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‘Label C is niet ambitieus genoeg’
Guus Berkhout, Triodos Vastgoedfonds

Het verduurzamen van kantoren mag wat hem betreft best een stapje harder. Maar bij Guus
Berkhout, Fondsmanager van Triodos Vastgoedfonds, is het glas niet half leeg. “Het gaat
misschien niet snel maar het gaat in elk geval. Hoewel dat Label C natuurlijk bij lange na niet
ambitieus genoeg is.” Op portefeuilleniveau is het vastgoed van Triodos Vastgoedfonds CO2
neutraal maar Berkhout droomt graag van een energie nul portefeuille. “Dan hoef je het er
ook nooit meer over te hebben.”

Voor mij was duurzaam bouwen in die jaren heel veel grond, leem,
stro en dikke muren
Halverwege het gesprek diept Berkhout een jeugdherinnering op. Hoe hij in de jaren zeventig
bij De Kleine Aarde in Boxtel kennis maakte met het ecologisch leven. “Voor mij was
duurzaam bouwen in die jaren heel veel grond, leem, stro en dikke muren. Met je handen
iets moois bouwen met materialen uit de natuur.”
Met de opkomst van circulariteit ziet hij parallellen met toen. “Duurzaam denken ontwikkelt
zich continu. Met de introductie van het materialenpaspoort was mijn eerste gedachte
‘moeten we dat nu echt doen?’ Maar als je het hebt over verwaarding van vastgoed, dan is
de exitwaarde van het gebouw die de taxateur voor over twintig jaar voorspelt misschien wel
veel meer een slag in de lucht dan wanneer je nadenkt over hoeveel beton er in zit en wat
dat op termijn waard is.”

Kwadrantenmodel

Voordat Berkhout een verwerving doet wordt het vastgoed eerst getoetst. Hiervoor heeft
Triodos een aantal jaar geleden samen met Kees Duivesteijn, destijds professor aan de TU
Delft, een kwadrantenmodel ontwikkeld. “We kijken op een holistische manier naar vastgoed
op basis van People, Planet en Profit. Daar hebben we nog de P van Project aan
toegevoegd.”
En die P staat, zo legt Berkhout uit voor de kwaliteit van het vastgoed. “Vervolgens kijken we
op welke van die vier onderdelen een gebouw heel goed scoort en of de andere onderdelen
aanvaardbaar zijn. Als een object drie keer een 5,5 en één keer een 7,5 scoort dan komt het
voor ons in aanmerking voor investering. Zakken we onder die 5,5 dan moeten we daar niet
in investeren. Het gaat uiteindelijk om meer dan alleen een goed energielabel: een gebouw
met een A++++ label met een mosdak dat op de verkeerde plek staat is het namelijk ook
niet.”
Hij geeft het voorbeeld van een Eco-kantoor langs de snelweg in Friesland. “Elke keer als ik
daar langskwam zag ik er geen leven. Dan is het wellicht in de planet-as een heel duurzaam
kantoor maar functioneert het weer niet duurzaam. Aan de andere kant zijn er gebouwen in
Amsterdam die, ik noem maar wat, een D-label hebben maar wel bij het station staan. Dan
moeten we op het gebied van ‘planet’ hard aan het werk, maar qua ‘profit’ is het goed omdat
er huurders in zitten. Qua project is het ook goed, want het is een mooi gebouw op een
gunstige locatie in Amsterdam.”

Noviteit
Hij werpt een blik uit het raam en zegt dan na een korte stilte: “De noviteit van ons
kwadrantenmodel vind ik nog steeds, dat we ook de p van profit meenemen in onze
duurzame analyse. Dat wordt altijd als een separaat iets gezien maar dat is eigenlijk vreemd,
want ook dat moet een onderdeel van de afweging zijn. De ene keer zit de kernkwaliteit in
circulariteit, de andere keer in de manier waarop het wordt gebruikt of hoe het gebruikt gaat
worden na revitalisatie.”

In 2013 leidde Berkhout Koning Willem Alexander door het duurzaam verbouwde
kantoorgebouw van GasTerra in Groningen. Triodos Vastgoedfonds heeft na de aankoop de
renovatie van het gebouw als voorbeeldproject van Energiesprong/Kantoor vol Energie
gefinancierd. Met de renovatie kon het energielabel van het gebouw van G naar A+ worden

gebracht. “Dit pand in Groningen is een van de vele gebouwen die we hebben aangekocht
en verduurzaamd hebben. Mooie projecten zoals bijvoorbeeld Villa Rusthoek, een
monument in Baarn dat van G naar C is gegaan, en de beroemde Tempel in Den Haag van
E naar A, daarmee hebben we wel laten zien dat het kan.”
Label C
Om hem heen ziet hij dat het verduurzamingstraject met horten en stoten gaat. “De norm
wordt nu gesteld op Label C. Daar heb ik dubbele gedachten over. Bij GasTerra was het niet
echt ingewikkeld om van G naar een A+ te gaan. Daar was toen het verhaal ‘beste overheid,
dat C Label is niet ambitieus genoeg’. Dat vind ik nog steeds, maar wat ik nu wel zie is dat in
de financiële wereld banken en beleggers gaan zeggen ‘is het label geen C, dan heb ik dus
een extra risico’.

een gebouw met een A++++ label met een mosdak dat op de
verkeerde plek staat is het namelijk ook niet
Ook zie ik bij beleggers dat ze reserveringen opnemen om de gebouwen die niet aan de
norm voldoen op tijd op niveau te krijgen. Zo ontstaat er vanuit de regelgeving toch druk op
de markt om het vastgoed aan te pakken. En dan heb je naar mijn idee toch een goed effect.
Dan duurt het misschien allemaal wat langer, want zoals gezegd we konden in 2013 al naar
een A+ label en we zijn nu alweer vijf jaar verder. Het is allemaal niet super ambitieus, maar
uiteindelijk werkt het wel.”

Het monument in Baarn
“Onze ambitie is om elke nieuwe aankoop beter te laten zijn dan de vorige. Wij willen in elk
geval elk gebouw beter maken”, vervolgt hij. Op portefeuilleniveau is het Vastgoedfonds nu
CO2 neutraal. “Dat hebben we bereikt door te besparen, zoveel mogelijk zelf energie op te

wekken, warmte koude opslag en zonnepanelen aan te brengen. En in ons purisme
compenseren we ook nog transportverliezen. Dus als we groene stroom halen voor panden
in Utrecht van windmolens die in Groningen staan, dan compenseren we dat vrijwillig.
Uiteindelijk komt je dan op een CO2 neutrale portefeuille uit.” Maar eigenlijk wil Berkhout
naar een energieneutrale portefeuille. “Dat is alleen technisch nog niet zo eenvoudig.”
Geen energielasten meer
Een jaartal wil hij niet noemen. “Ooit dacht ik 2020 maar ik durf er geen getal meer aan te
hangen. Op een zeker moment wil ik gewoon geen energielasten meer. Het is ook wachten
op het moment dat de technologie zo goedkoop en gangbaar wordt dat de kosten veel
makkelijker te verdelen zijn. Zelf droom ik ervan dat als je een energie nul portefeuille hebt,
je het er ook nooit meer over hoeft te hebben. Dan is het common sense.”

