
De Stichting Schone lucht voor iedereen streeft ernaar schone lucht hoger op de politieke en bestuurlijke 
agenda te krijgen. De stichting wil veroorzakers stimuleren luchtvervuiling tegen te gaan en bovendien 
innovatie aanjagen om de lucht, die wij nu dagelijks zowel binnens- als buitenshuis gedwongen worden  
in te ademen,  zo effectief mogelijk te zuiveren. De stichting roept het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, 
de wetenschap en overheden op de krachten te bundelen in dit platform en een gezamenlijk vuist te maken 
tegen vervuilde lucht. Kijk voor meer informatie op www.schoneluchtvooriedereen.nl
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LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

25 % groene energie uit het stopcontact
(aandrijfstroom voor warmtepomp)

Tot 75 % uit de lucht 
 (opgeslagen warmte)

De warmtepomp gebruikt: 
3 kW uit de lucht 
1 kW uit het stopcontact

Koelen én verwarmen met 
gratis energie

De moderne energiehuishouding van Mitsubishi Electric

3 kW uit de lucht
1 kW uit het stopcontact

Binnentemperatuur: + 21 °C

4 kW verwarmingsenergie

Bekijk onze duurzame oplossingen op: mitsubishi-climatecare.nl
of neem contact met ons op via 0800-2582582
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‘De stad’, dat zijn in eerste instantie de mensen die er wonen, werken en verblijven. De stedelijke structuur en inrichting creëren de contouren voor een aange-
name, veilige en gezonde leefomgeving. De inbreng van huidige en toekomstige gebruikers geeft de stad een eigen identiteit. Met het integreren van aspecten 
als milieu, bouw, water, energie en mobiliteit in het ontwerp en door toepassing van slimme en efficiënte systemen maken wij gebiedsontwikkelingen toekomst-
bestendig. Grontmij maakt steden voor mensen en door mensen.

Mensen maken de stad
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Henry Meijdam
Voorzitter van de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur

‘De trek naar de stad 
in combinatie met 
nieuwe ontwikkelingen 
stelt de stad voor 
enorme uitdagingen’

verbindingen over het water, maar ook 
over de weg, het spoor en door de lucht. 
Juist waar die verschillende soorten 
verbindingen samenkomen en goed op 
elkaar zijn afgestemd – in vakjargon 
multimodale knooppunten geheten –, 
ontstaat dynamiek en bloei. 

In deze moderne tIjd kun je daar nog 
een verbinding aan toevoegen die 
grote impact heeft op economie en 
stad, namelijk ICT en sociale media. 
Dat maakt snelle communicatie 
mogelijk, dichtbij en veraf waar ook ter 

wereld. De effecten daarvan zijn 
velerlei. Enerzijds leidt het tot minder 
fysieke verplaatsingen van personen en 
goederen, want communiceren gaat 
ook via ICT en sociale media. Het 
maakt Het Nieuwe Werken mogelijk 
en kleine internetbedrijven (zzp-ers) 
schieten als paddenstoelen uit de 
grond. Maar het leidt ook tot meer en 
verdere verplaatsingen, want we kopen 
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Over Smart Media
Smart Media ontwikkelt, produceert en financiert themabijlagen die via landelijke, gerenommeerde 
kranten worden verspreid. Elke themabijlage wordt gemaakt door zorgvuldig samengestelde redactie- 
teams. De grafische productie wordt verzorgd door creatieve vormgevers met gevoel voor de productie  
van moderne tijdschriften. Onze basisgedachte is een sterke onderwerpgerichtheid. Door zichtbaar 
te zijn in onze themabijlagen bereiken onze klanten het gehele verspreidingsterrein van de dragende 
krant. En selecteren ze automatisch de doelgroep die in de markt is voor de producten en diensten  
van het bedrijf. Smart Media is een jonge en dynamische onderneming met hoge doelstellingen.  
Wij ontwikkelen ons snel en onze planning is erop gericht een  
van de toonaangevende bedrijven van Europa in ons vakgebied 
te worden. Op dit moment zijn we vertegenwoordigd in Zweden, 
Noorwegen, Zwitserland, België en Nederland.

Volg ons

Steden zijn broedplaats voor vernieuwing
“De stad is hot. Op dit moment woont 
wereldwijd meer dan de helft van de 
bevolking in de stad. Naar verwachting 
is dit rond 2050 80 procent van de 
wereldbevolking. Aan de trek naar de 
stad liggen veelal economische 
motieven ten grondslag. Mensen zijn 
op zoek naar werk en dat is in de stad 
meer te vinden dan op het platteland.  

ook In nederland bloeien steden op. 
Na een periode van leegloop door 
vertrek van met name gezinnen met 
kinderen naar een rustiger woonom-
geving aan de randen van de stad en in 
groeikernen wint het wonen in de 
(binnen)stad weer aan populariteit. 
Verschillende groepen, jong en oud, 
hoogopgeleid en laagopgeleid, 
autochtoon en allochtoon, zoeken de 
dynamiek van de stad op om er te 
wonen, te werken, elkaar te ontmoeten 
en zich te vermaken. 

