle particuliere woningen 
voor 2050.

ROAD MAP 5 
Toekomstbestendige en duurzame 
corporatie woningvoorraad  

Het verduurzamen van alle gereguleerde 
huurwoningen voor 2050.

ROAD MAP 6 
Toekomstbestendige en duurzame  
vervanging en nieuwbouw  

Het creëren van duurzame leefomgevingen met 
1 miljoen nieuwe energieneutrale en circulaire 
woningen in 2030. 
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ROAD MAP 11 
Toekomstbestendige en  
duurzame aardbevings- 

bestendige bouw & renovatie  
Terugkrijgen van het gevoel van veiligheid,  
gezondheid en leefbaarheid in de getroffen  
gebieden, gecombineerd met verduurzaming  
van de gebouwde omgeving.

ROAD MAP 10 
Toekomstbestendige en 
duurzame transformatie, 

renovatie en multifunctioneel gebruik  
Het creëren van duurzame leefomgevingen door 
(her)ontwikkeling van multifunctioneel vastgoed 
waarbij verandering van functionele bestemming  
verplicht onderdeel van het ontwerp wordt.

ROAD MAP 7 
Toekomstbestendige en  
duurzame hoogbouw  

Het verduurzamen van verschillende typen van hoogbouw, 
waarbij in één of meerdere stappen het doel van 
energieneutraal kan worden behaald.

ROAD MAP 9 
Toekomstbestendige en  
duurzame zorg en wonen

Voldoende passend aanbod voor mensen die langer  
zelfstandig willen wonen; veilig, comfortabel en in een  
(vertrouwde) omgeving. 

ROAD MAP 8 
Toekomstbestendige en duurzame scholen 
Verbeteren van het binnenklimaat en energie-

prestatie van (bestaande) scholen, ten behoeve van leerprestaties 
van leerlingen en werkomgeving van leraren. Alle schoolgebou-
wen zijn in 2050 energieneutraal, circulair, gezond en smart.

BOUWCAMPUS
werkconferentie De Bouwagenda
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Als nationaal innovatieprogramma voor de gehele bouwsector werd De Bouwagenda begin dit jaar gelanceerd. Het doel: 
Nederland toekomstbestendig maken. De afgelopen maanden hebben de ruim 50 betrokken partijen gewerkt aan het 
uitwerken van de elf Road Maps en zes overkoepelende thema’s. Hoofdbetrokkenen uit markt, overheid en kennissector 
zitten op gelijkwaardige basis aan tafel om vorm te geven aan onderwerpen als verduurzaming van de woningvoorraad, 
klimaatbestendig maken van infrastructuur, digitalisering, sociale innovatie en integraal ontwerpen. De volgende stap 
is dat de sector hiermee aan de slag gaat, op een grotere schaal en met meer kwaliteit. Opdrachtgevers, bouwbedrijven 
en onderwijs- en opleidingsinstellingen moeten aan de bak. Bernard Wientjes, die leiding geeft aan de Taskforce die De 
Bouwagenda trekt: “Er ontstaan geweldige kansen op nieuw, uitdagend werk voor bouwbedrijven die hier open voor staan”. 

nier hernieuwd en daar zijn we heel blij mee. We kunnen door, 
met volle kracht.” Als belangrijke opsteker noemt Wientjes 
de zogenoemde ‘objectgebonden financiering’ van duurzame 
investeringen bij koopwoningen. Een cruciale maatregel uit  
De Bouwagenda, die in het Regeerakkoord is opgenomen.  
“Als je een lening afsluit om in verduurzaming van je eigen  
woning te investeren, neem je die schuld mee zodra je ver-
huist,” legt hij uit. “Dat weerhoudt huiseigenaren ervan om 
hun woning te isoleren of om het dak vol zonnepanelen te  
leggen. Het kabinet heeft onze suggestie dat ‘passende  
gebouwgebonden financiering (lening en/of subsidie) het 
verschil kan maken’ overgenomen. Bij verduurzaming van 
particuliere woningen wordt objectgebonden financiering 
toegestaan en gestimuleerd. Daarmee wordt een enorme 
drempel voor grootschaligheid weggenomen.” 
 

‘ ER ONTSTAAN GEWELDIGE 
KANSEN OP NIEUW EN  
UITDAGEND WERK’

Investeringskracht
Wientjes geeft nog een voorbeeld van een maatregel in het 
Regeerakkoord die zijn oorsprong vindt in De Bouwagenda: 
“Woningcorporaties klagen dat de verhuurdersheffing die  
ze aan het Rijk moeten betalen ten koste gaan van hun  
investeringskracht. Geld dat ze anders in de verduurzaming 
van hun woningvoorraad hadden gestoken, vloeit nu weg  
naar de schatkist. Het nieuwe kabinet zorgt ervoor dat  
corporaties nu uit die pot 100 miljoen euro per jaar in  
duurzaamheid kunnen investeren, op voorwaarde dat het  
om een versnelling gaat. Het is een begin, zou ik willen  

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten 
met 100.000 per jaar. Een landelijk programma om scholen 
gezond, duurzaam en slim te krijgen. De programmering  
van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen in 2030.  
Het klimaatbestendig maken van onze wegen, tunnels, brug-
gen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken. Het is een 
greep uit de opgaven waarvoor De Bouwagenda een concrete 
aanpak ontwikkelt. 

Wijk voor wijk
De bouw- en infrabedrijven spelen een cruciale rol in het 
verwezenlijken van de ambities. Wientjes: “Nu de markt 
weer aantrekt, lopen we het risico dat dit ten koste gaat van 
de drang om te innoveren. Maar dat kunnen we ons nu niet 
veroorloven, daarvoor is de opgave te groot. We moeten op 
een grotere schaal gaan denken en doen. Niet huis voor huis, 
of straat voor straat, maar wijk voor wijk aanpakken. De bouw 
heeft de afgelopen periode al enorm veel geïnnoveerd als het 
gaat om prefab-productie. Daar ligt een mooi perspectief. 
Industriëler denken, digitaliseren, modulair werken en op 
een nieuwe manier samenwerken met opdrachtgevers. Er 
ontstaan geweldige kansen op nieuw, uitdagend werk voor 
bouwbedrijven die hier open voor staan. Grote aannemers, 
kleine aannemers… we hebben ze allemaal nodig.”

Opsteker
In de wetenschap dat De Bouwagenda wordt gevormd  
door de markt, kennisinstellingen én overheid, was de grote 
vraag volgens Wientjes in hoeverre ook het nieuwe kabinet  
De Bouwagenda zou omarmen. “We zijn heel blij dat De  
Bouwagenda nadrukkelijk wordt genoemd in het Regeerak-
koord. Dat een aantal actiepunten en doelstellingen uit de 
Road Maps één op één in het regeerakkoord is beland, stemt 
ons uiteraard tevreden. In feite wordt ons mandaat op die ma-

‘ WE KUNNEN DOOR,  
MET VOLLE KRACHT’ 

 
INTERVIEW
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zeggen, want op een bedrag van 1,7 miljard euro is 100 miljoen 
euro te weinig. Bovendien worden private verhuurders nu niet 
genoemd, dat is een weeffout. Wij gaan hierover het gesprek met 
het kabinet aan.”

Ambitieuze doelen
Met hoge doelen op het gebied van energieneutrale gebou-
wen en 50 procent minder gebruik van primaire grondstof-
fen in 2030 valt De Bouwagenda op door zijn verstrekkende 
milieudoelen. Dat geldt volgens Wientjes zeker ook voor  
het Regeerakkoord, dat nog verder gaat dan ‘Parijs’.  
“Rutte III wil haast maken, als het gaat om de realisatie  
van de klimaatdoelen via onder andere de verduurzaming  
van gebouwen en infrastructuur. Dat sluit naadloos aan bij  
De Bouwagenda, die stelt dat ‘de bouwsector de komende 
jaren een kwaliteitssprong en een schaalsprong moet  
maken’. Van het kabinet verwacht ik de komende tijd alleen 
maar meer steun. Dat is nodig ook, als we voor 2050 acht 
miljoen woningen willen verduurzamen. Vergis je niet:  
dat zijn er duizend per dag. Als we momenteel op honderd 

verduurzaamde woningen per dag zitten, ben ik aan de  
optimistische kant. Oftewel: er is geen tijd meer  
te verliezen.”

Groen licht
Verzekerd van groen licht van de politiek kan Wientjes  
zich de komende tijd weer op de praktijk richten. De afge- 
lopen maanden hebben de ruim 50 betrokken partijen  
gewerkt aan het uitwerken van de elf Road Maps en zes  
overkoepelende thema’s. Deze zijn op een haar na gereed  
en kunnen nu in gang worden gezet. “Daar ligt een belang-
rijke opgave voor opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat,  
gemeenten en provincies, woningcorporaties enzovoorts. 
Maar ook voor de bouwers, ontwerpers, ingenieurs en  
andere ketenpartners die de opgaven moeten gaan uit- 
voeren. Veel van de benodigde innovatieve technieken  
en processen zijn er al, het gaat nu om samenvoegen  
en opschalen. Iedereen die goede ideeën heeft over  
hoe we dit slim kunnen realiseren, is van harte welkom  
om mee te praten en doen!.” 

BERNARD WIENTJES
voorzitter Taskforce De Bouwagenda
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Nederland telt ruim 40.000 bruggen en viaducten en 137 sluizen die door Rijkswaterstaat worden beheerd. Ze zijn essentieel 
voor een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van ons land. Veel van deze civieltechnische kunst-
werken stammen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Niet alleen de omstandigheden, maar ook eisen aan de 
constructies zijn veranderd. De Bouwagenda werkt aan een enorme vernieuwingsoperatie, die een compleet nieuwe manier 
van samenwerken vergt. Bij de Boekelosebrug in Twente brengen opdrachtgever en marktpartijen die al in de praktijk.

Maar in de praktijk leidt deze vertaling 
van BIM 3D naar de bouwlocatie tot een 
forse reductie van de faalkosten en een 
forse verhoging van de productiviteit. 
En: het brengt robotisering een grote 
stap dichterbij.”