Productiviteitsverbetering door een
beter binnenmilieu
Whitepaper officieel gepresenteerd

Het binnenklimaat in kantoorgebouwen levert altijd gedoe op. Veel mensen zijn ontevreden
daarover. Het Center for People and Buildings (CfPB) toont in een onderzoek aan dat een
beter binnenmilieu tot productiviteitsverbeteringen kan leiden. Het onderzoek en rekenmodel
dat mede in opdracht van Platform 31/Kantoor vol Energie is uitgevoerd werd tijdens de
beurs Builging Holland officieel gepresenteerd.

Het CfPB ontwikkelde onder het motto ‘Prestatieverbetering door uw kantoor’, een redeneeren rekenmodel. Met het model kan berekend worden of investeringen in het binnenklimaat in
uw gebouw leiden een verhoging van de arbeidsproductiviteit. En of die stijging (uitgedrukt in
euro’s) voldoende is om de maatregelen voor de verbetering van het klimaat te betalen.
Het nieuwe model is beschreven in een whitepaper. U kunt ook lezen welke vervolgstappen
er gezet worden om het model nog beter te maken en om het toe te passen.
Zo is bijvoorbeeld een eerste tussenstap dat er simulatieoefeningen worden gedaan om te
bepalen wat de effecten van verschillende uitgangspunten binnen het rekenmodel zijn op de
arbeidsproductiviteit en op de opbrengsten in € per m² BVO.
Wat levert het op?
Met het model ontwikkel je een business case in getallen én ben je in staat een
managementagenda samen te stellen zodat je gericht kunt koersen op succes. Hoe meer
rekening je kunt houden met die beïnvloedende factoren, hoe groter de kans op een
effectieve casus.
Hier kunt u de whitepaper downloaden.
Kijk voor meer informatie op de site van Het Center for People and Buildings.

‘Plekken creëren waar het prettig
werken is’
EETcafé in teken van Human Facility Management

Een ideale plek om er het eerste EETcafé van het jaar te houden. Dat vindt Wytze Kuijper
van Kantoor vol Energie van de KGG-campus in Veenendaal waar woensdag 11 april het
evenement plaatsvond. Het voormalige kerkgebouw is van de Koninklijke Ginkel Groep. “Dit
is de plek waar inspiratie en kennis elkaar ontmoeten”, aldus Wytze Kuijper. Het EETcafé
ging dit keer over het belang van Human Facility Management.

“Dit thema”, zo trapte Kuijper de middag af, “is eigenlijk tijdens het vorige EETcafé in
december geboren. Toen werd immers helder naar voren gebracht dat een duurzaam,
comfortabel kantoor bijdraagt aan een beter imago van de gebruiker en zorgt voor een plek
waar medewerkers graag willen werken. Bij uitstek onderwerpen waar HRM een rol in speelt.
Gebouwen hebben nu eenmaal een diepgaande impact op hoe we ons voelen, gezondheid,
productiviteit, welzijn en geluk.”

Foto: Wytze Kuijper opent als ‘spreekstalmeester’ het EETcafé.
Drie van de vier sprekers onderbouwden met hun visie deze stelling. Zo geeft Boy Lokhoff,
ceo & co-founder van Healthy Workers uit Amsterdam concreet inzicht in wat een gebouw
met de mensen, die daar werken, doet. “De optimale werkomgeving is inderdaad een
belangrijke succesfactor van een bedrijf”, benadrukte Lokhoff. “De vraag is alleen wat is
optimaal. En het beantwoorden van die vraag is ook voor elke werknemer verschillend.”
“Veel gebouweigenaren willen iets met hun gebouw en willen investeren in de
werkomgeving. Door ons onderzoek kan je dat dus heel gericht doen”
Om het welbevinden van een gebouw in kaart te brengen heeft Lockhoff een bijzonder
concept ontwikkeld. Aan de hand van sensoren die zijn bedrijf in een gebouw aanbrengt
meet Healthy Workers de luchtvochtigheid, het geluid, C02, temperatuur en de vervuilende
stoffen in de lucht. “Dat zijn zeg maar de harde gegevens van het gebouw. De zachte
informatie komt van de medewerkers die korte vragen krijgen over het binnenklimaat.”

Foto: Boy Lokhoff, ceo & co-founder van Healthy Workers

De werknemers krijgen via een app toegang tot de meetgegevens en de vragen. “Uiteindelijk
rollen hier dus gemiddelden uit. Die gegevens analyseren wij en aan de hand daarvan geven
wij inzicht in de productiviteit, welzijn en stressfactoren op de werkvloer. Veel
gebouweigenaren willen iets met hun gebouw en willen investeren in de werkomgeving.
Door ons onderzoek kan je dat dus heel gericht doen.” Lokhoff benadrukte dat behalve
facilitymanagers, die dus echt over het gebouw gaan, ook HRM-managers klanten bij hem
zijn. “De laatste groep natuurlijk vooral omdat die nogal eens geconfronteerd worden met
klachten van werknemers over de werkomgeving.” Hij ziet deze metingen ook als kans voor
HRM om medewerkers bij de werkomgeving te betrekken. “Zeker door de app zijn ze er
natuurlijk heel actief mee bezig.”

Foto: Rianne Appel-Meulenbroek, assistent professor corporate Real Estate van de TU Eindhoven

Na Lokhoff kreeg Rianne Appel-Meulenbroek, assistent professor corporate Real Estate van
de TU Eindhoven, de vloer. Zij is begonnen aan een grootscheeps onderzoek naar onder
andere de effecten van flexibilisering, co-working en digitalisering op medewerkers. “Er zijn
al tal van onderzoeken en studies geweest naar de effecten die kantoren op medewerkers
hebben, dit onderzoek geeft daar weer een nieuwe dimensie aan.” Rianne Appel is nu op
zoek naar partijen die aan haar onderzoek willen meewerken. “Behalve empirisch onderzoek
hebben we ook gegevens uit de praktijk, het veld, nodig. Dus we zijn nu hard op zoek naar
consortia, gebouweigenaren en ketenpartners om hieraan mee te werken.”
“Er zijn al tal van onderzoeken en studies geweest naar de effecten die kantoren op
medewerkers hebben, dit onderzoek geeft daar weer een nieuwe dimensie aan”
Van een geheel andere orde was de presentatie van Wessel van Beerendonk, co-founder en
architect bij Studio Rap. Van Beerendonk werkt met robots. “Alles wat wij ontwerpen
engineren wij ook.” Wat dit in de praktijk betekent, liet hij aan de hand van beelden zien. Zo
werkt Studio Rap momenteel met behulp van een 3Dprinter aan wachthokjes voor een
watertaxibedrijf in Rotterdam. “De vormen die wij kunnen maken zijn met een traditionele
bekisting niet te realiseren.
Ieder exemplaar kunnen wij uniek maken. Wij ontwerpen de algoritme die ontwerpen
genereert.” Ook het indoor office, dat Van Beerendonk liet zien, maakte indruk. “Het is
ontworpen en gebouwd volgens het beroemde Gaudi’s hangende kettingmodel.” De
constructie bestaat uit 225 houten driehoeken die digitaal ontworpen zijn en vervolgens door
de zes robots van Studio Rap zijn uitgezaagd. “Het is een unieke methodiek die ook relatief
goedkoop is. Zo’n gebouw als dit”, en hij wijst naar de gewelfde plafonds, “is als je het
traditioneel moet realiseren onbetaalbaar. Met de methode die wij hebben, komt het
financieel in bereik.”