Steden zIjn altIjd belangrijk geweest 
als motor van de economie. Ze zijn juist 
ontstaan op plekken waar handelsstro-
men samenkomen, vaak langs of aan de 
monding van een rivier. Amsterdam en 
Rotterdam zijn daar goede voorbeelden 
van. En nog steeds zijn goede verkeers- 
en vervoersverbindingen van groot 
belang voor de (internationale) 
concurrentiepositie van steden, zeker in 
Nederland dat fungeert als toegangs-
poort van Europa voor personen en 
goederen. Denk daarbij niet alleen aan 

De stad heeft altijd 
aantrekkingskracht op 
mensen uitgeoefend. Het 
bruist er van leven, nieuwe 
ideeën worden daar vaak 
het eerst uitgeprobeerd  
en de meeste banen, 
scholen en musea vind je 
in of nabij de stad. Steden 
zijn volgens Henry Meijdam 
de motor van de economie 
en de broedplaats voor 
vernieuwing.

via internet goederen overal vandaan 
en die moeten op de plaats van 
bestemming worden gebracht. En we 
willen de persoon aan de andere kant 
van de wereld die we via internet 
hebben leren kennen of het gebied dat 
onze belangstelling heeft gewekt, ook 
een keer bezoeken. Op sociaal gebied 
leidt het gebruik van ICT en sociale 
media tot uitbreiding van het eigen 
netwerk, maar het kan er ook toe 
leiden dat er minder onverwachte 
ontmoetingen in de stad plaatshebben, 
doordat men zich terugtrekt in de 
cocon van dat eigen netwerk. 

de trek naar de Stad in combinatie 
met nieuwe ontwikkelingen stelt de 
stad dan ook voor enorme uitdagingen. 
Enkele daarvan heb ik kort aangestipt. 
Maar de stad staat voor meer opgaven, 
zoals: hoe kun je inwoners goede 
huisvesting, scholing en werk bieden? 
Hoe voed je de stad? Hoe maak je de 
stad duurzaam? Hoe zorg je dat de stad 
in beweging blijft en niet verstopt raakt? 
Hoe blijven groepen bij elkaar 
betrokken en hoe blijft openbare ruimte 
een ontmoetingsplek voor stedelingen 
van diverse pluimage?

Het antwoord op deze en andere 
vragen ligt voor een groot deel bij de 
gebruiker van de stad zelf, gesteund 
door overheid en bedrijfsleven. Want 
dat is ook van alle tijden. De stad, die 
maken de mensen zelf.”

Dit iS een bijLage bij DagbLaD De teLegraaf. De inhouD van Deze bijLage vaLt niet onDer De hoofDreDactioneLe verantwoorDeLijkheiD
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De Koninklijke Ginkel Groep houdt 
zich al bijna 110 jaar bezig met het 
duurzaam vergroenen van Nederland. 
Kennis en kunde worden verenigd en 
leidt tot prachtige projecten in de 
binnen- en buitenruimte. Binnen- 
tuinen zoals onlangs gerealiseerd in 
het gemeentehuis van Hardenberg 
maar ook daklandschappen, bomen- 
lanen, natuurontwikkelingsprojecten 
en tuinen waarin groen een 
belangrijke plaats in neemt. 
 
Met het project Ithaka in Almere 
werd in november een internatio- 
nale prijs gewonnen. Met name 
 de integratie van een natuurlijke 

zwemvijver in een mooi stadsland- 
schap oogst veel waardering.

In de wijk Spoorhoek te Arnhem 
werd gezocht naar een oplossing om 
te komen tot vergroening. Er kon 
geen ruimte worden gevonden en 
na rijp beraad werd besloten om het 
Groen recht overeind te zetten .

De “Standing Garden “ was een 
feit en werd enige jaren later 
gerealiseerd. 250 vierkante meter 
groen in een bijzondere setting. 
Groen in de wijk, beleving en 
biodiversiteit zijn het resultaat 
hetgeen veel waardering oplevert 
bij de bewoners. En niet alleen bij 
de bewoners! In september 2012 
maakte Elco Brinkman bekend dat 
dit project de Green Building Award 
2012 had gewonnen . Nationale 
waardering voor behoefte aan Groen 
in een stad in Nederland.

De Koninklijke Ginkel Groep is een 
innovatief groenbedrijf die zich richt op 
alle groene facetten in de binnen- en 
buitenruimte. 
Met de bedrijfsactiviteiten; aanleg, 
onderhoud, dak- en gevelbegroeiing, 
boom verzorging, natuurlijke water- 
partijen en zwemvijvers, natuur- 
ontwikkeling en interieurbeplanting  
kan zij invulling geven aan alle  
denkbare groene aspecten. 
Dit doen zij met 175 medewerkers vanuit 
vestigingen in Veenendaal, Leiderdorp, 
Bathmen, Den Hoorn en Zeist. 
www.ginkelgroep.nl

Met het project 
Standing garden 
te Arnhem werd de 
prijs voor de meest 
innovatieve groene 
gevel gewonnen

Vanuit expertise en passie voor 
Groen komt de Ginkel Groep tot 
innovatieve toepassingen in de 
groene leefomgeving.