- PRAKTIJ KVOORBEELD:
NIEUWE VORM VAN SAMENWERKEN 
BIJ  BOEKELOSEBRUG IN TWENTE

Wat meteen in het oog springt, is de 
slanke, elegante uitvoering van de 
nieuwe brug. “Dankzij het slanke 
ontwerp is er minder materiaal nodig,” 
verzekert Van der Vegt. “Dat betekent: 
minder grondstoffen, minder energie 
bij productie en minder transport. Op 
de leuningen van de brug wordt boven-
dien een duurzame poedercoating 
toegepast, die bij een lage temperatuur 
wordt geproduceerd. Nog maar net 
praktijkrijp gaat dat nu al gepaard met 
een energiebesparing van 50 procent. 
Bij de Boekelosebrug gaat het nog om 
een relatief klein oppervlak, maar 
deze ‘Low Bake Powdercoating’ kan 
ook op grote oppervlakten worden 
toegepast. En dan heb je het echt 
over een enorme CO2-reductie.”

Nul op de Meter
Last but not least zorgen berijd-
bare zonnepanelen die in het asfalt 
worden geïntegreerd ervoor dat de 
Boekelosebrug de eerste ‘Nul op
de Meter-brug’ in Nederland wordt. 
“De opgewekte energie is genoeg 
voor de nachtverlichting van de brug”, 
voorspelt Van der Vegt, die benadrukt 
dat het allemaal begon met de inno-
vatieve manier waarop de gemeente 
Hengelo het project aanbesteedde. 
“De ervaring die we hier hebben 
opgedaan, kunnen we nu breed gaan 
toepassen in de markt. Durf te vragen. 
Dat is de moraal van dit verhaal.”  

Als onderdeel van de Laan Hart van 
Zuid, vormt de Boekelosebrug over het 
Twentekanaal een cruciale verbinding 
tussen het centrum van Hengelo en de 
A35. Toen bleek dat het civiele kunst-
werk aan vervanging toe was, besloot de 
gemeente er in meerdere opzichten een 
kunststukje van te maken. “Dat bleek al 
uit de manier waarop de gemeente het 
project aanbesteedde, daarbij onder-
steund door de Universiteit Twente,” 
vertelt bedrijfsleider André van der Vegt, 
bedrijfsleider regio Oost bij Dura Vermeer. 
“Marktpartijen werden uitgedaagd om 
te komen met direct toepasbare innova-
tieve elementen. Dat lieten wij ons geen 
twee keer zeggen: in de aanbestedings-
methodiek die de gemeente hanteerde, 
scoorden we maximaal waarna het 
project ons werd gegund.”

Verhoging productiviteit
De bouw is in september van start 
gegaan en moet begin 2019 klaar zijn. 
Nieuw is dat de brug volledig ‘BIM 3D’ 
wordt geprojecteerd op de bouwplaats 
én dat gebruik wordt gemaakt van 
Engineer and Build in Mixed Reality 
(EBMR). Van der Vegt: “Het is even 
wennen: uitvoerders op de bouwplaats 
met zo’n augmented-reality-bril op. 

‘ DURF TE VRAGEN. DAT IS DE 
MORAAL VAN DIT VERHAAL’

ROAD MAP
TOEKOMSTBESTENDIGE EN 
DUURZAME BRUGGEN EN SLUIZEN

ANDRÉ VAN DER VEGT
bedrijfsleider Dura Vermeer
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ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN  
DUURZAME BRUGGEN EN SLUIZEN

“Ik ben hier in Twente voorzitter geweest van de Stichting 
Pioneering die ijvert voor vernieuwing van technologie en 
ondernemerschap in de bouw, een onderwerp dat me na aan 
het hart ligt.” Aldus Jan Bron, wethouder van Hengelo.

“ Voor mij als verantwoordelijk wethouder was de vernieuwing  
van de Boekelosebrug een prachtige aanleiding om te kijken  
hoe we als opdrachtgever marktpartijen konden prikkelen  
om toepasbare innovaties te verwerken in hun plannen. Daar 
hebben we de Universiteit Twente bij betrokken, die nu onderzoekt 
hoe innovatieve criteria kunnen worden verwerkt in de EMVI-aan-
bestedingsmethodiek. Dura Vermeer trok aan het langste eind, 
maar ook andere aannemers verrasten ons met mooie projectin-
novaties. ‘Wat aanbesteden betreft was Hengelo altijd een nogal 
conservatieve gemeente, die nu voorop loopt met de vooruit-
strevende wijze waarop de aanbesteding en de bouw vorm zijn 
gegeven’, zei iemand laatst tegen me. Daar ben ik trots op, zoals 
ik ook trots ben op de innovatieve en duurzame aspecten van de 
nieuwe Boekelosebrug, die mede dankzij subsidie van de provin-
cie Overijssel kan worden gerealiseerd. Op de plek waar de brug 
moet verrijzen, heb ik zelf ook rondgelopen met een augmented-
reality-bril op. Dat was zeer indrukwekkend. Tot op de centimeter 
nauwkeurig zie je de brug voor je, in mixed reality, en je weet: dit 
biedt nieuwe mogelijkheden, dit is een innovatie die er toe doet.” 

JAN BRON
wethouder gemeente Hengelo

‘ MARKTPARTIJEN 
PRIKKELEN TOT 
TOEPASBARE INNOVATIES’
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Als gevolg van klimaatverandering moeten we de komende jaren rekening houden met meer wateroverlast, bijvoorbeeld 
door zwaardere regenbuien. Het toekomstbestendig maken van ons rioleringsstelsel is daarom een belangrijk aandachts-
punt van De Bouwagenda. Welke aanpak de beste is, hangt heel erg af van de lokale situatie. Het vergroten van de afwatering 
is niet altijd de juiste manier en is bovendien erg duur. Overheden, bewoners en bedrijven gaan steeds meer samen kijken 
naar de beste oplossing. In Arnhem hebben gemeente en het bouwbedrijf elkaar gevonden. Als kennispartners, met gebruik 
van innovatieve technieken, pakken ze de renovatie van het riool in de stad gezamenlijk op.

Arnhem verantwoordelijk voor het 
rioleringsstelsel, dat bestaat uit bijna 
800 kilometer aan rioolbuizen. In het 
grootste deel van de stad is sprake van 
een gescheiden rioolstelsel waarbij 
regenwater en huishoudelijk afvalwater 
via twee aparte buizen worden afgevoerd, 
maar in enkele oudere wijken komt een 
gemengd rioolstelsel nog voor. Bij de  
afweging tussen ‘vervangen’ en ‘reno-
veren’, speelt ‘klimaatbestendigheid’ 
volgens Stuivenberg een steeds belang-
rijker rol. “Centraal staat de vraag: is de 
bergingscapaciteit van het stuk riolering 
dat aan de beurt is voldoende voor de 
clusterbuien die in de toekomst worden 
verwacht?”

‘Relining’
Als dat het geval is en met ‘renoveren’  
kan wordt volstaan, kiest GMB  
Rioleringstechnieken ook in de Gelderse 
hoofdstad vaak voor ‘relining’. Volgens 
Stobbink is het een betrouwbare metho-
de, die sinds de introductie in 2004 voort-
durend is verfijnd. “Groot voordeel is dat 
het riool niet hoeft te worden blootgelegd, 
met alle overlast voor de omwonenden 
en het verkeer van dien. Sterker nog: er 
hoeft geen schop de grond in! Bij relining 
worden de buizen op geavanceerde  

wijze van een nieuwe binnenwand  
voorzien. Ook in Arnhem werken we  
met glasvezelversterkte kunststof  
kousen, de zogenaamde ‘GVK-Liners’,  
die computergestuurd worden uitgerold 
in de rioolbuizen en met behulp van  
UV-licht worden uitgehard.”

- PRAKTIJKVOORBEELD: 
BOUW EN GEMEENTE ZIJN  
KENNISPARTNERS BIJ  
RIOOLRENOVATIE IN ARNHEM

Nieuwe aanpak
Ruim een jaar na de start, werpt de nieu-
we aanpak van rioolrenovatie in Arnhem 
volgens beide partijen volop vruchten af. 
“Het belangrijkste was misschien wel dat 
we ons als gemeente kwetsbaar durfden 
op te stellen,” analyseert Stuivenberg. 
“Zo van: laat maar zien dat jullie er veel 
meer verstand van hebben dan wij. Maar 
we doen het wel in nauw overleg, als 
kennispartners, en we kijken over jullie 
schouders mee. GMB geloofde in de 
opgave, heeft het ondernemingsrisico 
genomen en hierin durven investeren. 
Uiteindelijk word je daar allebei beter  
van. En het rioleringsstelsel ook.”

Net als veel andere gemeenten, werkte 
ook de gemeente Arnhem bij het onder-
houden en renoveren van het riolerings-
stelsel voorheen met meerdere bestek-
ken en verschillende aannemers. “Daar 
waren we niet tevreden over,” blikt senior 
rioolbeheerder Casper Stuivenberg terug. 
“Omdat het zo versnipperd ging, liet de 
kwaliteit te wensen over. We hebben de 
aanbesteding daarom twee jaar geleden 
op een nieuwe manier aangepakt. Doel 
was: in zee gaan met één aannemer,  
die gedurende een contractperiode van 
vier jaar álle rioolrenovaties in Arnhem 
voor zijn rekening neemt en daarbij de 
ruimte krijgt om maatwerk te leveren  
en nieuwe technieken toe te passen.”

Vooruitstrevend
Die aannemer werd GMB Rioleringstech-
nieken, dat bij monde van rioolrenovatie-
adviseur Wim Stobbink content is met de 
vooruitstrevende contractvorm die wat 
hem betreft navolging verdient. “Wat ons 
aansprak was dat Arnhem niet louter een 
aannemer zocht voor de uitvoering, maar 
op zoek was naar een kennispartner. En 
dat voor een langere periode, zodat de 
kennis en ervaring die je opdoet niet na 
ieder project weer verloren gaat.” Met  
zijn acht collega’s is Stuivenberg in  

‘ ER HOEFT GEEN SCHOP 
DE GROND IN’

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE  
EN DUURZAME RIOLERINGEN
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ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME  

ENERGIE INFRASTRUCTUUR

VOORMALIGE BIJLMERBAJES 
KRIJGT NIEUW LEVEN ALS  
GROENE STADSWIJK 
Een duurzame, autoluwe stadswijk met een mix van koop- en  
huurwoningen. Dat wordt het Bajes Kwartier, de voormalige  
Bijlmerbajes in Amsterdam die eerder dit jaar door het Rijksvast-
goedbedrijf werd verkocht aan AM, de projectontwikkelaar van BAM. 
Eén van de voormalige gevangenistorens wordt getransformeerd 
tot ‘groene toren’ met een verticaal park en stadslandbouw. Verder 
wordt het bestaande hoofdgebouw omgetoverd in een design cluster 
van internationale allure. Een aansluiting op het aardgasnet blijft 
volgens directeur Peter Heuvelink van AM Noordwest achterwege. 
“Mede dankzij zonnepanelen en windmolens zijn alle gebouwen in 
het Bajes Kwartier volledig energieneutraal. Het grootste deel van 
de energie komt van zonnepanelen, maar ook is bijvoorbeeld voor-
zien in dakelementen met ingebouwde windturbines. En organisch 
afval uit de wijk wordt omgezet in elektriciteit.”