Foto: Wessel van Beerendonk, co-founder en architect bij Studio Rap
“Ik ben er ook van overtuigd dat je het proces moet innoveren wil de bouw echt gaan
verduurzamen”
Een laatste voorbeeld dat hij toonde was de betrokkenheid van Studio Rap bij de uitbreiding
van het hoofdkantoor van ABN Amro op de Zuidas met de Cirkel. De ontwerper van het
gebouw, ArchitectenCie, wilde voor binnen nog iets bijzonders. Studio Rap bedacht een
circulaire houten wand. Het hout hiervoor was afkomstig van afgekeurde planken. De wand
die tot leven lijkt te komen, bestaat nu uit maar liefst 10.000 unieke houten onderdelen en
een slordige 40.000 duvels. “Het is techniek op maat. De robots zijn dag en nacht bezig
geweest met het zagen en plaatsen van de duvels. Vervolgens hoefde het op de bouwplaats
alleen maar te worden gemonteerd. Deze wijze van werken betekent ook dat we op
materialen kunnen besparen. Ik ben er ook van overtuigd”, zo sloot hij af, “dat je het proces
moet innoveren wil de bouw echt gaan verduurzamen.”

Foto: Tjeu Verheijen vertelt over zijn vernieuwende aanpak bij Vodafone

Tjeu Verheijen mag vandaag het rijtje van sprekers afsluiten. De Limburger heeft als hoofd
vastgoed bij Vodafone in de afgelopen jaren een flinke verandering teweeg gebracht. Samen
met de HRM-manager heeft hij bij het telecombedrijf het project ‘Changing Workplace’. Kern
van het project is dat de kantoorpanden bijdragen aan een beter leefritme van medewerkers.
“We werken niet alleen in hele mooie kantoorgebouwen, maar we hebben vooral een
omgeving gecreëerd die aansluit bij de eisen van deze tijd”, betoogde Verheijen. Vodafone
sleepte er uiteindelijk de Winning Workplace Award mee in de wacht. “Ons vertrekpunt is
geweest dat het draait om de mensen die er werken. De werkwijze bij Vodafone was dat
tussen ideevorming en het naar de markt brengen 12 weken zitten. Dus een flinke
doorlooptijd. Wij wilden medewerkers helpen om dat te versimpelen.”
“Men ging elkaar ontmoeten, omdat we plekken hadden gecreëerd waar men zich fijn voelt”
Verheijen introduceerde de campusaanpak waarbij medewerkers door elkaar heen konden
gaan zitten. Ook kwamen er verschillende ruimtes die zich qua sfeer en aankleding van
elkaar onderscheiden. “We hebben het aantal vierkante meters verminderd. Niet uit
kostenreductie maar omdat we daarmee juist interactie tussen de medewerkers wilden
stimuleren. Men ging elkaar ontmoeten, omdat we plekken hadden gecreëerd waar men
zich fijn voelt.
Allemaal ruimtes met een goed binnenklimaat en goed licht.” Zo pakte hij samen met de
HRM-afdeling de acht locaties van Vodafone aan. “Die samenwerking was heel belangrijk
omdat je feitelijk door een andere open manier van werken ook een cultuurverandering
binnen het bedrijf introduceert. Daarnaast was het een kwestie van doen en laten zien dat de
focus op de mensen in de kantoren ligt. En”, zo voegde hij er in één adem aan toe, “je ziet bij
veranderingen het ziekteverzuim altijd omhoog schieten, dat is bij Vodafone niet gebeurd.
Ook een teken dat zo’n gezamenlijke aanpak werkt.”

Het volgende EET-café wordt het gehouden op woensdag 11 juli.

‘Niets doen met vastgoed is geen optie’
Rabobank Vastgoedevent

“Het is nu het moment om kantoren en bedrijfsvastgoed te verduurzamen. Niets doen is niet
langer een optie”, aldus Maarten Donkers, hoofd Kennis & Sturing bij Rabo Real Estate
Finance. Hij zei dit op het Rabobank Vastgoedevent in het congrescentrum 1931 in Den
Bosch. Een bijeenkomst voor klanten van de Rabobank en voor deelnemers van de Bossche
Energie Coalitie. Wytze Kuijper van Kantoor vol Energie hield op zijn beurt de zaal voor
vooral de blik op de toekomst te richten. “En die ligt niet bij Label C.”
Maarten Donkers trapte het congres af met een actuele vastgoedschets en de rol die de
Rabobank zichzelf daarbij toedicht. “Wij zetten in op technologie en verduurzaming, we
willen innovatie stimuleren en leefomgeving versterken.” Als het gaat om verduurzamen
focust de Rabobank zich in het investeren in zuinige gebouwen. “In 2023 geldt er een
verplicht Label C. Dat betekent ook dat u als gebouweigenaar daar in moet investeren want
zonder dat label mag u dat gebouw straks wellicht niet eens meer gebruiken”, benadrukte
Donkers.
Die toekomst ligt niet bij Label C