Duurzaam Vergroenen

Nederland telt bijna 250.000 straten, met 
elk minimaal twee straatnaamborden. In 
verschillende vormen en maten, met een 
historische of juist een moderne vormgeving, 
bedrukt of beplakt met refl ecterend folie. 
Vaak gemaakt van aluminium.

BlueRoots biedt een duurzaam alternatief: 
een nieuw composiet dat bestaat uit materialen 

uit gerecyclede auto’s en een bio-based hars 
als binder, ontwikkeld door ARN Recycling en 
NPSP. Het materiaal wordt milieuvriendelijk 
geproduceerd, is zeer sterk en kan worden 
gegoten en bedrukt, waardoor het vele 
toepassingen kent: straatnaamborden, maar 
bijvoorbeeld ook straatmeubilair. Zo kan 
BlueRoots direct een concrete bijdrage leveren 
in het verduurzamen van een stad.

Meer informatie over toepassing van BlueRoots materiaal? 
Neem contact op via info@blueroots.nl of bel 020 661 31 81.

www.blueroots.nl www.arn.nl www.npsp.nl

DUURZAAMHEID OP ELKE STRAATHOEK

BLUEROOTS. NEW SUSTAINABLE MATERIAL.

actu e e l   du u r zaam

ElEktrischE auto

in de stad van de toekomst 
hebben elektrische voertuigen 
volgens kenners de overhand. 
De elektrische auto is nu het 
meest bekend. De auto is 
tijdens het rijden schoner dan 
gewone auto’s, doordat er 
geen vervuilende stoffen uit 
de uitlaat komen. het opladen 
gebeurt bij oplaadpalen met 
stroom. Die is nu nog niet 
duurzaam – want voor een 
flink deel afkomstig uit steen- 
kool- en bruinkoolcentrales. 
verwacht wordt dat in 2030 
een deel van die stroom uit 
hernieuwbare bronnen komt.

GrEEn city indEx

het Deense kopenhagen wil in 
2025 de eerste co2-neutrale 
stad van europa zijn. industrie 
is uit de binnenstad verdwe-
nen, het fietsroutenetwerk is 
uitgebreide (een derde van de 
inwoners gaat dagelijks met 
de fiets naar het werk), een 
groot deel van het eten dat in 
de stad geconsumeerd wordt 
is van biologische afkomst. 
kopenhagen staat dan ook  
op 1 in de ‘green city index’ 
van europa, gevolg door 
Stockholm en oslo. amster- 
dam komt op de vijfde plek.

Het is nog vroeg als je sloffend naar de 
keuken loopt voor een kop koffie. Het 
apparaat doet het niet, zie je aan het 
energiesysteem aan de muur. Het is 
koud en bewolkt buiten, dus de zonne- 
panelen die op het dak liggen leveren 
nu te weinig energie. Dan maar over- 
schakelen op de voorraad duurzame 
energie die je hebt opgeslagen in de 
accu van de e-auto van de buurt. De 
wasmachine aanzetten komt vanavond 
wel, als de elektriciteit weer goedkoper 
is. Je reserveert met een app op je 
smartphone snel het vervoer naar het 
werk: de elektrische fiets die je normaal 
neemt is al uitgeleend aan de buurman, 
dus dan maar een elektrische step. Het 
is maar voor een paar uur, want ’s 
ochtends werk je vanuit huis. Dan kun 
je gelijk in de gaten houden of de 
kameleongevel met licht reflecterende 
panelen die kort geleden is aangelegd 
wel goed werkt. En misschien nog even 
sporten om met je bewegingen wat 
extra energie te produceren. Groenten 
voor het avondeten kun je in de tunnels 
van de ondergrondse kwekerij nog de 
hele dag ophalen, denk je terwijl je naar 
de crosstrainer loopt.

Het klInkt voor StadSbewonerS 

van nu misschien nog futuristisch, 
maar naast het vliegveld van Abu 
Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde 
Arabische Emiraten, verrijst uit zes 
vierkante kilometer woestijngrond zo’n 
hypermoderne stad. Volgens de 
geruchten uiteraard helemaal CO2-
neutraal: energie wordt opgewekt uit 
duurzame bronnen en uit het afval van 
de toekomstige bewoners van Masdar 
City, te vertalen als ‘stad van de bron’. 
Met een universiteit die gespecialiseerd 
is in de techniek van groene energie, 
een zonne-energiecentrale die energie 
voor de inwoners levert, en futuristische 
onbemande elektrische taxi’s. Masdar 
City moet in 2020 af zijn, en lijkt in 

geen enkel opzicht op het emiraat van 
vandaag de dag, dat draait op oliedollars 
en behoort tot de landen met ’s werelds 
hoogste carbon footprint per inwoner. 