De meeste torens gaan tegen de vlakte, maar bijzonder is dat van 
het materiaal uit de gevangenis 98 procent opnieuw wordt gebruikt. 
Heuvelink: “Zo wordt van oude celdeuren een brug gemaakt. Zelfs de 
tralies komen terug, als balkonhekjes. Dit is circulariteit op gebieds-
niveau die in Nederland niet eerder is vertoond.”
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Uiterlijk in 2050 moet de gebouwde omgeving geheel energieneutraal zijn. De Bouwagenda werkt daarom aan een grootschalige 
aanpak voor het energie-efficiënt maken van woningen. Het is een combinatie van isolatie, gebruik van restwarmte en inzet van 
duurzame bronnen als zon en wind. Een slim energienet, met mogelijkheid tot opslag van energie, is cruciaal. Bouwbedrijven 
ontwikkelen steeds meer innovatieve oplossingen om tot verduurzaming te komen. In nieuwbouw, maar zeker ook in de 
bestaande gebouwde omgeving. 

van reststromen moet conform de Trias 
Energetica gepaard gaan met het ge-
bruik van energie uit duurzame bronnen, 
zoals wind, water en zon. Blüm: “We 
hebben net een contract getekend met 
de Zwolse Hogeschool Viaa, die dankzij 
zonnepanelen en warmte-koudeopslag 
(WKO) van energielabel G naar A+ gaat. 
Een schoolvoorbeeld van de steeds 
slimmere combinaties tussen duurzame 
technieken om warmte en elektriciteit 
op te wekken.”

- PRAKTIJKVOORBEELD: 
VOORMALIGE BIJLMERBAJES  
WORDT AARDGASLOZE STADSWIJK

Beheer en onderhoud
Last but not least moeten de fossiele 
brandstoffen die nodig zijn om in de 
resterende energiebehoefte te voorzien 
zo efficiënt mogelijk worden gebruikt, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
duurzame technieken als een warmte-
pomp. “Daarnaast is het zaak zo slim 
mogelijk om te gaan met de energie-
infrastructuur die er al ligt”, benadrukt 
Blüm, die een extra onderdeel zou wil- 
len toevoegen aan de Trias Energetica: 
veel meer aandacht voor beheer en 

onderhoud. “Gebouwen en installaties 
waar je goed voor zorgt, verbruiken  
veel minder energie.”

Gevraagd naar een state-of-the-art- 
project waar veel onderdelen van de  
Trias Energetica in zijn terug te vinden, 
noemt Blüm het Bajes Kwartier in  
Amsterdam. “Alles wat we kunnen  
en doen zal daar samen komen. Het  
beheren en monitoren van technische  
systemen doen we natuurlijk al. Op dat  
gebied gaan we samen met Honeywell een  
paar kilometer verderop de Amsterdam  
ArenA helpen om fors te besparen op  
het onderhoud en het energieverbruik.”

Energiebesparen, gebruik van reststro-
men en duurzame opwekking. Deze drie 
zaken, in volgorde van belangrijkheid, 
bepalen de richting voor de energietran-
sitie in Nederland. De zogenoemde Trias 
Energetica is leidend voor BAM Energy 
Systems als het gaat om ontwikkelen, 
ontwerpen, realiseren en exploiteren 
van energiezuinige en duurzame gebou-
wen, woningen en systemen. Directeur 
Jan Jaap Blüm: “Dat betekent in de  
eerste plaats dat je het energieverbruik 
beperkt door verspilling tegen te gaan. 
Door het benutten van data, verkregen 
via de monitoring van het energiever-
bruik, vergroten we het voorspellend 
vermogen. Een koppeling met het 
gebouwmanagementsysteem en andere 
databronnen, speelt daarbij een cruciale 
rol. Zo kun je verspilling tegengaan.”

Smart grid
In de tweede plaats is het volgens Blüm 
zaak zoveel mogelijk gebruik te maken 
van reststromen. “Het gebeurt nog maar 
mondjesmaat, maar met koppeling van 
gebouwen die energie opslaan en  
onderling kunnen uitwisselen valt veel 
winst te behalen, bijvoorbeeld doordat 
het net minder wordt belast. Smart grid 
is daarbij het sleutelwoord.” Gebruik 

‘ ER IS VEEL MEER  
AANDACHT NODIG VOOR 
BEHEER EN ONDERHOUD’

JAN JAAP BLÜM
directeur BAM Energy Syst.

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME  

ENERGIE INFRASTRUCTUUR
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In 2050 moet de Nederlandse woningvoorraad energieneutraal zijn, aldus De Bouwagenda. Dit betekent dat ruim  
90 procent van de bestaande koopwoningen wordt aangepakt. Dat komt neer op circa 230.000 per jaar. Grote vraag  
is hoe particulieren tot investeren kunnen worden bewogen en hoe de kosten omlaag kunnen. In de gemeente  
Deventer wordt geëxperimenteerd met het ‘Woningabonnement’, waarmee de consument voor een vast bedrag  
per maand een pakket aan duurzaamheidsmaatregelen krijgt. 

van het contract, tien, vijftien of twintig 
jaar, geven we een energieprestatie-
garantie af. Uitgangspunt is dat de  
abonnementskosten die iedere deel-
nemer maandelijks betaalt, op z’n minst 
worden gecompenseerd door de reduc-
tie van de energiemaandlasten.”

- PRAKTIJKVOORBEELD: 
WONINGABONNEMENT IN DEVENTER 
MAAKT ENERGIE BESPAREN BIJZONDER

Financiële bovengrens
Energiemaandlasten zijn in Nederland  
gemiddeld 150 euro/maand en dat geeft 
volgens De Jager ook meteen de gemid-
delde financiële bovengrens aan van de 
pakketten waar de meeste deelnemers 
voor kiezen. “Afhankelijk van je financiële 
mogelijkheden, bepaal je zelf het tempo 
waarin je woning verduurzaamt. We ver-
wachten dat de gemiddelde woning tot 
2050 twee à drie stappen nodig heeft  
om CO2-neutraal te worden.” Omdat de  
pilot heeft uitgewezen dat de belang-
stelling en de potentie groot zijn, is 
WOAB momenteel druk bezig met de 
opschaling van het Woningabonnement. 
De Jager: “Uit de bouwwereld waren  

Van Dorp Installaties, Bouwbedrijf  
Van Wijnen Oost en Wolters Vastgoed-
beheer er van meet af aan bij betrok-
ken, maar kleinere, lokale aannemers 
worden zeker niet gepasseerd. Er is 
voor miljarden euro’s aan werk mee 
gemoeid, ook voor hen. Geld dat voor-
heen naar energiebedrijven ging, vloeit 
straks naar de bouwwereld. Met huis-
eigenaren en het milieu als lachende 
derde. Nee: als grote winnaar.”

Als onderdeel van de Agenda Stad,  
een programma om de groei, leef- 
baarheid en innovatie in Nederlandse 
steden te stimuleren, is in Deventer  
een ‘City Deal’ opgetuigd die huis- 
eigenaren stimuleert om hun woning  
te verduurzamen. “Het Woningabon-
nement is als kleinschalige pilot  
begonnen,” vertelt CEO Henk de Jager  
van WOAB, een afkorting van ‘Woning-
abonnement’. “In eerste instantie  
hebben twintig huishoudens in Deventer 
een abonnement genomen op energie-
besparende maatregelen. Dat worden 
er nu 600 in heel Overijssel. En gevolgd 
door Gelderland, wordt er hard gewerkt 
aan uitrol naar de rest van Nederland.”

Warmtescan
Bij het Woningabonnement is een  
warmtescan inbegrepen, die duidelijk 
maakt waar de woning energie lekt.  
De Jager: “Door ons geadviseerd kan  
de huiseigenaar op grond van die scan 
een pakket aan maatregelen samen-
stellen, dat bijvoorbeeld bestaat uit 
nieuwe isolatie, zonnepanelen, mecha-
nische ventilatie, een warmtepomp  
en/of vervanging van oude, energie-
slurpende apparatuur. Voor de duur  

‘ HUISEIGENAREN EN  
HET MILIEU ZIJN DE  
GROTE WINNAAR’

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN  
DUURZAME PARTICULIERE WONINGVOORRAAD

HENK DE JAGER
CEO Woningabonnement
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“Al vroeg in het lange bottom-up traject dat uiteindelijk tot het  
Woningabonnement heeft geleid, werd de focus verlegd van  
huurders naar huiseigenaren. Van meet af aan is het de bedoe-
ling van de initiatiefnemers geweest om een uitvoerbaar en 
opschaalbaar concept te ontwikkelen, dat de markt over zou 
moeten nemen.” Aldus Flora van Houwelingen, directeur 
Strategische Ontwikkeling van de gemeente Deventer.

“Ondersteuning door overheden was nodig om het van de grond te 
krijgen, bijvoorbeeld om een energieprestatiegarantie te ontwik-
kelen, maar de markt moet nu voor de versnelling gaan zorgen.
Waar ik misschien wel het meest trots op ben, is dat we steeds 
het belang van de consument voor ogen hebben gehad. We heb-
ben met elkaar een wirwar van techniek en financiële regel-
geving weten terug te brengen tot een handzaam product, dat 
de consument voor een vast bedrag per maand een pakket aan 
duurzaamheidsmaatregelen en vooral heel veel extra wooncom-
fort oplevert. Een knelpunt is nog de overdraagbaarheid van het 
abonnement bij verhuizing. Dat kunnen wij niet oplossen, dat 
moet gebeuren bij de opschaling naar landelijk niveau die nu  
kan beginnen, daar ben ik van overtuigd.”