In de komende tien jaar wil de bank de vastgoedportefeuille vergroenen. “We zijn nu bezig
met het voor onze klanten inzichtelijk maken welke stappen zij met hun vastgoed moeten
zetten.” Daarnaast maakte de Rabobank onlangs bekend zwaar in te gaan zetten op de
transformatie van leegstaande kantoren naar woningen.
Donkers: “Door de economische voorspoed is de aandacht voor leegstand wat minder
geworden. Maar dat is onterecht. Want, zonder maatregelen kan de leegstand oplopen tot 75
tot 100 miljoen vierkante meter in 2030. En voor de goede orde”, zo voegde hij daar in één
adem aan toe, “dat is meer dan al het vastgoed dat we in Nederland aan kantoren en winkels
nu bij elkaar hebben. De toename van leegstand wordt daarmee een maatschappelijke
issue, omdat het zowel ruimtelijk als financieel tot nieuwe vraagstukken leidt.”
Transformatie
Om het tij te keren en de ongebruikte vierkante meters een nieuw leven te geven, wil de
Rabobank tot 2023 de transformatie en herbestemming daarvan financieren. Maarten
Donkers: “We willen minimaal 1,5 miljoen vierkante meter bestaand vastgoed transformeren
tot 20.000 woningen. Ook dat past in het streven naar het versterken en verduurzamen van
de leefomgeving. Het is nu het moment van verduurzamen. Wachten en op de handen
blijven zitten is het slechtste antwoord.”
Volgens Wytze Kuijper van Kantoor vol Energie geeft de bank daarmee het enige en juiste
signaal. “Als je straks geen financiering meer krijgt om een pand aan te schaffen omdat het
geen Label C heeft, dan heb je zowel als eigenaar als koper een probleem. Dus als de
financiële wereld druk gaat uitoefenen, dan komt er beweging.” Tegelijkertijd vindt hij dat
gebouweigenaren de lat hoger moeten leggen dan de Label C. “Zeker wanneer je weet dat in
2030 Label A de norm zal zijn. Wat ga je dan doen? Voor Label C ledverlichting
aanbrengen en een hoog rendementketel? Terwijl je weet dat de gaskraan wordt
dichtgedraaid? Als je gaat verduurzamen”, zo benadrukte Kuijper, “leg dan de lat wat hoger.
Ook al uit kostenoogpunt. Of neem maatregelen waar je op het moment dat je nog een stap
moet nemen, geen spijt van krijgt.”
Energielasten zijn voor de meeste bedrijven slechts enige procenten van de totale
bedrijfslasten. “Personeelskosten zijn het hoogste. Zorg er dan voor dat medewerkers onder
de beste omstandigheden kunnen werken. Dus in een comfortabele en gezonde
werkomgeving. Onafhankelijk onderzoek van het Center for People and Buildings heeft
berekend dat een duurzame en gezonde omgeving gemiddeld vijftig euro per vierkante
meter oplevert omdat de medewerkers in zo’n omgeving productiever zijn. Pak dat op, zet je
mensen centraal. Het onmogelijke is mogelijk”, aldus Kuijper.
Niet voorop
Ronald Decker en Marco Zajer van Interesting Vastgoed uit Eindhoven kijken met plezier op
het Vastgoedevent terug. “Interessante lezingen”, zegt Marco Zajer, directeur van de
ontwikkelende belegger. Dat zijn onderneming iets met verduurzaming moet staat voor hem
buiten kijf. “Alleen we lopen niet voorop. De techniek gaat zo snel dat wij nu zoiets hebben
van laten we voor al te ingrijpende maatregelen nog maar even de kat uit de boom kijken.
Maar, als we de verlichting moeten vernieuwen kiezen we uiteraard voor ledverlichting.”
Assetmanager Ronald Decker voegt daar aan toe: “De gebruikers, dus onze huurders,
vragen er ook nog niet echt om. Nu zijn de huren nog exclusief de energielasten. Bij
energiezuinigheid gaat het voordeel daardoor rechtstreeks naar de huurder. Wellicht moeten
we toch naar all-in huren zodat je als gebouweigenaar ook de voordelen van de maatregelen

plukt.” Het tweetal is er overigens wel van overtuigd dat er snel veel gaat veranderen. “Het
signaal dat zojuist door Donkers is gegeven vond ik wel duidelijk”, aldus Zajer.

‘Hoeveelheid regels vertragen
verduurzaming’
Martin Mooij (DGBC) en Atto Harsta (Kantoor vol Energie)

Volgens Martin Mooij, programmamanager van het Deltaplan Duurzame Renovatie en Atto
Harsta, programmamanager Kantoor vol Energie zorgen de hoeveelheid regels ervoor dat
het verduurzamen van kantoren nog maar moeizaam van de grond komt. Ook mist het
tweetal een keiharde stip op de horizon. “Als je ondernemers vraagt om te innoveren,
moeten ze wel weten waarnaartoe ze moeten innoveren.” Een gesprek over ambities,
labelstappen en het belang van samen optrekken. “We moeten zo veel mogelijk samen
doen”, vindt Martin Mooij.
Het tweetal is het er over eens dat, als het om verduurzaming gaat, commercieel vastgoed
een beetje een vergeten sector lijkt. “Er zijn voor woningbouw initiatieven zat. Die worden
van allerlei kanten politiek en beleidsmatig ondersteund, maar bij kantorenvestigingen is het
toch allemaal wat minder. En als het dan gaat over utiliteitsbouw, dan gaat de aandacht naar
maatschappelijke sectoren zoals scholen en zorggebouwen”, zegt Martin Mooij.
Om de energietransitie voor de gebouwde omgeving te versnellen heeft de Dutch Green
Building Council vorig jaar het Deltaplan Duurzame Renovatie in de steigers gezet. Diverse
werkgroepen zijn er samengesteld waaronder ook een voor de kantorenmarkt. “De
werkgroep was net opgezet toen de labelplicht werd aangekondigd. De vraag was is label C

wel goed genoeg? Komen we dan wel in Parijs? Daarmee zijn we gaan rekenen. Iedereen
voelde wel aan dat label C niet het eindbeeld zou gaan worden. Maar is het dan A of voorbij
A? Na het rekenen kwamen we in de range van A++ . Al snel werd ook duidelijk”, voegt
Mooij eraan toe, “dat labels feitelijk weinig zeggen over het werkelijke verbruik. Zo heb ik een
goed voorbeeld van een gebouw met een A-label dat nog steeds veel energie verbruikt en
een gebouw met een slechter label dat een stuk minder verbruikt.”
2050 als uitgangspunt
Atto Harsta knikt: “Dat zegt alleen iets over het gebouwgebonden verbruik. Dus de energie
die nodig is voor verwarmen, koelen en ventileren. Terwijl de energie die nodig is voor
apparaten, het niet gebouwgebonden verbruik, steeds belangrijker wordt.” “Als we 2050 als
uitgangspunt nemen”, zegt Mooij, “en vervolgens terugrekenen, dan is het ondoenlijk om nog
in labels te blijven denken en praten. Maar wat is het dan? Het gaat erom wat er op de meter
staat.
Het gaat om het verbruik in 2050 en dat moeten we verduurzamen. Dus we hebben een
methode gekozen die ongeveer de omgekeerde benadering is. We hebben gekeken naar
welke energievraag we op basis van prognoses in 2050 mogen verwachten. Vervolgens zijn
we dat naar de sectoren gaan verdelen. Nu gebruikt de gebouwde omgeving tegen de
veertig procent. Dus in 2050 mag de gebouwde omgeving ook nog veertig procent gebruiken
van de duurzame energie die we dan beschikbaar hebben. Dan kom je ongeveer uit op 50
kWh per vierkante meter wat je nog mag gebruiken als bv Nederland en daar moet je het
dan mee doen voor kantoren. Het gaat om de methodiek.”
Uiteindelijk leidde deze exercitie tot de term Paris Proof. Met andere woorden, een
kantoorgebouw dat Paris Proof is, verbruikt maximaal 50 kWh per vierkante meter. “De
Nieuwe Norm”, zo legt Harsta op zijn beurt uit, “komt voort uit de kennis die met Nul op de
Meter is opgedaan. Daarbij moet na de energiebesparingsmaatregelen, de energie op locatie
duurzaam worden opgewekt. Zowel de energie die voor het gebouw nodig is als de
verbruiksenergie.”
Veelheid aan regels
Wat het echter volgens het tweetal zo lastig maakt is de veelheid aan regels die er nu nog
zijn. Harsta: “We hebben onder andere de Wet-milieubeheer en de labelplicht is aanstaande.
En telkens wordt er iemand anders aangesproken. Soms is het de eigenaar dan weer de
gebruiker. Kunnen we niet naar een soort norm of regel waarbinnen je alles in één keer kunt
aftikken?” Wat volgens Mooij nodig is, is een hogere ambitie die duidelijkheid kan scheppen
zodat er in zijn ogen echt koers richting 2030 en 2050 kan worden gezet. “Met Label C”,
vervolgt Mooij, “wil je ook weten wat er daarna komt.
Zo is onlangs pas het besluit genomen dat we snel van het gas af moeten. Wat voor Label C
is uitgerekend is met LED-verlichting en een HR-ketel vaak makkelijk te halen. Maar wie
durft er in 2022 nog een HR-ketel in z’n pand te zetten als je weet dat de gemeente heel snel
komt vertellen dat die ketel weg moet? Wat ik er maar mee wil zeggen is dat er meer regie
en afstemming moet komen.”
Harsta onderschrijft dat. “Eigenaren moeten zich echt gaan afvragen wat ze met hun
gebouwen willen. Aanpakken tot C of gelijk naar B of door naar A?” “Maar”, voegt Mooij toe,
“dan wil je natuurlijk niet achteraf horen dat A ook niet goed genoeg is.” Harsta: “Dus er moet
een perspectief worden geschetst. Dat doet de overheid op dit moment onvoldoende.
Sterker, het zaait feitelijk te veel twijfel door die veelheid aan sturingsmechanismes.” Mooij