een futurIStIScH exPerIment, maar 
helaas zijn lang niet alle ideeën en 
plannen voor een duurzame en 
leefbare stad haalbaar. “Niemand kan 
voorspellen hoe de wereld er in 2050 
uit zal zien”, zegt Ton Dassen, onder-
zoeker bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL). “Wensdenken 
ligt dan snel voor de hand.” Twee jaar 
geleden deed het PBL een grootschalig 
onderzoek naar de duurzame stad van 
de toekomst. Naast 100 stakeholders 

fossiele brandstoffen zoals olie, gas en 
kolen zijn de afgelopen tijd sterk 
toegenomen, en uiteindelijk zullen 
deze grondstoffen ook uitgeput raken. 
De meeste energie die huishoudens 
iedere dag gebruiken komt echter uit 
deze fossiele brandstoffen. Slechts vier 
procent van de op dit moment 
gebruikte energie is duurzaam, blijkt 
uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Er valt dus nog veel 
te halen. Dassen: “Als we onze steden 
willen verduurzamen dan is het 
verstandig om onze afhankelijkheid 
van deze grondstoffen te verminderen. 
Een manier is om het gebruik terug te 
brengen. De stad is daar bij uitstek 
geschikt voor omdat de dichtheid van 
mensen erg hoog is.” Mensen in een 
stad wonen namelijk vaak in apparte-
menten, en niet in vrijstaande huizen. 
Omdat de warmte tussen verschillende 
woonlagen en aaneengesloten panden 
beter blijft hangen, verbruiken ze 
minder energie dan iemand die buiten 
de stad in een vrijstaand huis woont. 

In de meeSte Steden in Nederland 
wordt al gewerkt aan duurzame energie- 
oplossingen. Buiten de stad worden 
kleine energiecoöperaties opgericht die 
lokaal alleen maar duurzame energie  
opwekken. Met windmolens, zon, bio- 
massa, of aardwarmte. “De investerings-
kosten zijn hoog maar op den duur 
bespaar je op energielasten en op 
maatschappelijke kosten”, zegt Marjon 
Bosman van Platform 31, een organisa-
tie die samen met publieke en private 
partijen werkt aan de vernieuwing en 
verbetering van de stad en regio.

daar merkt de StadSbewoner in de 
praktijk in eerste instantie niet veel 
van. Totdat hij of zij met energie kan 
gaan besparen op de kosten. En dat 
kan in de toekomst, want de verwach-
ting is dat bewoners meer inzicht 

allemaal redenen waarom de auto in 
de toekomst minder noodzakelijk 
wordt. Inwoners van de stad kunnen 
gebruik maken van andere, duurzame 
vervoersmiddelen, zoals de elektrische 
fiets, brommer, of step. En niet 
iedereen hoeft er een aan te schaffen, 
want de vervoersmiddelen worden 
gedeeld en alleen gebruikt als ze nodig 
zijn. Via een applicatie op je telefoon is 
er op in te tekenen. Dassen: “Op je 
telefoon voer je in waar je heen moet en 
op welk tijdstip. Vervolgens krijg je een 
hele lijst met duurzame vervoersmid-
delen in de buurt die je kunt gebruiken.”

krijgen in de toestroom van energie via 
smart grids. Omdat een belangrijk deel 
van de energie in de toekomst van 
duurzame bronnen komt, zullen er 
pieken en dalen zijn in de energie die 
beschikbaar is. Waait het hard? Dan is 
er op dat moment even meer goedkope 
stroom. Is het windstil? Dan moet 
opgeslagen stroom worden gebruikt 
die duurder is. Bewoners kunnen hun 
energiegebruik hierop aanpassen. 
Dassen: “Stel je voor: je krijgt een 
sms’je als de energie goedkoop en 
overvloedig is, en dan kan je snel je 
wasmachine of verwarming aanzetten.”  
Maar helemaal zelfvoorzienend zullen 
steden voorlopig niet worden, ook niet 
in 2050. Zelfs als op ieder dak van een 
Amsterdamse woning zonnepanelen 
liggen, en elk bedrijventerrein vol 
staat met windmolens, dan kan slechts 
een derde van de stad in energie 
worden voorzien, becijferde het PBL. 
Met besparing kan nog een derde 
worden gekort.

maar een duurzame stad gaat verder 
dan alleen energie. Ook transport is 
essentieel in een goed functionerende, 
groene stad. De fundamenten voor 
duurzaam vervoer zijn iedere dag al in 
de grote steden zichtbaar. Er zijn 
parkeerplaatsen voor elektrische auto’s 
met bijbehorende oplaadpalen, trams 
en bussen rijden op groene stroom. 
Toch zijn er nog veel auto’s in de stad 
en zijn parkeerplaatsen schaars. Dat 
gaat in de duurzame stad van de 
toekomst anders. “Er zijn meer 
verschillende soorten duurzame 
vervoerssystemen waarbij meer ruimte 
is voor bewegen in de stad”, denkt 
Bosman van Platform 31 net als 
Dassen. Fietspaden en routes die tot 
ver buiten het centrum leiden, winkels 
die op loop- of fietsafstand liggen, het 
werk dat niet meer dagelijks op 
kantoor hoeft plaats te vinden. Het zijn 

tekSt CARiEN TEN HAVE

in 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in steden. in hoog tempo trekken mensen 
naar de stad. Daarmee verandert ook de infrastructuur en stedenplanning. Ruimte wordt 
steeds beperkter. Hoe zorgen we er in de toekomst voor dat de stad ook duurzamer wordt?