FLORA VAN HOUWELINGEN
directeur gemeente Deventer

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN  
DUURZAME PARTICULIERE WONINGVOORRAAD

‘ DE MARKT MOET NU VOOR 
DE VERSNELLING ZORGEN’
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ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME  

CORPORATIE WONINGVOORRAAD

“ Woningcorporaties zitten binnen De Bouwagenda aan tafel  
via de koepelorganisatie Aedes, die ernaar streeft om in  
2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Een grote 
speler is woningcorporatie De Alliantie met 55.000 woningen  
in de noordvleugel van de Randstad. Bestuursvoorzitter  
Rob Haans, lid van het algemeen bestuur van Aedes: “Op weg 
naar 2050 is het de bedoeling dat al onze 55.000 woningen in  
2020 al gemiddeld Energielabel B hebben. Honderd procent  
CO2-neutraal betekent daarbij overigens niet dat alle  
Alliantie-woningen in 2050 Nul op de Meter zullen zijn:  
wel moet de energie die ze gebruiken CO2-neutraal zijn.”

Op weg naar dat ijkpunt in 2020, ligt De Alliantie volgens Haans  
op koers. “Enkele jaren geleden hebben we met twee geselec-
teerde aannemers een raamcontract afgesloten, waarin is  
opgenomen dat De Alliantie zorgt voor een constante stroom 
woningen om te verduurzamen naar Energielabel A-niveau.
Dat levert de aannemers een constante werkstroom op en ons 
allemaal veel kennis en ervaring en, ook voor de huurders, 
uiteindelijk een kostenvoordeel.” Vooruitlopend op toekomstige 
stappen, zoals vernieuwing van de installaties en aansluiting op 
het warmtenet, worden woningen die aan planmatig onderhoud 
toe zijn ondertussen onder het motto ‘no regret’ al van een beter 
geïsoleerde schil voorzien. Haans: “Als we de instemmingseis 
van 70 procent niet halen, en dat gebeurt af en toe, moeten we 
een complex overslaan. Dat doorkruist onze planning en dus 
pleit ik ervoor om die eis los te laten bij verduurzamingswerk-
zaamheden, die immers ook een maatschappelijk belang dienen. 
Voorwaarde is uiteraard wel dat de huurverhoging in verhouding 
staat tot de energiebesparingspotentie.”

ROB HAANS 
voorzitter van De Alliantie

‘ WE LIGGEN OP KOERS’
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Binnen De Bouwagenda is afgesproken dat de Nederlandse woningvoorraad in 2050 geheel energieneutraal is. Dat betekent 
dat ruim 90 procent van de circa 2,4 miljoen corporatiewoningen op de schop moeten, al dan niet via sloop en nieuwbouw. De 
Bouwagenda wil al in 2021 opschalen tot 100.000 verduurzaamde corporatiewoningen per jaar. Technologische én sociale 
innovatie, samenwerking tussen corporaties en opdrachtgevers en de juiste regelgeving moeten zorgen voor een beter, 
goedkoper en sneller te realiseren product. In Purmerend zijn woningcorporatie Intermaris en bouwbedrijf Hemubo al aan  
de slag.  Ook woningcorporatie De Alliantie, met 55.000 woningen in de Randstad, ligt op koers.

ziening. De kennis, ervaring en technie-
ken die het al heeft opgeleverd, passen 
we overal toe.”

Daarbij heeft bijna iedere corporatie  
z’n paradepaardjes. Bergmans noemt  
de verduurzaming van vier galerijflats 
aan de Mercuriusweg in Purmerend,  
die eigendom zijn van woningcorporatie  
Intermaris. “Naast overige werkzaam-
heden, wordt het complex losgekoppeld 
van het aardgasnet. Het is al aange-
sloten op het CO2-neutrale warmtenet 
van Purmerend. Ook gaan de huurders 
koken met elektriciteit. De laatste stap 
is de opwekking van groene stroom voor  
het huishoudelijk gebruik, binnen of  
buiten de flat. In combinatie met hoog-
waardige isolatie van de schil, maken alle 
maatregelen de flats bijna CO2-neutraal. 
Bij verduurzaming van bestaande bouw 
is dat voor corporaties uit het oogpunt 
van rentabiliteit momenteel het hoogst 
haalbare.”

- PRAKTIJKVOORBEELD: 
KANT-EN-KLAAR VERDUUR- 
ZAMINGSPAKKET VOOR  
GALERIJFLATS IN PURMEREND

Masterplan
Bottom-line, resumeert Bergmans,  
is de vraag: hoe kunnen we al dan niet 
gefaseerd, het CO2-neutraal maken  
van bestaande woningen en complexen 
goedkoper maken? “Er is een soort  
masterplan nodig, dat zorgt voor 
samenhang en structuur in de veel te 
versnipperde uitvraag. Grote, centraal 
aangestuurde volumes kunnen zorgen 
voor nieuwe, goedkopere renovatie- 
concepten, daar ben ik van overtuigd. 
De ambitie van De Bouwagenda komt 
behoorlijk in die richting.”

Daar komt volgens Bergmans bij dat  
alle partijen die bij de energietransitie  
betrokken zijn zoals gemeenten, 
woningcorporaties, netbeheerders en 
energiebedrijven, stuk voor stuk hun 
eigen duurzaamheidsambitie en -strate-
gie hebben. “Vaak is het overheidsbeleid 
daarbij het uitgangspunt. Ik denk dan 
ook als eerste aan de overheid, als ik 
stel dat er een katalysator nodig is, een 
cross-sectorale partij die een transitie-
agenda opstelt en ook de regie neemt 
bij de uitvoering, met speciale aandacht 
voor de toenemende schaarste aan  
vakmensen en productiemiddelen.”

Onder het motto ‘haalbaar, betaalbaar 
en schaalbaar renoveren’ is ‘Beter op 
de meter’ de naam van een verduurza-
mingspakket dat bouwbedrijf Hemubo, 
Rutges, Smits en ERA-Hazenberg- 
Koopmans speciaal voor corporaties 
hebben ontwikkeld. “Door er gebruik 
van te maken, kunnen ze in korte tijd 
en voor een betaalbare prijs de ener-
gieprestatie van hun woningvoorraad 
verbeteren”, verzekert adjunct-directeur 
Tom Bergmans. “De modulaire aanpak  
voor portiekwoningen, waarbij de  
installaties slim zijn geïntegreerd in het 
prefab gevelconcept, is goed voor een 
besparing van minimaal 50 procent op 
de energiekosten. Bij de plusvariant 
loopt dat op tot 80 procent. En het mooie 
is: de kosten zijn de helft van een reno-
vatie die een woning ‘Nul op de Meter’ 
(NOM) maakt.” 

Paradepaardjes
Hemubo is betrokken bij vrijwel alle 
opties binnen de gefaseerde aanpak 
waar veel corporaties richting 2050 voor 
kiezen. Bergmans: “Dat varieert van 
dubbel glas aanbrengen bij planmatig 
onderhoud tot woningen klaarmaken 
voor een CO2-neutrale energievoor- 

‘OP NAAR HAALBARE,  
BETAALBARE EN SCHAALBARE
CONCEPTEN VOOR EEN CO₂ - 
NEUTRALE WONINGVOORRAAD’

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME  

CORPORATIE WONINGVOORRAAD
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ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME  

VERVANGING EN NIEUWBOUW 

‘ HET STREVEN IS ALTIJD:  
ZO DUURZAAM MOGELIJK’ 

‘Bloementuin’ is de naam van een nieuwe wijk die de gemeente 
Teylingen de komende jaren gaat ontwikkelen op de plek waar zich 
nu nog een tennisvereniging bevindt. “Er komen 85 woningen en 
ik kan me niet voorstellen dat we voor minder dan Nul op de Meter 
gaan”, blikt wethouder Bas Brekelmans van Ruimtelijke Ordening 
en Volkshuisvesting vooruit. “De grond is namelijk van ons. Dat 
betekent dat we hoge duurzaamheidseisen kunnen stellen in het 
Programma van Eisen.”

Niet dat er in Teylingen, een gemeente met 36.500 inwoners, niet 
duurzaam wordt gebouwd als de gemeente geen grondeigenaar  
is. “Het streven is altijd: zo duurzaam mogelijk”, verzekert  
Brekelmans. “Dat betekent dat de ontwikkelaars en/of bouwers  
zich minimaal aan de wettelijke eisen moeten houden, zoals een  
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4. Als ze er een schepje 
bovenop willen doen, juichen we dat uiteraard toe maar afdwingen 
kunnen we het niet.”

Debora Weijdema, toekomstige bewoner van een Nul op de Meter-
woning in Sonate 2.0: “Aangezien er de laatste jaren veel aandacht  
is voor schone energie en energiezuinig zijn, vinden wij deze nul 
op de meter-woning helemaal passen in deze tijd. Wij zijn er klaar 
voor, als alle huizen in de toekomst worden afgesloten van het gas. 
Op deze manier kunnen we onze kinderen ook meegeven een beetje 
zuinig te zijn op de aarde. Verder is het met een gezin met opgroei-
ende kinderen sowieso prettig om te kunnen besparen op de kosten 
voor gas en energie. Dankzij alle voorzieningen die zijn getroffen, 
verwachten wij de gasaansluiting niet te gaan missen in onze  
nieuwe woning. We denken ook niet dat het invloed zal hebben  
op ons woongenot en gebruiksgemak.”
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Naast verduurzaming van de bestaande voorraad, zijn er ook nieuwe woningen noodzakelijk: afhankelijk van het groeiscenario 
neemt de bevolking tot 2030 namelijk toe met 700.000 tot 1 miljoen mensen en komen er 650.000 tot 900.000 huishoudens bij. 
In de periode 2015-2030 moeten er ongeveer 350.000 verouderde woningen worden vervangen. De Bouwagenda werkt op het 
gebied van nieuwbouw aan een door technologische én sociale innovatie onderbouwde inhaalslag. Hier ligt een gezamenlijke 
opgave voor bouwbedrijven en gemeenten. Op diverse plekken in Nederland wordt al hard aan de weg getimmerd. 

sing van de Active House-methodiek, 
die voldoet aan de nationale wetgeving, 
varieerde de EPC van de verschillende 
woningtypen die Van der Hulst in 
Hooghkamer bouwde van 0,34 tot 0,58. 
“Door de kopers aandelen in windenergie 
te geven, waren de woningen per saldo 
energieneutraal. Er zat echter nog wel 
een gasaansluiting in. In Sonate 2.0, een 
volgende fase van Hooghkamer, gaan we 
voor Nul op de Meter. Mede dankzij in het 
dak geïntegreerde zonnepanelen, triple 
beglazing en een luchtwarmtepomp in 
combinatie met een boiler, leveren de  
28 grondgebonden gezinswoningen  
meer energie op dan ze verbruiken.”