knikt: “Met als gevolg dat als er geen duidelijkheid is gebouweigenaren al snel de neiging
hebben om op hun handen te gaan zitten.”
Harsta sluit aan: “Met de gedachte: hoe langer ik wacht, hoe goedkoper de maatregelen
gaan worden. Het uitdagen van de markt vraagt ook om eenduidigheid. De overheid is daar
nu nog heel fluïde in. Als je ondernemers die het hartstikke druk hebben vraagt om te
innoveren moeten ze wel weten waarnaartoe ze moeten innoveren. Op Label C gaan ze niet
innoveren en op Label A ook niet.”
Monitoring
Tegelijkertijd is bewustwording bij de eigenaren en gebruikers dat ze in beweging moeten
komen volgens beiden essentieel. Het Deltaplan Duurzame Renovatie is daarom druk bezig
met het verzamelen van monitorgegevens. “Benchmark is heel belangrijk”, vindt Mooij.
“Wanneer je weet dat een ander vergelijkbaar kantoorgebouw een stuk minder energie
gebruikt dan zorgt dat voor bewustwording. Die goede data en monitoring ontbreken nu nog.
Maar dat maakt het voor eigenaren en vooral beleggers in vastgoed, die vooral naar de
lange termijn kijken, vrijwel onmogelijk om plannen te maken.”
Een ander onderdeel wat in zijn ogen de boel in beweging kan krijgen, is het aanpakken van
de zogenoemde split incentive. “Nu heeft feitelijk alleen de huurder er profijt van wanneer de
eigenaar het gebouw aanpakt. Hij heeft immers een lagere energierekening. Een oplossing
hiervoor is all-in huren. Dan zijn de huurprijs en de energierekening niet langer van elkaar
gescheiden en profiteert de eigenaar ook van zijn eigen maatregelen.” Kantoor vol Energie
brengt daarnaast als accent nog aan dat de productiviteit van medewerkers in een gezond
en comfortabel kantoor stijgt.
“En daarmee maak je verduurzaming voor de gebruiker interessanter maar ook voor de
eigenaar omdat het pand meer waarde krijgt”, aldus Harsta. Mooij: “Paris Proof focust nu nog
erg op het gebruik en daar zullen we in de toekomst nog wel wat punten aan toevoegen
zoals van het aardgas af, gezondheid en circulariteit. Van belang is dat we gezamenlijk
optrekken. Ieder voor zich heeft geen zin. Samen krijgen we de beweging er wel in.”

‘We laten ons door de markt verrassen’
Ton Vissers, projectleider bouw Avans Hogeschool

Ton Vissers, projectleider bouw bij Avans Hogeschool staat voor een nieuwe uitdaging. De
voormalige kunstacademie aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch gaat plaatsmaken voor
een duurzaam en circulair schoolgebouw van 25.000 vierkante meter. Voor het formuleren
van de ambities volgden Vissers en zijn directe collega’s het valuecasetraject van Kantoor
vol Energie. “De volgende stap is nu dat we ons door de markt laten verrassen.”

Het gesprek met Ton Vissers heeft plaats in het flink gerenoveerde Xplora van Avans
Hogeschool aan de Onderwijsboulevard. In twee jaar tijd is het gebouw ingrijpend vernieuwd
en verduurzaamd. Nu deze klus geklaard is richt Avans haar pijlen op de voormalige
kunstacademie aan de overkant. Ooit is dit pand gebouwd voor de schrijfmachinefabrikant
Remington, die hier tot het faillissement in 1981 gevestigd was.

“We hebben het gebouw inmiddels al heel wat keren opgepimpt”, zegt Vissers terwijl hij zijn
blik over het pand laat gaan. “Maar als je het hebt over duurzaamheid en energie nul, dan is
het niet meer te doen. De constructie is zo licht dat wanneer er bij wijze van spreken één
straal zon is, de temperatuur binnen direct de veertig graden aantikt. In de winter stook je
eigenlijk voor buiten. Het aanpakken van de gevel en het dakpakket om het gebouw
energieneutraal te maken zal niet kunnen omdat de constructie dat niet kan dragen.

Dus wat blijft er over als je zo’n gebouw gaat upgraden? Dat zou echt een desinvestering
zijn. We hebben er serieus naar gekeken om het her te bestemmen. We gaan het netjes
slopen en wellicht nog materiaal hergebruiken. Misschien kan er nog iets met het staal of de
betonvloer die erin zit gebeuren. Maar dat is straks aan het consortium die op de vragen die
we daarover hebben de beste antwoorden kunnen geven.”
2030 Circulaire bedrijfsvoering
Avans Hogeschool heeft de vernieuwing van het pand ingebracht binnen het Den Bossche
programma Gebouw vol Energie, dat door Kantoor vol Energie wordt ondersteund. “Binnen
Avans hebben we een ambitiebeleid geformuleerd dat we in 2030 een circulaire
bedrijfsvoering willen hebben. Huisvesting is daar een belangrijk onderdeel van en zeker
wanneer je het grootste gebouw van Avans gaat bouwen dan is het goed om die verbinding
te maken. Duurzaamheid en circulariteit zijn straks ook belangrijke onderdelen van de
uitvraag aan de markt.”