een groene toekomst voor de stad

vervoerSmIddelen in de omgeving 
zullen vaker worden gedeeld, maar  
ook op het gebied van voedsel en 
groen komen er in de toekomst meer 
lokale samenwerkingen. Grote 
leveranciers worden ingeruild voor 
kleine coöperaties, in de winkels  
liggen meer locale producten uit de 
omgeving, buurtschappen delen de 
energie die opgewekt wordt uit 
zonnepanelen. “Het ruimtelijk 
domein wordt steeds meer van ons 
allemaal”, denkt Marjon Bosman van 
Platform 31. Omdat ruimte in de stad 
schaars is, zijn parken en groene 
pleinen duur om aan te leggen, maar 
ze verhogen wel de financiële en 
sociale waarde van een wijk. Om toch 
een groen gebied te maken zonder 
bakken met geld uit te geven, kunnen 
gevels en daken van gebouwen met 
planten en gewassen worden bekleed. 
“Je kunt ruimtes dubbel gebruiken”, 
aldus Bosman. “Een groen dak is niet 
alleen leuk om te zien maar het is 
ook waterbergend, geluidsdempend 
en warmte-isolerend. In een grote 
stad met ruimtegebrek is die dubbel-
functie essentieel.”

en dIe dubbelfunctIe kan ook 
ondergronds plaatsvinden. Niet  
alleen aardwarmte kan in de stad als 
energie uit de grond worden gehaald, 
maar er kan ook voedsel worden 
geproduceerd. Goedkoper, want 
dichterbij de stad en de bron die het 
inkoopt. In het buitenland zijn al 
experimenten met ondergrondse 
‘torens’ waar in verschillende lagen 
groenten groeien. Met artificieel 
daglicht via led-verlichting worden  
de groenten gekweekt, en de oogst  
lukt zo goed als altijd, want er is nooit 
te veel regen of te weinig zonlicht. 
Bosman: “Dat klinkt heel futuristisch 
en daar zullen we best even aan 
moeten wennen.”

werden ook architecten om hun 
mening gevraagd, en zij kwamen soms 
met de wildste ideeën. Een dakpark 
bovenop een kantorencomplex met 
energie producerende voetbalvelden, 
woonblokken met kameleongevels die 
licht en warmte reflecteren, parkeer-
torens met zonnepanelen die de 
energie opvangen voor de elektrische 
auto’s die er geparkeerd staan. “Prima 
als tegenwicht voor het conservatieve 
denken van veel bestuurders en 
projectontwikkelaars, maar niet altijd 
uitvoerbaar.” Duidelijke taal, maar wat 
kunnen we wél verwachten in 2050? 

over duurzame enerGIe in de stad 
van de toekomst wordt vooralsnog het 
meest nagedacht. De prijzen van 

‘Niemand kan 
voorspellen hoe 
de wereld er in 
2050 uit zal zien’

‘Als we onze steden 
willen verduurzamen 
dan is het verstandig 
om onze afhankelijkheid 
van deze grondstoffen 
te verminderen’ton Dassen

ton Dassen

noG een Paar jaar verder in de 
toekomst heeft ook de elektrische auto 
een spurt gemaakt. Het vervoers-
middel zal volgens Dassen nog steeds 
duurder zijn dan de auto met 
verbrandingsmotor, maar kan wel 
langere afstanden overbruggen dan nu. 
Bovendien kan de accu gebruikt 
worden om het overschot aan 
duurzame wind- en zonne-energie op 
te slaan. “De elektrische auto biedt de 
mogelijkheid om energie van zon en 
wind te bufferen. Je kunt met de 
elektrische auto naar het werk rijden, 
hem daar stallen in een parkeergarage 
en laten opladen met energie van de 
zon en wind.”

Marjon Bosman: “Een groen dak is niet alleen leuk om te zien maar het is ook  
waterbergend, geluidsdempend en warmte-isolerend.”
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Bezoek de Stadsingenieurs op  
INFRATECH 2013, Ahoy Rotterdam

Opening
Op 15 januari zal Marcel Meijs, voorzitter 
van de Vereniging van gemeentesecreta-
rissen, het Stadsingenieursplein openen. 
Dan Bekker, hoofd van IBU Stadsinge-
nieurs (Utrecht), biedt dan namens de 
samenwerkende Stadsingenieurs het 
“Manifest Stadsingenieurs” aan.

Wie zijn de Stadsingenieurs
Bij de Stadsingenieurs ligt de kennis en 
ervaring  verankerd op het gebied van 
stedelijke infrastructuur en inrichting van 
de openbare ruimte. De Stadsingenieur 
werkt meestal binnen de gemeentelijke 
organisatie, of is er op enige afstand 
aan verbonden. In het verleden werkte 
de Stadsingenieur binnen diensten als 
Publieke Werken of Gemeentewerken en 

was sterk gericht op de eigen gemeente-
lijke organisatie met projecten binnen de 
eigen grenzen. Nu ligt de focus op een 
meer structurele- en integrale kennis- en 
capaciteitsborging en er ontstaan steeds 
meer samenwerkingsverbanden tussen 
de steden en regio’s.