- PRAKTIJKVOORBEELD: 
OPSCHAALBAAR CONCEPT VOOR 
ENERGIENEUTRALE NIEUWBOUW

Meer bewustwording 
Ook bij Sonate 2.0 bewijst Van der Hulst 
dat state-of-the-art duurzaamheid niet ten 
koste hoeft te gaan van het comfort. “De 
woningen worden daarom voorzien van 
een e-shower met recirculatiemodus, die 
veel water en energie bespaart. Daardoor 
kan een gezin wél comfortabel douchen 
zonder dat de boiler in een mum van tijd 
wordt leeg getrokken. Innovatief is ook een 

speciaal ontwikkeld monitoringssysteem, 
waarmee bewoners zelf hun verbruik en 
opbrengst in de gaten kunnen houden. Dat 
zorgt voor meer bewustwording én grip op 
de energiehuishouding.”

Van der Hulst was aangenaam verrast 
door de belangstelling van particulieren 
voor de Nul op de Meter-koopwoningen in 
Voorhout. “Voor ons was dat reden om een 
fundamentele keuze te maken: we bouwen 
voortaan alleen nog nieuwe woningen 
zonder gasaansluiting. Energieneutraal is 
daarbij het uitgangspunt.

Passief bouwen? Het begrip deed directeur 
Yvonne van der Hulst van bouwbedrijf 
G.J. van der Hulst in Lisse altijd denken 
aan een thermosfles. “Oftewel: heel 
veel aandacht voor de isolatie, maar niet 
voor de ventilatie, het binnenklimaat en 
daglichtinval.  Als iemand erom vraagt 
bouw ik graag een passieve woning, maar 
ik zal hem of haar ook wijzen op het Active 
House-principe dat me van meet af aan 
meer aansprak. Omdat duurzaamheid 
wordt beoordeeld op drie onderdelen: 
comfort, energie en milieu.”

De eerste ervaringen met Active House  
deed Van der Hulst op in de nieuwbouwwijk 
Hooghkamer in Voorhout. “Daar bouwden 
we in 2015 en 2016 dertig woningen die  
duurzaamheid koppelden aan een com-
fortabel woon- en leefklimaat. Dat  
laatste gaat soms om kleine dingen:  
een extra daglichtspot in het trapgat 
bijvoorbeeld, zodat ook daar sprake 
is van daglichttoetreding. En om een 
eenvoudig te bedienen ventilatiesysteem 
met warmteterugwinning, dat voor 
verschillende temperaturen kan  
zorgen in enerzijds de woonkamer
en anderzijds de slaapkamers.”

Windenergie
Mede dankzij de consequente toepas-

‘ WE BOUWEN ALLEEN NOG 
AARDGASVRIJE WONINGEN’

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME  

VERVANGING EN NIEUWBOUW 

YVONNE VAN DER HULST
directeur G.J. van der Hulst

19BOUWAGENDA SPECIAL



Een substantieel deel van de Nederlandse woningvoorraad die in 2050 energieneutraal moet zijn, bestaat uit hoogbouw. 
Het gaat veelal om gezinswoningen in complexen vanaf vijf bouwlagen. Hier valt veel (energie)winst te behalen, maar de 
opgave is complex vanwege de grote variatie aan eigendomsverhoudingen van individuele eigenaren en Vereniging van 
Eigenaren (VvE’s) en de verhouding tussen eigenaar en huurders. Bij meer dan vijf bouwlagen is er bovendien onvoldoende 
dakoppervlak beschikbaar om met bestaande technologie de duurzame energie elektrisch op te wekken die benodigd is om 
aan energieprestatie-eisen te voldoen. De Bouwagenda streeft naar een grootschalige verduurzaming van hoogbouw door 
technologische én sociale innovatie. 

wordt het concept binnenkort voor het 
eerst ook in de praktijk gebracht bij een 
appartementencomplex dat eigendom is 
van een VvE: de primeur is voor de uit 28 
koopappartementen bestaande flat met 
de naam Ellen in de Drentse hoofdstad.  
“De schil isoleert zo goed, dat de ver-
warming plaats kan vinden met relatief 
eenvoudige installaties”, legt Sloof uit. 
“De stroom die daarvoor nodig is,  
wordt opgewekt met zonnepanelen  
op het dak.”

Renolution is aangesloten bij het 
programma Stroomversnelling, dat  
is opgericht om de realisatie van Nul  
op de Meter-woningen in Nederland  
een impuls te geven. Sloof: “Als het  
om portiekflats gaat die eigendom  
zijn van VvE’s, verwacht ik veel spin- 
off van het project in Assen. Goed 
voorbeeld doet hopelijk goed volgen.  
Dat gebouwgebonden financiering  
is opgenomen in het regeerakkoord  
is in dat verband een goede zaak.”

Meer massa
Tot dusver valt de belangstelling  
vanuit de woningcorporatiewereld  

Sloof tegen. “Een plukje hier, een 
plukje daar… Ik zou graag meer massa 
willen zien. Zeker omdat het concept 
budgetneutraal is. Waar VvE’s de 
NOM-investering terugverdienen door 
de servicekosten te verhogen, kunnen 
corporaties dat doen door de huur te 
verhogen. Ze lopen weinig risico, want 
we bieden veertig jaar garantie. En als 
eerste in Europa hebben we ook voor 
complexen hoger dan vijf bouwlagen 
een betaalbaar, realiseerbaar en 
opschaalbaar concept ontwikkeld.”

Een lichte prefab staalframeconstruc-
tie, waarop als een extra schil om 
het bestaande gebouw nieuwe gevel- 
en dakelementen met uitstekende 
isolerende eigenschappen worden 
gemonteerd. Dat is de essentie van het 
concept dat Renolution in Haaksbergen 
heeft ontwikkeld. “Of het nu om een 
grondgebonden woning of om een flat  
uit de jaren vijftig, zestig of zeventig 
gaat, ze zijn vaak niet alleen slecht  
geïsoleerd maar ook slecht geven-
tileerd”, vertelt directeur Jan Willem 
Sloof. “In de nieuwe schil die wij 
aanbrengen zijn een ventilatiesysteem 
en lucht-water-warmtepomp geïnte-
greerd, die voor een comfortabel en 
gezond binnenklimaat zorgen. En de 
schil is een soort theemuts, die de 
woning of flat energieneutraal maakt. 
Op z’n minst: Nul op de Meter (NOM) 
is ook een fluitje van een cent. Voor 
woningcorporaties, VvE’s, gemeen-
ten, architecten en particulieren was 
duurzaam bouwen of renoveren nog 
nooit zo eenvoudig.”

Gebouwgebonden financiering
Dankzij het Asser Servicekosten Model 

‘ EEN PLUKJE HIER, EEN PLUKJE  
DAAR… IK ZOU GRAAG  
MEER MASSA WILLEN ZIEN ’

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE  
EN DUURZAME HOOGBOUW

JAN WILLEM SLOOF
directeur Renolution
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‘ ENERGIEREKENING  
MAAKT PLAATS VOOR  
EXTRA SERVICEKOSTEN’

Een primeur voor de Drentse hoofdstad: nog voor er in 
het Regeerakkoord aandacht aan werd besteed, was de 
‘gebouwgebonden financiering’ van de duurzame renovatie 
van de Ellen-flat in Assen rond. Met dank aan de Triodos-bank 
sluiten niet de individuele eigenaren maar de VvE een lening af 
met een looptijd van dertig jaar. De rente en aflossing vloeien 
voort uit een verhoging van de servicekosten, die in plaats 
komt van de energierekening: die behoort immers tot het 
verleden als de hele Ellen-flat ‘Nul op de Meter’ is. 

“De provincie die een Waarborgfonds heeft opgezet, de bewo-
ners die voet bij stuk hielden, de gemeente die een ambitieuze 
verduurzamingsagenda heeft en haar nek durfde uit te steken… 
Het succes van het Asser Servicekosten Model kent vele vaders”,  
verzekert wethouder Harmke Vlieg. “Met z’n allen hebben we 
een ongelofelijk lastige puzzel opgelost, die verstrekkende 
gevolgen heeft want in principe kan dit model in heel Nederland 
worden toegepast.”

Daar zijn volgens Vlieg wel meer pilots voor nodig, zodat banken  
er aan wennen en er in navolging van Triodos in durven te stap-
pen. “Technische belemmeringen zijn er niet. En financiële 
belemmeringen in feite ook niet. Dit model maakt duurzaam- 
heid bereikbaar voor iedereen. Alle seinen staan op groen:  
het is tijd om te versnellen, om gas te geven.”

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE  
EN DUURZAME HOOGBOUW
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Een groot gedeelte van de onderwijsgebouwen in Nederland is er slecht aan toe. De gemiddelde basisschool in het primair  
onderwijs is 40 jaar oud en heeft een energielabel van D of nog hoger. Het is er te warm of te koud, er is geen goede ventilatie  
en het binnenklimaat is ongezond. De Bouwagenda werkt aan een plan van aanpak om uiterlijk in 2030 alle scholen van een  
gezond binnenklimaat te voorzien. De meest urgente scholen met label G moeten in 2021 gerenoveerd en duurzaam zijn.  
Best practices zijn er gelukkig al volop. 

een nieuw ventilatiesysteem. “Tot op dat 
moment werd dat geregeld door de ramen 
open of dicht te doen”, vertelt Van Norel. 
“Het kwam er op neer dat het of te warm  
of te koud was, om over de CO2-gehaltes  
in de lokalen maar te zwijgen.”

- PRAKTIJKVOORBEELD: 
EERSTE STAPPEN VOOR GROOT- 
SCHALIGE RENOVATIE VAN  
SCHOOLGEBOUWEN ZIJN GEZET  

Sinds de renovatie beschikt ‘Wijzer aan de 
Vecht’ mede dankzij een veel beter isolatie 
over Energielabel AA+. Van Norel: “Vooral 
de nieuwe installaties, bijvoorbeeld op 
luchtbehandelingsgebied, hebben ons 
heel wat hoofdbrekens bezorgd, omdat het 
lastig is om bijvoorbeeld de kanalen weg 
te werken in een gebouw dat in feite een 
aaneenschakeling van lokalen is. Maar het 
is gelukt, het resultaat was een moderne 
school met een historische touch.”