Om de juiste uitvraag te kunnen stellen hebben Vissers en zijn collega’s het valuecasetraject
van Kantoor vol Energie doorlopen. Lachend: “Er was wel een breekijzer nodig om ons los te
wrikken van het traditionele denken. In het verleden schreven wij in een bestek tot in de
kleinste details wat voor radiator we wilden hebben.
Tijdens de valuecasebijeenkomsten is ons geleerd dat los te laten. ‘Wat wil je nou dat dat
ding doet?’ Ja, die radiator moet ervoor zorgen dat het hier 21 graden wordt. ‘Dan schrijf je
dat toch op?’” Vissers kijkt weer even naar buiten en zegt na een korte stilte: “Die manier van
denken is echt heel lastig.
Of er lagen duizend ansichtkaarten op tafel en dan moest je er één uitpikken waarvan je
vindt dat die een associatie heeft met het gebouw dat je voor ogen hebt. Dan merk je dus
ook dat er binnen zo’n groep hele andere belevingen zijn. Ik vond het een heel boeiend
traject, maar we hebben daar wel acht sessies voor nodig gehad. We moesten eerst
divergeren en toen we alle fundamenten zo’n beetje kwijt waren, zijn we weer gaan
configureren.”
Planning
Het gevolgde traject heeft wel tot gevolg gehad dat de planning voor de nieuwbouw flink
moest worden aangepast. “Het duurt nu wat langer. De eerste fase moet in 2021 worden
opgeleverd, maar dat is niet erg. Willen wij die duurzaamheidsambities namelijk echt serieus
nemen en in 2030 circulair zijn, dan hebben we niets aan alleen maar goede bedoelingen.
Dan is er geen ruimte meer voor vrijblijvendheid. We krijgen nu de kans om een heel groot
bouwproject echt goed in de steigers te zetten. Daar moet je goed over nadenken en de tijd
voor nemen.”

Wat inmiddels vaststaat is dat Avans Hogeschool koerst op het sluiten van een design, build
en maintenance contract met een marktpartij of een coalitie van marktpartijen. “We hebben
best veel kennis in huis. Maar in dit geval vinden we dat de markt van duurzaamheid en
circulariteit zo ingewikkeld en complex is, dat wij niet kunnen overzien wat er allemaal
mogelijk is. We voelen ons early adopters, maar we zijn geen innovaters. Met andere
woorden, we willen best vooraan meelopen, maar we kunnen het niet zelf uitvinden.”
Flexibel
Hij geeft als voorbeeld dat één van de ambities is dat de nieuwbouw flexibel moet zijn. Zo
moet het gebouw straks op macroniveau partieel afstootbaar zijn. “Nu gaat het met Avans
heel goed maar er komt misschien een periode dat we minder studenten hebben. We
bouwen een complex van 25.000 vierkante meter voor dertig tot veertig jaar. Maar het kan zo
zijn, dat we over tien jaar nog maar 10.000 vierkante meter nodig hebben. Dat betekent dat
we een deel van het gebouw op macroniveau moeten kunnen afstoten.”
Maar Vissers wil ook op mesoniveau flexibel zijn. “Daarmee bedoel ik dat de binnenzijde elke
drie of vier jaar kan worden aangepast aan hoe het onderwijs op dat moment wordt gegeven.
Dus een verschuiving van bijvoorbeeld klaslokalen naar meer praktijkruimtes of vice versa.
Het kan ook best zijn dat door digitalisering en virtual reality er straks binnen de school een
heel andere behoefte aan ruimtes ontstaat. Het gebouw moet daar wel in mee kunnen
bewegen.” Dat vergt in zijn visie een systeem waarbij de ruimtes simpel kunnen worden
heringericht zonder dat de boel ingrijpend moet worden gesloopt.

“Dus infrastructuur, zonering, verwarming en elektriciteit moeten dusdanig zijn, dat die de
mogelijkheden om de ruimte aan de eisen van gebruik aan te passen niet belemmeren. Je
doet het niet goed als bijvoorbeeld luchtbehandelingskanalen moeten worden vervangen
omdat wat nu nog kantoor is een leslokaal moet worden. Daar moet dus aan de voorkant
heel goed over worden nagedacht. Op het gebied van duurzaamheid vergt dat oplossingen
die wij in elk geval hier niet kunnen bedenken. Daar hebben we dus echt de markt voor
nodig. ”
Lichtsysteem
Zeker omdat hij het gevoel heeft dat er dusdanig veel ontwikkelingen zijn waar hij nu nog
geen weet van heeft. Zo werd hij onlangs geconfronteerd met een intelligent lichtsysteem dat
standaard 100 lux geeft. “Op het moment dat iemand in het lokaal komt, schaalt de lamp
boven de werkplek automatisch naar 300 lux. En als je meer wilt, dan kan je via de app op
de telefoon de lamp feller laten branden. Door dat systeem bespaar je 40 procent op je
energiekosten voor je verlichting. Daar word ik heel vrolijk van. Juist om dat soort aspecten
heb je de markt nodig. Daarom doen we aan de voorkant op ambitie en prestatieniveau een
uitvraag en daar moet de markt antwoord op geven. We gaan ons laten verrassen en dat
vinden we hartstikke spannend.”

'Dromen is een mindset'
Wytze Kuijper, programmamaker Kantoor vol Energie
Wytze Kuijper, programmamaker bij Kantoor vol Energie voelt en ziet telkens weer de
worsteling die bedrijven en organisaties doormaken wanneer ze hun kantoor willen
verduurzamen. “Dromen is een mindset. Het dromen gaat mensen makkelijk af en daar kun
je ze ook eenvoudig heenbrengen, maar wat je meestal merkt is dat er toch een drempel is
om het echt te doen.” Tegelijkertijd is volgens Kuijper het kantelpunt wel bereikt. “Het besef
dat er iets moet gebeuren begint enorm toe te nemen.”

Wytze Kuijper, aanjager van De Nieuwe Norm en de valuecase, heeft al tal van
masterclasses en workshops gegeven. Inmiddels kent hij zijn pappenheimers wel omdat ze
telkens dezelfde fases doorlopen. “Wat je merkt is dat mensen beginnen met te zeggen ‘het
kan niet’ omdat ze het niet kennen. Vervolgens vragen ze of je het kunt onderbouwen. En als
je het hebt onderbouwd dan is het ‘wie doet het dan al?’.” Volgens Kuijper verleggen
bedrijven en organisaties die met hun vastgoed aan de gang willen telkens de
besluitvorming.
Wat we met de valuecasebenadering doen is dat we aan meerdere knoppen tegelijk
draaien.
Hij begrijpt het ergens wel. Het formuleren van wat je nu met het kantoorpand wilt, de
financiering van de vernieuwing en het uiteindelijk uitvragen op prestatie is nu eenmaal een
omslag van denken. “Wat in de regel altijd het hardst terugslaat is dat de persoon of het
team dat met de transitie bezig is onvoldoende dekking vanuit de organisatie krijgt. En dan
gaat het feitelijk niet alleen over een project, maar hebben we het ook over cultuur en
gedrag.