Ontmoet de Stadsingenieur op het 
Stadsingenieursplein
Op een gastvrije beursstand presenteren 
de samenwerkende gemeenten zich en 
tonen ze het beste uit hun vakgebied. 
Met voorbeelden uit de praktijk neemt 
de moderne stadsingenieur ambitieuze 
collega’s, deelnemende bedrijven en 
bezoekers  mee in de dagelijkse praktijk 
van  de stadsingenieur. Hij of zij zal met 
gepaste trots  duidelijk maken wat het 
betekent om Stadsingenieur te zijn. 
Gedurende de beursdagen worden 
presentaties gehouden over thema’s 
die hen bezighouden. Denk daarbij aan 
innovatieve projecten, duurzaamheid, wa-
terprojecten, bruggen & tunnels en groen 
& bomen. Het uitgangspunt is steeds de 
lokale stedelijke kennis en betrokkenheid, 
waarbij de  belangen van burgers, bedrij-
ven en bezoekers centraal staan. ■

aDVertOrIal

De samenwerkende Stadsingenieurs 
zijn weer nadrukkelijk aanwezig  
op de 10e INFrateCH in ahoy  
rotterdam. Van 15 t/m 18 januari 2013 
nemen de Stadsingenieurs van de 
circa 20 grotere Nederlandse steden 
hun collega’s uit de grond-, weg- en 
waterbouw mee naar de praktijk van 
de stedelijke infrastructuur.

Meer informatie
U treft het Stadsingenieursplein aan op INFrateCH standnummer 5.300. 
Informatie over de Stadsingenieurs vindt u op https://stadsingenieurs.pleio.nl
Voor informatie over de INFrateCH 2013 kunt u terecht bij www.infratech.nl

Kies uit ruim 200 opleidingen
Investeer nu in je toekomst

BOB Opleiding, Training en Advies is hét 
 opleidingsinstituut voor alle sectoren in de bouw.
Compleet in aanbod
Deskundig in aanpak

BOB bv   Postbus 715   2700 AS Zoetermeer
www.bob.nl of 079 325 24 50
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SlimFix® Deco zolderisolatie
De snelste en voordeligste manier om energie 
te besparen

•  Het snelst verwerkbaar =

kostenbesparend, minder overlast.

•  Zeer eenvoudig te monteren dankzij

gepatenteerde profi elen.

• Een stootvaste witte binnenafwerking.

•  Een luchtdichte aansluiting zonder

extra handelingen.

• Milieuvriendelijk en 100% recyclebaar

www.zolderisoleren.nl

1

2

3

NIEUW ISOLATIESYSTEEMVEROVERT NEDERLAND

Duurzaam 
wonen

In Almere staat het huis van Cri-Cri en Alexander Gouw. In een wijk die duurzaam en 
ecologisch is opgezet. Het groen in de wijk is van alle eigenaren samen. “Dat verhoogt de 
saamhorigheid”, vertelt Cri-Cri. “Wij hebben een kavel gekocht en konden zelf bepalen hoe 
ons huis eruit kwam te zien. We hebben onze plannen gemaakt op basis van de huizen die al 
in de wijk stonden. Wat we mooi vonden aan andere huizen, hebben wij ook gebruikt. Zoals 
het gebruik van de sedumplanten op de niet te steile daken.”

Duurzaam bouwen is goedkoop
Het huis heeft natuurlijk ook zonne-energie; geen panelen, maar buizen. Cri-cri vertelt dat 
het rendement van buizen veel groter is dan van panelen. “Veel mensen denken trouwens 
dat als je duurzaam wilt bouwen, dat veel duurder is dan bouwen op de traditionele manier. 
Maar dat is echt niet zo. Wij hebben vanaf april tot oktober gratis warm water. De was-
machine draait op warm water. Die hoeft dat water dus niet meer voor te verwarmen. 
Dat betekent dat de wasprogramma’s veel korter zijn, wat veel minder energie kost.” 

Planten zorgen voor isolatie
We hebben een ventilatiesysteem dat werkt als een airconditioner, maar dan omgekeerd. 
Wij krijgen warme lucht binnen. De planten op het dak zorgen voor een perfecte isolatie, 
en het is nog mooi ook. Zomers hebben we het hier lekker koel en ’s winters houden we de 
warmte binnen. 

Energielabel
Ook een modern rijtjeshuis kan duurzaam gebouwd zijn of duurzaam verbouwd worden. 
Wilt u de energieprestatie van uw woning weten, dan kunt u een energielabel aanvragen. 
Voor meer informatie zie www.energielabel-aanvragen.nl.

Woningrapport van het Kadaster
Het Woningrapport biedt u snel en eenvoudig complete informatie over een woning. Naast 
kadastrale- en topografische informatie van het Kadaster, bevat het ook informatie van 
andere aanbieders van vastgoedinformatie, bijvoorbeeld foto’s van de woning, gemeentelijke 
informatie zoals het bouwjaar en een (eventueel) energielabel geleverd door Agentschap NL. 