Forse inhaalslag
Nieuwe gevels, betere isolatie, nieuwe 
installaties en LED-verlichting reduceer-
den het energieverbruik van het met een 
speellokaal uitgebreide schoolgebouw met 
52 procent en de CO2-emissie met 53 pro-
cent. “Uit de inventarisatie van Bouwend 

Nederland blijkt dat de gemiddelde school 
in Nederland 38 jaar oud is, niet gereno-
veerd is en over Energielabel D beschikt”, 
somt Van Norel op. “Vooruitlopend op De 
Bouwagenda en het Regeerakkoord zijn  
de PO-Raad, de VO-Raad en VNG het  
eerder dit jaar in principe eens geworden 
over de verdeling van de kosten van reno-
vatie van schoolgebouwen. Die kwam in 
het verleden vaak niet van de grond omdat 
gemeenten als eigenaar opdraaien voor de 
kosten, terwijl schoolbesturen als gebrui-
ker profiteren van de lagere exploitatie-
lasten. Nu dat struikelblok weg is, kunnen 
we hopelijk eindelijk beginnen aan de forse 
inhaalslag die we voor de boeg hebben.”

De slechte staat van schoolgebouwen  
in Nederland is al langer een aandachts-
punt. Onder het motto ‘In een slim school-
gebouw leer je beter’ kwam er in 2015 de 
Green Deal Scholen, dat werd onderte-
kend door diverse partijen waaronder de 
Primair Onderwijsraad, de Voortgezet  
Onderwijsraad, de Vereniging Nederlandse  
Gemeenten en Platform31. Het resulteer-
de in een uitvoeringsprogramma dat liep 
van 2015 tot 2017. 

In diezelfde periode nam de Van Norel 
Bouwgroep basisschool ‘Wijzer aan de 
Vecht’ in Utrecht onder handen. “Typisch 
zo’n school die 40, 50 jaar geleden is ge-
bouwd en niet meer voldeed aan de eisen 
en wensen die de samenleving aan goed 
onderwijs stelt,” herinnert directeur Hans 
van Norel zich. “Daarbij moet je denken 
aan de duurzaamheid van het gebouw, 
maar zeker ook aan het binnenklimaat. 
Een ‘frisse school’, zoals het ook wel 
wordt genoemd, kenmerkt zich door een 
laag energiegebruik en een gezond bin-
nenmilieu wat luchtkwaliteit, temperatuur 
en comfort betreft.”

Nieuw ventilatiesysteem
Conform het ‘frisse scholen-concept’ 
voorzag de Van Norel Bouwgroep  
‘Wijzer aan de Vecht’ onder andere van 

‘HET RESULTAAT WAS EEN 
MODERNE SCHOOL MET 
EEN HISTORISCHE TOUCH’

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME SCHOLEN

HANS VAN NOREL
Van Norel Bouwgroep
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Basisschool De Rank in Sprang-Capelle is gevestigd in een 
gebouw van vóór 1972, dus nog voor de energiecrisis. Het 
bestuur zag zich geconfronteerd met een gedateerd gebouw 
dat gesloopt of gerenoveerd moest worden. Het koos voor 
het laatste, met als resultaat: meer onderwijsruimte én een 
geïsoleerd gebouw met gezond binnenklimaat.

Schooldirecteur Jacob Uijl: “Omdat we qua oppervlakte ruim 
in ons jasje zaten, hebben we niet voor sloop en nieuwbouw 
maar voor renovatie gekozen. Het gebouw was na bijna 40 jaar 
verouderd en voldeed niet meer aan de eisen die het moderne 
onderwijs stelt.” Tijdens de renovatie is het gebouw grotendeels 
gesloopt en opnieuw opgebouwd. Daarbij waren isolatie en weinig 
onderhoud aandachtspunten. Het dak is geïsoleerd en voorzien 
van nieuwe bedekking. De gevels hebben gevelpanelen gekre-
gen, de kruipruimtes op de begane grond zijn geïsoleerd en de 
kozijnen zijn vervangen door nieuwe aluminium exemplaren met 
HR++ glas. Het gebouw is voorzien van een nieuw ventilatiesys-
teem en energiezuinige verlichting. Sinds de renovatie wordt de 
beschikbare ruimte veel efficiënter gebruikt. Het enige waar Uijl 
achteraf spijt van heeft, is dat er niet méér energiemaatregelen 
zijn genomen. “We hadden graag ook zonnepanelen gewild, maar 
daar was op dat moment helaas geen geld voor. In tegenstelling 
tot alle andere ruimten, zijn de lokalen bovendien op advies van 
collega-directeuren niet voorzien van verlichting die automatisch 
uitgaat als er een tijdje geen beweging is. Achteraf zeg ik: hadden 
we het maar wel gedaan, want het scheelt stroom.”

JACOB UIJL
directeur christelijke basisschool De Rank

‘ NA RENOVATIE MEER 
RUIMTE EN EEN GOED 
BINNENKLIMAAT’
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ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME ZORG EN WONEN

ADRI VLAANDER 
directeur Bouwbedrijf Risseeuw

Voor Patrick de La Ruelle uit Spui is het een uitkomst: de 
‘Zorgaanbouw’ die Bouwbedrijf Risseeuw in Axel heeft ontwik-
keld en die in één dag aan een bestaande woning kan worden 
‘geplakt’. “Ik leef al dertig jaar met MS, maar kon vanaf 2005  
van de ene op de andere dag bijna niet meer lopen. Thuis kon  
ik niet eens meer de trap op, naar de slaap- en badkamer.”

Met zijn vrouw verhuisde De la Ruelle naar een aangepaste 
woning in Koewacht, maar daar sloeg de heimwee al snel toe. 
Ze vonden in Spui een woning met een douche en slaapkamer 
beneden, maar de douche was niet toegankelijk met een rolstoel. 
“Vooral de verzorgsters van de thuiszorg waren bang dat ik op een 
dag lelijk ten val zou komen”, aldus De La Ruelle, die bij toeval op 
de Zorgaanbouw stuitte. Deze werd in één dag in zijn achtertuin 
geplaatst. Deze bestaat uit een badkamer en een slaapkamer  
en is via een sluis met de bestaande woning verbonden. “Net als  
een complete mantelzorgwoning hebben we het product zelf ont-
wikkeld, met het oog op het overheidsbeleid dat ook zorgbehoeven-
den stimuleert om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen,” 
legt Risseeuw-directeur Adri Vlaander uit. “Vergunningsvrij 
relatief goedkoop, comfortabel en heel makkelijk opschaalbaar.”

De la Ruelle spreekt van een ‘ideale oplossing’, die in totaal  
€ 24.900 kostte. Daarvan moest hij € 10.000 zelf betalen, de  
rest nam de gemeente Terneuzen voor haar rekening.

‘IN ÉÉN DAG STOND-IE ER:  
DE ZORGAANBOUW’
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In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland. Dat zijn er 50 procent meer dan in 2017. Zij zijn gezonder, sociaal 
actiever dan de voorgaande generaties en blijven langer zelfstandig wonen. Het tekort aan geschikte woningen voor hen 
loopt op van 86.000 nu naar 750.000 in 2040. De Bouwagenda werkt aan een grootschalige aanpak voor het verhogen van 
het wooncomfort en het zorgaanbod in woningen en zorgvastgoed, inclusief de ontwikkeling van nieuwe flexibele levens-
loopbestendige woon- en woon-zorgconcepten voor bestaande woningen. Steeds meer bouwbedrijven zijn actief in deze  
markt. “Als je een woning toch verduurzaamt, is het vaak zinvol om meteen te kijken hoe je die levensloopbestendig maakt.”

gever kiest voor renovatie kunnen wij 
een levensloopbestendige variant aan-
dragen. Met de bestaande plattegrond 
als uitgangspunt nemen we een woning 
dusdanig onder handen, dat de badka-
mer en slaapkamer op de begane grond 
komen en dat er geen belemmeringen 
meer zijn voor iemand in een rolstoel.” 
Als bij renovatie de noodzakelijke aan-
passingen niet binnen de bestaande 
plattegrond passen, biedt de ‘Tuinkamer’ 
van DD Wonen uitkomst. “Dit is een 
geprefabriceerde aanbouw met slaap-
kamer en douche en/of toilet, die binnen 
twee dagen tegen de bestaande woning 
aan wordt geplaatst – uiteraard meestal 
in de achtertuin,” legt Bouwhuis uit. 
“Het is een integrale semipermanente 
oplossing. Als de situatie verandert kan 
de Tuinkamer in een mum van tijd weer 
worden verwijderd.”
 
Robotisering
In het kader van de enorme bouw- 
opgave heeft BGDD geïnvesteerd in  
robotisering en een droogstapelbouw-
systeem. Afgelopen september is de 
eigen gloednieuwe Nul op de Meter- 
productielijn geopend, die de kosten  
en de productiesnelheid verlaagt.  
En, benadrukt Bouwhuis, het gaat  

niet ten koste van de werkgelegenheid. 
“Er komen juist mensen bij. Met het 
droogstapelbouwsysteem realiseren  
we een woning in tweeënhalve dag.  
In opdracht van Kennemer Wonen  
hebben we op deze innovatieve, water-
arme manier in Castricum al een blok  
van vijftien grondgebonden huurwonin-
gen gebouwd. Robotisering is nodig om 
de woningbouw minimaal gelijke tred 
te laten houden met de demografische 
ontwikkelingen.”

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) 
won in 2016 de Nederlandse Duurzaam 
Bouwen Award. “Een bevestiging van  
de ingezette route”, vindt Jan Herm  
Bouwhuis, manager van het DD Wonen-
team. “We sleutelen al jaren aan inno-
vatieve en duurzame woonproducten  
en -concepten die in de markt worden 
gezet op het gebied van zowel renovatie 
als nieuwbouw. Zo bieden we corpo-
raties en beleggers onder de naam  
‘DD Wonen’ complete woonoplossingen, 
die gericht zijn op hoe wonen in de wijk 
van morgen anders en beter kan.  
Deze oplossingen zijn samengesteld  
uit standaardconcepten, maar aanpas-
baar aan de vraag.” Volgens Bouwhuis 
kijkt BGDD tegenwoordig anders tegen 
de markt aan. “Als je een woning toch 
verduurzaamt, bijvoorbeeld in opdracht 
van een corporatie, is het zinvol om ook 
te kijken hoe je die levensloopbestendig 
maakt. Dat hebben we kort geleden nog 
gedaan in een flat in Leeuwarden, in 
opdracht van woningcorporatie Elkien.”