In dat proces zit een hele systeemwereld rond de opgave, zo zijn we het gewend om te
doen, zo richten we dat in, zo zijn we georganiseerd. En wat we met de
valuecasebenadering doen is dat we aan meerdere knoppen tegelijk draaien.” Wytze neemt
een slok van zijn koffie en er verschijnt een glimlach op zijn gezicht als hij na een korte stilte
zegt: “Tja en daar worden mensen altijd héél onrustig van. Het is altijd lastig om uit je
comfortzone te gaan. En als alles binnen het systeem zegt dat het niet kan, is het veel
makkelijker om daar aan vast te houden.”
Integraliteit
Aan de andere kant ziet hij wel dat de wal het schip keert. “Er ontstaat veel meer integraliteit.
Lang is iedereen ermee weggekomen door er vooral financieel naar te kijken. Maar het
begint allemaal terug te slaan; het was misschien goedkoop, maar het was geen
verantwoorde keuze. Het begint te schuren aan tal van andere zaken. En of dat het
ecologische kantje is of het sociale kantje maakt niet zo veel uit. Mensen moeten schijnbaar
proefondervindelijk zaken meemaken willen ze überhaupt de stap van verandering zetten.
Het dromen gaat mensen makkelijk af en daar kun je ze ook eenvoudig heenbrengen. Maar
wat je meestal merkt is dat er toch een drempel is om het uiteindelijk toch te doen. Dromen is
een mindset, doen heeft echter te maken met lef! Soms hebben mensen al iets in hun hoofd,
bijvoorbeeld dat ze twee miljoen euro in het verduurzamen van het pand willen investeren.
Als door het vertalen van de geformuleerde ambities de investering op vier miljoen euro
uitkomt, dan is er wel enige gewenning nodig.
Je kan de werkelijkheid aan de voorkant niet benoemen, maar je weet nu eenmaal dat je aan
knoppen gaat draaien en dat het budget anders gaat worden. Het gaat dan om het durven
investeren in toekomstige baten in relatie tot onder andere productiviteit en ziekteverzuim,
CO2 reductie, circulariteit een flexibele werkomgeving en zelfs behouden en aantrekken van
talent. Het Valuecase-model”, benadrukt hij, “ is daarvoor een aansprekende vertrekpunt van
integraliteit.”
Een slecht binnenklimaat is een sluipmoordenaar. Bedrijven en organisaties moeten hun
verantwoordelijkheid nemen.
Het kantelpunt dat het anders moet is volgens hem inmiddels wel bereikt. De
gezondheidspijler wordt steeds belangrijker. “Een slecht binnenklimaat is een
sluipmoordenaar. Bedrijven en organisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen.
Laatst werd op een executive breakfast van Duurzaam Gebouwd door de directeur van het
Longfonds gezegd dat je het kanariepietje in je organisatie moet opzoeken. Daar krijg je
gewoon kippenvel van. Want ook luchtsystemen moeten namelijk worden schoongemaakt.
Het Gezondheidsaspect zit onder andere. ook in onze valuecase. Met aspecten als
gezondheid en veiligheid kun je geld besparen. Geld dat weer in de verduurzaming van het
gebouw kan worden gestoken.”
Verder ziet hij door het Energieakkoord, Klimaatakkoord en Grondstoffenakkoord de druk op
vastgoedeigenaren toenemen. En dan is er straks nog het verplichte Label C. “Natuurlijk is
dat niet voldoende maar het zorgt voor bewustwording. Zeker als het goed gehandhaafd
gaat worden. Als je het label dan niet hebt kost het je geld. Je ziet nu al banken nerveus
worden en het eisen, want anders gaan ze de aankoop of herfinanciering van het pand niet
meer faciliteren.”
Willenschap

De mantra van Kuijper is dat het altijd begint bij willenschap. De hamvraag is natuurlijk hoe je
van willenschap naar de uiteindelijke uitvoering gaat. Kuijper: “Op het moment dat mensen
gaan beginnen moet het een ‘projectnummer’ krijgen, dan is het formeel en dan bestaat het.
Het heeft dan ook een status. Zo lang het nog geen echt project is, dan is dromen altijd leuk
en gemakkelijk. Maar op het moment dat het een project is wordt het werkelijkheid.
Vervolgens is het een wisselwerking van de werkelijke intentie die je aan het begin van het
traject hebt vastgelegd en de weg naar daadwerkelijke realisering. In de regel beginnen we
altijd met het project en daar zetten we een projectteam op die het vervolgens gaat
uitvoeren. Wat wij zeggen is hou het nu eerst eens met een kernteam tegen het licht wat je
nu eigenlijk wilt bereiken, dus wat is je ambitie, en niet wat je wilt hebben (bestek).
Daar zit dus ook die kanteling in van een andere definiëring en functionele vraagstelling
vanuit die ambitie aan de markt. Die allereerste kerngedachte van wat je als bedrijf of
organisatie wil bereiken, moet je in het proces laten meebewegen. Telkens toetsen aan de
gezamenlijk opgestelde ambities. Dit hebben we met elkaar toch afgesproken! Dat wilden we
toch!”
Het heeft echter inzinktijd nodig, want het raakt cultuur en gedrag. De wereld is nu eenmaal
zo ingericht dat als ik voldoe aan de eisen dan doe ik het toch goed?
In zijn visie is het kernteam het geweten van de transformatie en geeft het projectteam
invulling aan de opgave. “Maar daar omheen”, benadrukt hij, “zit een zogenoemd
supportteam. Dat zijn mensen die werken in de ‘systeemwereld’ waar je doorheen moet. Dat
zijn ook mensen waarvan je weet dat ze ruimte voor je kunnen scheppen. Dat organiseren is
lastig maar voor het slagen van het uiteindelijke plan wel essentieel. De Cirkel van Belang en
de FutureBackCast zijn tools die zijn ontwikkeld om dit vroegtijdig in kaart te kunnen
brengen.”
Inzinktijd
Hij beseft als geen ander dat een dergelijke benadering niet van vandaag op morgen
gerealiseerd is. “Het heeft echter inzinktijd nodig, want het raakt cultuur en gedrag. De
wereld is nu eenmaal zo ingericht dat als ik voldoe aan de eisen dan doe ik het toch goed?
Dat zit er zo ingebakken. Dus gevolg geven aan het uitgangspunt, niet omdat het moet maar
omdat het kan, is nog lastig.
Maar”, zo besluit hij, “wel blijkt, dat de tien ontwikkelende tools die samen met de markt zijn
ontwikkeld, als onderdeel van de aanpak van Kantoor vol Energie, helpen om draagvlak,
betrokkenheid en eigenaarschap te ontwikkelen op het realiseren van comfortabele,
gezonden en energieneutrale werkomgevingen.” Hij wil er maar mee zeggen: “Het kán echt.”