Het Woningrapport van het Kadaster is geschikt als referentie bij de waardebepaling 
van een woning bij bijvoorbeeld koop- of verkoop. Voor meer informatie zie: 
www.kadaster.nl/woningrapport.

www.kadaster.nl/woningrapport
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tekSt CARiEN TEN HAVE

Het is druk in de 
Nederlandse steden en de 
ruimte voor vernieuwing 
is beperkt. De enige twee 
plekken waar nog plaats is 
voor nieuwe ontwikkelingen 
zijn in de lucht en onder  
de grond.

de ruimte zit onder de grond

alEx Goldblum

Directeur van eurofiber

■ Wat is GlasvEzEl?

“je moet glasvezels zien  
als haardunne vezels van 
glas. De glasvezelnetwerken 
zitten als dunne pijleidingen 
onder de grond en kunnen via 
het licht grote hoeveelheden 
data razendsnel over grote 
afstanden transporteren. 
anders dan de huidige 
koperen buizen, is het signaal 
van glasvezel altijd sterk,  
ook als je er verder van 
verwijderd bent.”

■ dus GlasvEzEl hEEft dE 

toEkomst?

“ja. we willen tegenwoordig 
altijd bereikbaar zijn: er  
zijn meer smartphones en 
tablets, we vergaderen met 
behulp van video conferen-
cing, we werken en leven met 
interactieve media. hiervoor 
gebruiken we grote hoeveel-
heden data. glasvezel- 
verbindingen zijn de enige die 
deze enorme stroom van data 
kunnen verwerken.”

■ Wat ‘draait ’ Er allEmaal  

op GlasvEzEl?

“een heleboel. in de stad kun 
je denken aan camerabewa-
king en het aansturen van 
stoplichten, maar ook aan het 
online toegankelijk maken  
van digitale archieven in 
musea of het ondersteunen 
van tv-uitzendingen die 
gebruik maken van live- 
streaming op internet. 
Sluizen, bruggen en water-
keringen worden op afstand 
aangestuurd. onder de grond 
raast een digitale snelweg  
aan glasvezelkabels onder  
ons door.”

■ ondEr dE Grond Wordt hEt 

qua infrastructuur druk. EEn 

problEEm voor GlasvEzEl? 

“het is kapitaalintensief om 
te leggen. De grond moet  
letterlijk open. Daarom is  
het van belang dat alle 
ondergrondse netwerken  
zijn geregistreerd.”

■ Wat zijn dE knElpuntEn?

“het voornaamste knelpunt is 
hoe snel we het glasvezelnet-
werk kunnen uitrollen. er 
komen ieder jaar kilometers 
glasvezel onder de grond bij. 
Dat vergt een perfecte afstem- 
ming tussen instanties zoals 
gemeenten en provincies voor 
het aanvragen van bijvoor-
beeld vergunningen en herbe- 
strating. Dat kost veel tijd.”

i nspi rati e   i n frastr uctu u r

Iedere ochtend horen we het op de 
radio: file op de ring van Amsterdam, 
stilstaand verkeer op knooppunten 
rond Rotterdam, een half uur vertra-
ging bij Utrecht. Hordes mensen persen 
zich iedere dag over de wegen, wandel- 
routes en fietspaden die in de grote 
Nederlandse steden zijn aangelegd. Er 
wordt in snel tempo bijgebouwd en 
vernieuwd om de stad toegankelijk te 
houden. Maar ruimte is er lang niet 
altijd. Hoe moet dat met de infrastruc-
tuur in de 2030? Want de stad van de 
toekomst wordt alleen maar drukker. 

GelukkIG zIjn er volgens de kenners 
nog voldoende mogelijkheden op het 
gebied van infrastructuur. Ja, er is 
weinig ruimte over in grote plaatsen in 
Nederland. “Maar nog lang niet alle 
ruimte in steden wordt optimaal 
gebruikt”, weet Elco Brinkman, 
voorzitter van brancheorganisatie 
Bouwend Nederland. “Nederland is 
een plat land en er wordt ook plat 
gebouwd. We morsen nu nog te veel 
ruimte.” Goed voorbeeld van ruimte-
verspilling is volgens hem winkel-
centrum en station Hoog Catharijne in 
Utrecht, een ‘platte koek’ midden in het 
centrum van de stad. Hoewel het 
gebied omringd wordt door hoog-
bouw, bestaat het winkelcentrum zelf 
maar uit twee verdiepingen. Geen 
toonbeeld van intensief en efficiënt 
gebruik van een grote lap kostbare 
grond. Brinkman: “Als je uitrekent 

hoeveel kubieke meter wordt gebruikt 
in de stad dan is dat weinig. Wij 
Nederlanders houden van plat.”