Tuinkamer
Zowel voor corporaties, ontwikkelaars 
als particulieren heeft BGDD diverse 
producten om woningen te verduur-
zamen. “Ook wanneer een opdracht- 

‘ VERDUURZAMEN EN 
LEVENSLOOPBESTENDIG 
MAKEN GAAN VAAK  
HAND IN HAND’

JAN HERM BOUWHUIS
manager DD Wonen

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME ZORG EN WONEN
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Transformatie en herbestemming van bestaande gebouwen en gebieden zijn de laatste tijd ‘hip & happening’, maar  
er gebeurt nog niet genoeg. De Bouwagenda wil een schaalsprong teweegbrengen om zo nog veel meer projecten  
van de grond te krijgen. De ambitie: grootschalige transformatie van leegstaand vastgoed, grotere stedelijke ge- 
bieden en bedrijventerreinen door coalities van private partijen en overheden. Een mooi voorbeeld van een geslaagde  
herbestemming mét aandacht voor duurzaamheid vinden we in Hengelo, waar de oude fabriek Hazemeijer een nieuw  
leven heeft gekregen. 

Prachtige klus
In een van de gebouwen heeft zich 
een bierbrouwerij annex restaurant 
gevestigd en Curves, een fitnessschool 
speciaal voor vrouwen, gaat in BO4 een 
vestiging openen. “Hazemeijer Hengelo 
is uitstekend bereikbaar, zowel met  
de auto als met het OV, en ligt dicht  
bij het centrum en tegen twee woon-
wijken aan”, verklaart Penninkhof 
de grote belangstelling vanuit het 
midden- en kleinbedrijf.

- PRAKTIJKVOORBEELD: 
OUDE FABRIEK IN HENGELO  
KRIJGT TWEEDE LEVEN

In bouwkundig opzicht noemt hij  
het een ‘prachtige klus’. “De reali-
satie van het atrium is een technisch 
hoogstandje. En de herbestemming 
wordt aangegrepen om Hazemeijer 
Hengelo te verduurzamen: op het 
dak van BO4 liggen al bijna duizend 
zonnepanelen en de verwarming 
zal plaatsvinden met behulp van 
een warmtepomp, dus zonder 
gasgestookte cv-ketel.”

Kennis en scholing
Het project in Hengelo onderstreept 
volgens Penninkhof dat het terecht is  
dat er in De Bouwagenda veel aandacht  
is voor de scholing en werving van vak- 
mensen. “Restaureren is vakwerk,  
heel iets anders dan nieuwbouw.  
Tot nu toe lukt het ons om de vaart  
erin te houden, ook omdat Dijkhof  
Bouw zelf veel in kennis en scholing 
heeft geïnvesteerd. Maar het toekom-
stige gebrek aan goed geschoold 
personeel baart ons zeker zorgen.”

Het was ooit een textielfabriek,  
werd toen een fabriek voor elek- 
trische schakelkasten en schakelaars 
voor laag- en middenspanning en 
wordt sinds 2013 getransformeerd 
in een levendig gebied met veel 
bedrijvigheid op het gebied van tech-
nologie en creativiteit, evenementen 
en congressen. De acht gebouwen die 
bekend staan als ‘Hazemeijer Hengelo’ 
zijn daarmee in zekere zin aan hun 
derde leven begonnen. “De nadruk 
op het drie hectare terrein blijft op 
werken liggen, maar wel op een heel 
andere manier dan vroeger”, verzekert 
Willem Penninkhof, als ‘restauratie 
verkoop adviseur’ verbonden aan 
Dijkhof Bouw in Klarenbeek, dat 
betrokken is bij de onderzoeksfase  
om de klus te klaren. 

“Neem gebouw B04, het grootste  
op het terrein. Door vier dertig  
centimeter dikke betonnen verdie-
pingsvloeren te doorbreken, kan  
in het midden een atrium van twaalf  
bij twaalf meter worden gecreërd. 
Eromheen komen bedrijfs- en 
kantoorunits vanaf 200 m2.”

‘ EEN PROJECT MET 
UITSTRALING OP DE  
HELE OMGEVING’

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME TRANSFORMATIE,  
RENOVATIE EN MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

WILLEM PENNINKHOF
Dijkhof Bouw 
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“BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestem-
men van Cultureel Erfgoed, fungeert bij de herbestemming van 
Hazemeijer Hengelo als eigenaar, ontwikkelaar én verhuurder. Toen 
we 22 jaar geleden begonnen waren we onze tijd ver vooruit. Onder 
invloed van de crisis is herbestemmen inmiddels hip & happening”, 
stelt Arno Boon, directeur van BOEi.

“Dat is alleen maar goed: gesteund door onze negen aandeelhouders 
focussen wij ons op de meest complexe projecten met onrendabele 
toppen, waar marktpartijen vaak voor terugdeinzen. Daarbij richten 
we ons overigens steeds minder op industrieel erfgoed en steeds 
meer op religieus erfgoed, zoals kerken. Een prachtig voorbeeld 
daarvan is het kerkje in Schellinkhout, dat mede dankzij BOEi een 
prachtig tweede leven gaat krijgen als een soort gemeenschapshuis.

Genius loci
De complexiteit van projecten zit ‘m vaak niet zozeer in het gebouw, 
maar in de randvoorwaarden. Gebrek aan parkeerruimte bijvoorbeeld. 
Of de afgelegen ligging. Startpunt van iedere herbestemming is de 
vraag: kijk goed naar wat de geschiedenis van en het verhaal achter 
het gebouw is en zoek daar functies bij. De genius loci, daar draait 
het om: de geest van de plek. Die vormt het fundament van de nieuwe 
functie, van het tweede leven. Dat trekt en prikkelt nieuwe gebruikers.

Alarmfase
Herbestemmen is hot en ik ben blij dat er aandacht voor is in  
De Bouwagenda. Maar omdat sloop/nieuwbouw vaak goedkoper is 
dan transformatie, ligt binnen het totale bouwvolume de nadruk nog 
zwaar op nieuwbouw. Een kwestie van mindset, ik ben ervan overtuigd 
dat dat zal veranderen. Zorgwekkender is het groeiende gebrek aan 
vakmensen. In de hele bouwsector, maar zeker ook in onze specialis-
tische tak van sport is dat een enorm probleem. Wervingscampagnes 
onder scholieren, open monumentendagen… we moeten alles op alles 
zetten om te voorkomen dat we over een paar jaar vastlopen door een 
schreeuwend gebrek aan gekwalificeerd personeel.” 

ARNO BOON 
directeur van BOEi

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME TRANSFORMATIE,  
RENOVATIE EN MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

‘ HERBESTEMMEN IS HOT, 
MAAR NADRUK LIGT NOG  
TE VEEL OP NIEUWBOUW’
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‘ GELD WORDT NIET  
HET PROBLEEM,  
MANKRACHT WEL’

Koos Beukema, eigenaar van de Maarlandhoeve: “Wat begon 
als een restauratieproject, groeide uit tot het bevingsbestendig 
maken van de hele boerderij. Financieel was dat trouwens nog 
een hele puzzel: tussen restaureren en bevingsbestendig maken 
zit een grijs gebied, dus over de verdeling van de kosten hebben 
we een paar pittige gesprekken moeten voeren met Arcadis. 
Daar zijn we uitgekomen, zodat we in alle opzichten kunnen 
terugkijken op een goed verlopen bouwproces.

Tijdens het hele proces werden we begeleid door Daniel van 
Huizen van architectenbureau Holstein Restauratie Architec-
tuur uit Groningen. Of ik het moeilijk vond om mijn boerderij 
beschikbaar te stellen voor een nieuwe, innovatieve methode? 
Voordat voor deze methode werd gekozen waren er al drie 
eerdere plannen in de prullenmand beland, dus het antwoord  
is nee. Misschien een kwestie van gewenning.

Het voorhuis leek te zweven, maar in werkelijkheid is het gebouw 
maar één millimeter opgetild. Het vijzelen was het spannendst. 
Hoeveel kracht is er nodig om het voorhuis op te tillen? Helemaal 
klaar zijn we trouwens nog niet: de achtermuur van de schuur 
achter de boerderij, moet nog bevingsbestendig worden gemaakt. 
De Maarlandhoeve is klaar voor de toekomst, nu de rest van 
Noordoost-Groningen nog. Mijn inschatting is dat de financie-
ring van deze enorme opgave een minder groot probleem wordt 
dan het vinden van voldoende vakmensen om die complexe klus 
te klaren.”

KOOS BEUKEMA 
beheerder van de Maarlandhoeve
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In Noordoost-Groningen treden in toenemende mate aardbevingen op, die een gevolg zijn van de aardgaswinning in het 
Groningerveld. In de kern van het aardbevingsgebied staan ongeveer 22.000 woningen en 1.500 andere gebouwen waar-
van binnen vijf jaar beoordeeld moet worden of ze gerenoveerd dan wel versterkt moeten worden. De Bouwagenda werkt 
aan het terugkrijgen van het gevoel van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid in de getroffen gebieden, gecombineerd 
met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Speciale aandacht is er voor de betrokken Groningers, die veel meer dan 
voorheen gehoord en nauw betrokken zullen worden bij de aanpak. Grote en kleine bouwbedrijven werken samen aan 
innovatieve oplossingen.

constructie te plaatsen wat specta-
culaire beelden opleverde van de 
‘zwevende’ boerderij. Notebomer: 
“We waren al met de restauratie van 
de schuur achter het voorhuis bezig, 
toen Arcadis met het idee kwam voor 
de base-isolators. Van Wijnen werd er 
toen ook bij betrokken. In de praktijk 
bleken we elkaar bijzonder goed aan te 
vullen. Hoe uniek en complex ook, voor 
de werkzaamheden op zich draaiden 
wij onze hand niet om. Maar dankzij de 
schaalgrootte en het landelijke netwerk 
van het bedrijf, is Van Wijnen gevraagd 
voor het managen en organiseren van 
zo’n innovatief project. In de praktijk 
werkte dat prima.”