Inspiratie zoeken bij Warmtebouw en
Waterschap Zuiderzeeland
Op excursie

“Een zeer inspirerende middag”, zo vatte één van de deelnemers van Gebouw vol Energie
de excursie aan de bedrijfsvestiging van Warmtebouw Utrecht bv samen. Daar kregen zij
door directeur Herman Schiltkamp een rondleiding door ‘zijn’ gebouw waarmee hij vorig jaar
de Healthy Urban Office Challenge 2017 won. Behalve de rondleiding was er ook nog een
lezing van Erik van der Linden, programmamanager van Waterschap Zuiderzeeland over de
transformatie van het waterschapshuis in een duurzaam energieneutraal gebouw. De
vernieuwing werd vorig jaar beloond met ‘de Gouden Kikker Award’.
“Ik vind het altijd leuk om mensen door ons bedrijfsgebouw te leiden en te vertellen welke
ambities wij als bedrijf op het gebied van energie en duurzaamheid hebben”, vertelt Herman
Schiltkamp. Hij is in afwachting van de touringcar die de deelnemers van de Gebouw vol
Energie-excursie uit Den Bosch naar Utrecht brengt.

Twee jaar is Warmtebouw in dit duurzame gebouw gevestigd. Het allround installatiebedrijf
met acht businessunits en zo’n 200 medewerkers ziet deze vestiging ook als showcase. “We
hebben toen we echt qua vierkante meters krap kwamen te zitten naar nieuwbouw gekeken.
Maar dat is toch ook een beetje te makkelijk.” Dit gebouw stond leeg en was nog niet zo oud.
Warmtebouw Utrecht heeft het vervolgens stukje bij beetje duurzamer gemaakt. “Daar
hebben we echt enorm veel belangstelling voor gekregen. En het feit dat we met dit gebouw
de Healthy Urban Office Challenge 2017 hebben gewonnen heeft dat natuurlijk flink
aangewakkerd.”
Gewikt en gewogen
Als de gasten uit Den Bosch zijn gearriveerd opent Wytze Kuijper van Kantoor vol Energie
de middag. Erik van der Linden van het Waterschap Zuiderzeeland krijgt als eerste de vloer.
Ook bij het Waterschap Zuiderzeeland is er aanvankelijk ook flink gewikt en gewogen over
de vraag of het nieuwbouw werd of het verbouwen van de bestaande vestiging in Lelystad.
“Maar omdat de kantorenmarkt in Lelystad zo zwak is, vonden wij het onverantwoord om de
leegstand nog verder op te laten lopen”, aldus Van der Linden. In zijn lezing neemt hij zijn
gehoor mee naar welke aanpassingen er zijn gemaakt om van het pand een energieneutraal
en vooral duurzaam gebouw van te maken. Meer over de aanpak en achtergronden van de
transformatie leest u hier
“Feitelijk staat het gebouw ook voor een transitie naar een andere manier van werken binnen
het waterschap.” Van der Linden doelt daarmee op de traditionele kantoren die plaats
hebben gemaakt voor open werkruimtes en het restaurant dat een ontmoetings- en
werkruimte is geworden. “Daarnaast zijn er kleinere ruimtes gecreëerd waar de
medewerkers kunnen vergaderen of zich in kunnen terugtrekken om rustig te werken. Het is
een fijne plek geworden om er te zijn. Zo wordt dat ook ervaren. ”

Bouwteamverband

De renovatie van het waterschapshuis is in bouwteamverband uitgevoerd. “We hebben op
economisch meest voordelige inschrijving gegund met zeer veel aandacht voor
duurzaamheid. In de aanbestedingen hebben we de markt flink uitgedaagd. Men moest met
een duurzame propositie komen. In het begin werd daar nog voorzichtig mee omgegaan,
maar in de uitvoering kwam er toch een grote mate van bevlogenheid in het team. Onze
ervaring is wel dat er in die teamvorming veel energie moet worden gestoken. We gingen wel
eens met elkaar iets leuks doen maar we hadden op dat vlak wellicht wel iets meer kunnen
doen. ”
Het Waterschapshuis Zuiderzeeland is overigens nog niet helemaal energieneutraal. De
zonnepanelen op het dak leveren voldoende om de gebouwgebonden energie te verzorgen.
De wens om ook de gebruiksenergie op locatie op te wekken, zou met zonnepanelen op de
te bouwen daken op het parkeerterrein in vervulling gaan. “Zover zijn we echter nog niet. We
zijn nu bezig om te kijken of we op gebiedsniveau iets kunnen gaan organiseren. Zo zijn er
nog wat daken in de omgeving. Maar wellicht kunnen wij met onze vraag ook andere ideeën
die er in de buurt leven in beweging brengen.”
Vijf P’s
Na de lezing van Van der Linden is het de beurt aan Herman Schiltkamp om zijn verhaal te
vertellen. Het bedrijf heeft de drie P’s van People, Planet en Profit hoog in het vaandel staan.
“Als onderneming hebben wij daar de P’s van plezier en passie aan toegevoegd”, benadrukt
hij. “De mensen die hier werken moeten het vooral ook naar hun zin hebben.”
Een plezierige en comfortabele werkomgeving is daarvoor in zijn ogen
essentieel. Warmtebouw heeft groen, gezond en slim ondernemen stevig verankerd in het
beleid, met het eigen pand als voorbeeld. Op zich was het pand van origine al duurzaam,
maar na de renovatie heeft het gebouw het predikaat van ‘Very Good’ BREEAM
binnengesleept. Op het dak liggen PV-panelen die meer dan 40 procent van het
energieverbruik opvangen, er is ledverlichting, warmteterugwinning en er is het gebruik van
stadsverwarming op basis van restwarmte. Als piketpaaltje heeft de directie 2020 geslagen.
Dan wil Warmtebouw Utrecht CO2 neutraal zijn.

Herman Schiltkamp: “Wij werken graag via het Cradle-to-Cradle principe en geloven in een
circulaire economie waarbij hergebruik en hercirculatie een toonaangevende rol spelen.” De
ambitie is om in 2020 CO2 neutraal te zijn. Daarvoor heeft het een stappenplan uitgestippeld
varierend van het verbeteren van de regelinstallatie tot het aanbrengen van een WKOsysteem en het toepassen van warmtepompen. “Maar”, voegt Schiltkamp toe, “we kijken ook
naar het wagenpark en hoe we de monteurs zo efficient mogelijk op pad kunnen sturen om
overtollige kilometers te voorkomen. Medewerkers die in de buurt wonen mogen niet eens
met de auto komen. Die moeten op de fiets.”
Rondleiding
Een rondleiding door het bedrijf volgt. Zo wordt er uitgebreid stilgestaan bij de innovatieve
wijze waarop Warmtebouw het Thialf Stadion in Heerenveen van het gas af heeft geholpen.
“Inspirerend”, zegt een van de deelnemers na afloop. “Ik vind het leuk om te horen hoe twee
zo verschillende organisaties over duurzaamheid denken en daadwerkelijk ook met hun
vastgoed aan de gang zijn gegaan.”
Heel lang om na te praten is er helaas niet. Janneke van Bakel, in Den Bosch bij de sector
stadsontwikkeling verantwoordelijk voor energie en klimaat, dirigeert alle deelnemers alweer
richting bus. De file wacht.