- PRAKTIJKVOORBEELD: 
19E EEUWSE HOEVE OP UNIEKE WIJZE 
AARDBEVINGSBESTENDIG GEMAAKT

Prachtige klus
Recent heeft de start van kennis-  
en innovatiecentrum BuildinG volgens 
Notebomer onderstreept dat er inno-
vatie nodig is om deze enorme opgave 
in Groningen tot een goed einde te 
brengen. “Het idee van De Bouwagenda 
is volgens mij gericht op prototyping met 
uitzicht op opschaling om investeringen 
te kunnen dekken en gebruik te maken 
van opgebouwde ervaring in volgende 
projecten”, aldus Notebomer. “In  
dat verband is het goed om te zien  
dat de ‘Maarlandhoeve-methode’ 
inmiddels al elders in Groningen 
navolging heeft gekregen.”

Gebouwd in de eerste helft van de  
19e eeuw, is de Maarlandhoeve ten 
zuiden van Uithuizen een monumen- 
tale dwarshuisboerderij die zich  
middenin het Groningse aardbevings-
gebied bevindt. Bij het aardbevingsbe-
stendig maken van het voorhuis  
werkten de Notebomers Bouwgroep 
en Van Wijnen nauw samen. “Het was 
een unieke exercitie”, blikt directeur 
Jan Notebomer terug. “Omdat een 
staalconstructie aan de binnenkant  
van het gebouw niet mogelijk was, 
is voor een dubbele betonnen kelder 
gekozen met ertussen base-isolators 
oftewel trillingdempers. Dat was nog 
nooit eerder gedaan in Nederland.”

Uniek en complex
De werkzaamheden konden alleen  
worden uitgevoerd, door het hele  
voorhuis op een tijdelijke stempel-

‘BOERDERIJ OP UNIEKE WIJZE 
AARDBEVINGSBESTENDIG’

ROAD MAP 
TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME  

AARDBEVINGSBESTENDIGE BOUW & RENOVATIE
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Sinds oktober ben ik minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Een grote eer, maar een minstens even 
grote verantwoordelijkheid. Want dit kabinet heeft flinke 
ambities voor de komende jaren. Dat geldt zeker ook voor wonen 
en bouwen, een belangrijk en tastbaar onderdeel van mijn 
portefeuille. Want goed en betaalbaar wonen raakt iedereen. 

In de vorige kabinetsperiode is een stevig fundament gelegd voor een 
toegankelijke, betaalbare en stabiele woningmarkt. We zien waar dat 
toe heeft geleid: mensen gaan weer huizen kopen, beleggers gaan weer 
investeren, bouwers gaan weer bouwen. Er is meer vertrouwen en er 
is meer duidelijkheid. Maar we zijn er nog niet. Zoals u weet was ik de 
afgelopen jaren wethouder in Amsterdam. Daar zie je dat er stevig ge-
bouwd wordt, maar dat de vraag naar huur- en koopwoningen nog veel 
sneller groeit. Nu heeft Amsterdam natuurlijk een bijzonder gespannen 
woningmarkt, maar je ziet deze ontwikkeling op veel meer plaatsen in 
het land. We moeten dus stevig aan de bak. Volgens de experts moet 
er in Nederland een miljoen woningen bij, waarvan 600 duizend in de 
komende tien jaar. Hoe zorgen we dat het hard genoeg gaat? En hoe 
zorgen we dat we ook nog eens goed en duurzaam bouwen?  
 
Dat lukt alleen als we bereid zijn anders te gaan werken en nieuwe kan-
sen te grijpen. Dat lukt alleen als we het samen doen. Dat lukt alleen 
als we een agenda hebben waarmee we innovatie, kwaliteitsstijging en 
schaalvergroting in de bouw tot stand brengen. Die agenda hebben we: 
De Bouwagenda. De Bouwagenda is een evenwichtige en ambitieuze 
agenda. Een agenda die bovendien volgens goede Nederlandse traditie 
in harmonieuze samenwerking tot stand is gekomen. Dat is belangrijk, 
want de uitdagingen waar we voor staan hebben een gezamenlijke visie 
en aanpak nodig. De Bouwagenda is veel meer een vernieuwingsagen-
da dan een investeringsagenda. Vernieuwen is niet eenvoudig en doet 
soms pijn. Toch is het nodig. De bouwwereld zal zichzelf in zekere zin 
opnieuw moeten uitvinden. Om de ambities uit De Bouwagenda en het 
regeerakkoord te kunnen waarmaken, zal de bouw grootschaliger, ef-
ficiënter, duurzamer en innovatiever moeten worden. Slimmer werken 
dus, bijvoorbeeld door de inzet van digitale hulpmiddelen en een betere 
ontwerpkwaliteit, maar ook door de inzet van voldoende gekwalificeerd 
personeel. 

Dit kabinet draagt bij waar het kan. Niet alleen met geld, maar ook met 
het bij elkaar brengen van de juiste partijen, het aanjagen van de bouw-
productie en het wegnemen van belemmeringen. Zo ga ik nog een keer 
goed naar de Omgevingswet kijken. Staan daarin alle seinen op groen 
om de bouwregelgeving in Nederland te vereenvoudigen? 
De bouwsector mag rekenen op een overheid die de sector stimuleert, 
faciliteert en waar nodig bij de les houdt. Ik reken op een bouwsector 
die innoveert, samenwerkt en doorpakt. De Bouwagenda ligt er en we 
zijn van start. Aan ambitie en veelbelovende plannen geen gebrek. Het 
gaat er nu om de plannen in actie om te zetten. Ik kijk ernaar uit om dat 
de komende tijd met u te doen.

PLANNEN WAAR  
JE OP KUNT BOUWEN

KAJSA OLLONGREN
minister Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties

COLUMN
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“Als Programmamanager Innovatie krijg ik dagelijks vragen en verzoeken van bedrijven over ontwikkelingen in de markt.  
Zo ook over De Bouwagenda. En dan met name over wat die voor ons, als bouw- en infrasector, gaat betekenen. Een aantal 
van de ambities die de agenda formuleert, klinkt abstract en veraf. Echter, niets is minder waar. Opdrachtgevers hebben  
nu al behoefte aan slimme oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken waar zij voor staan.”

Wilt u meer weten? Heeft u ideeën of  
praktijkvoorbeelden of zoekt u op andere  

wijze aansluiting bij De Bouwagenda?  
Aarzel dan niet om contact op te nemen met  

Tom van Eck, Programmamanager Innovatie 
van Bouwend Nederland - 079 3 252 127

t.vaneck@bouwendnederland.nl

“We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er worden in de 
sector al prachtige initiatieven genomen en er zijn genoeg mooie 
praktijkvoorbeelden. De Bouwagenda biedt ons als sector de 
unieke kans om dit vaker te doen en er steeds beter in te worden. 
‘Een kwaliteits- en schaalsprong realiseren’, heet dat in bestuur-
lijk jargon. Het is een innovatieprogramma dat prikkels in de 
markt brengt om dingen anders te gaan doen. Zodat we eerder bij 
opdrachtgevers aan tafel komen om samen met hen betere op-
lossingen voor hun (maatschappelijke) vraagstukken te bedenken 
en realiseren. Zodat we niet meer worden gedwongen om met de 
pet in de hand op prijs, maar juist op basis van kennis, innovatief 
en oplossend vermogen en vakmanschap onze bijdrage kunnen 
leveren. Waarbij we als sector – opdrachtgevers, bouwers, inge-
nieurs, ketenpartners – veel van elkaar kunnen leren. Ook daarin 
speelt De Bouwagenda een belangrijke rol, door samenwerking 
en het uitwisselen van kennis en ervaringen te faciliteren. Deel-
nemende bedrijven worden van dit leren zelf sterker en beter  
en kunnen zo meegroeien in een veranderende marktvraag.

Een concreet voorbeeld van die aanpak is de Innovatie  
Challenge Politie die Bouwend Nederland onlangs samen met  
de politiek organiseerde. De Nationale Politie staat voor de 
grootste huisvestingsopgave uit haar geschiedenis met nieuw-
bouw- en renovatieprojecten van in totaal ca. 800.000 m2 BVO. 
Deze opgave zal over een aantal jaren verspreid en door het 
hele land in meerdere projecten op de markt komen. Kos-

tenbesparing, duurzaamheid en flexibiliteit zijn belangrijke 
doelstellingen. Tijdens de Innovation Challenge presenteerde 
de Nationale Politie de bouwopgaven aan de markt en konden 
bouwbedrijven kennismaken met de belangrijkste politiewerk-
zaamheden die in en rond de politiebureaus plaatsvinden en 
de rol van huisvesting daarin. Het doel is om de uitvraag uit te 
werken in een programma van eisen. Leden kunnen meebouwen 
aan de uitvraag. Heeft u interesse? Meld u zich dan bij mij aan.

De Bouwagenda biedt een unieke kans om overheid, opdracht-
gevers en andere stakeholders te laten zien wat we allemaal 
kunnen als bedrijven. En dat de overheid de bouw als gespreks-  
en samenwerkingspartner goed kan gebruiken bij het oplossen 
van haar opgaven. Een beter visitekaartje voor onze sector  
kunnen we niet wensen, ook naar een nieuwe generatie poten-
tiële werknemers. We laten zien dat we een fantastische sector 
zijn om in te werken – maatschappelijk relevant, samenwerken, 
creativiteit & inventiviteit, denken & doen; allemaal zaken waar 
jongeren belangstelling voor hebben.

Het Programmabureau van De Bouwagenda is op dit moment 
druk bezig om de diverse Road Maps en thema’s uit te rollen  
en in gang te zetten. Maar bedrijven hoeven daarop niet te  
wachten. U kunt nu zelf ook al aan de slag met hun relaties.  
Deze Bouwagenda Special biedt daarvoor hopelijk inspiratie.”

‘ MET DE BOUWAGENDA WORDT INNOVEREN LONEND’

TOM VAN ECK
Bouwend Nederland



Coverfoto - eigendom van Solid Advice: Project DOEN is een project waarin tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen  
op een revolutionair andere manier samengewerkt wordt: op samenwerking aanbesteden, samen contract schrijven,  
samen begroting opstellen. Het eerste project is de renovatie van de Nijkerkerbrug. Een goed praktijkvoorbeeld van  
Road Map 1: Toekomstbestendige en duurzame bruggen en sluizen. Voor meer informatie: www.projectdoen.nu.

‘  DE BOUWAGENDA. 
EEN BETER 
VISITEKAARTJE 
VOOR DE SECTOR 
KUNNEN WE 
NIET WENSEN.’