volGenS brInkman is er op twee 
manieren ruimte te winnen: boven de 
grond (de hoogte in), en onder de 
grond. Bouwen boven de grond is voor 
Nederlandse bouwers geen onbekend 
terrein. Knooppunten en viaducten 
worden vaak al gebouwd met 
meerdere lagen, zeker bij ringwegen 
rond de grote steden. Grote kantoor-
gebieden aan de randen van steden 
gaan ook steeds meer de hoogte in. 
Maar in steden zelf wordt dit soort 
hoogbouw amper toegepast. “Neem een 
willekeurig kruispunt”, zegt Brinkman. 
“Daar zit een onnoemelijke hoeveel-
heid ruimte als je een overkruising boven-
langs maakt. Eronder is plek voor 
groen, op het kruispunt zelf kan een 
kantoor of bioscoop komen.” Hoewel 
er veel wordt gesproken over hoog 
bouwen blijft volgens Brinkman altijd 
de discussie opkomen over de 

vierkante betonnen constructies dus. 
“Het uiterlijk van de infrastructuur 
moet voor bewoners van moderne 
steden passen in het landschap. In 
tegenstelling tot vroeger, waar het 
voornamelijk ging om functionaliteit.” 

dat betekent ook dat infrastructuur 
met een minder mooi uiterlijk, denk 
bijvoorbeeld aan parkeergarages of 
kruispunten, in de toekomst liever weg 
worden gestopt onder de grond. Voor 
parkeergarages zien we dat al veel 
gebeuren, maar ook met tunnels 
worden in steden zoals Rotterdam 
auto’s onder de stad door geleid naar 
de ring.  Een prijzige onderneming, 
want het aanleggen van vervoersroutes 
onder de stad kost nog meer geld dan 
bouwen boven de grond. “Het is erg 
kostbaar, want de grond in het 
Westland (waar veel grote steden 
zitten, red.), is nat en vochtig”, erkent 
Brinkman. “Maar technisch gezien is 
het steeds vaker mogelijk.” In de 
toekomst wordt het bouwen onder de 
grond naar verwachting haalbaarder. 
Want juist onder de grond valt nog 
veel winst te behalen. Hele transport-
systemen die producten van leveran-
ciers naar verkopers in de stad kunnen 
sturen zonder met vrachtwagens de 
stad in te hoeven rijden, postpakketjes 
die ondergronds naar een centraal 
verzamelpunt gaan. Het moet over 
tientallen jaren mogelijk zijn.

maar nIet oP Hele Grote schaal, want 
de fundamenten van steden liggen er 
al jaren, óók onder de grond. “In het 
historisch centrum van een stad ligt de 
hoofdinfrastructuur er al, en een stad 
open breken om de grond in te gaan is 
dan niet altijd mogelijk”, zegt Gert de 
Roo. En aangezien de hoogte ook geen 
optie is, blijft er maar een optie over: 
bestaande gebouwen en gebieden 
moeten in de toekomst efficiënter 
worden ingezet. “Er is veel leegstand 
van kantoorpanden in de steden”, 
aldus De Roo. “In de toekomst moet 

worden gekeken hoe die loze 
ruimtes beter kunnen worden 
gebruikt en opgevuld.” Lege kantoor-
panden die worden ingezet als 
parkeergarages, hotels of woonplekken 
voor studenten bijvoorbeeld. 

en daar IS GenoeG Plek voor, weet 
Jan Nijhof van advies- en ingenieurs-
bureau Grontmij. “De komende 10, 20, 
30 jaar komen er veel gebieden vrij, 
bijvoorbeeld de industriegebieden 
dichtbij het centrum, die niet meer 
voldoen aan de wettelijke normen. Het 
herinrichten van bestaande gebieden en 
gebouwen is duurzaam, we moeten de 
focus leggen op revitalisatie waar nodig 
en mogelijk is.” Daarbij moet vaker 
vraaggericht gewerkt worden in plaats 
van aanbodgericht, vindt Nijhof. 

luchtrechten. “Wie bezit de lege 
ruimte boven de grond? Een vraag 
waar nog geen eenduidig antwoord 
op is. Bovendien dienen vraagstukken 
als veiligheid en geluidsoverlast 
zich regelmatig aan.” 

de HooGte In bouwen is dus lang niet 
altijd een optie, zeker omdat het voor 
bewoners van een stad ook steeds 
zwaarder weegt dat ruimtes er 
esthetisch goed uitzien. “Of een stad 
ook mooi is, wordt voor de inwoners 
steeds belangrijker”, zegt Gert de Roo, 
hoogleraar planologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Weg met 
uit de grond gestampte vinexwijken en 

‘We morsen nog 
te veel ruimte’

‘Of een stad mooi is, 
wordt voor de inwoners 
steeds belangrijker’

elco brinkman

gert de roo

Herinrichten van gebieden wordt 
alleen een succes als rekening wordt 
gehouden met de bestaande omgeving 
en de behoefte van de bewoners van de 
stad. Zo merkt Nijhof dat er in de 
toekomst meer vraag gaat zijn naar 
multifunctionele gebieden, waar 
wonen, werken en recreëren samen 
gaan. In het havengebied van 
Rotterdam hebben veel van de 
bedrijven verhuisplannen “Dit schept 
ruimte om het gebied te herontwikke-
len tot een wijk waar zowel gewerkt als 
geleefd wordt langs het water, en de 
behoefte van de gebruiker voorop 
staat”, aldus Nijhof. Het intensief 
gebruiken van de bestaande infra-
structuur, het lijkt dus de meest 
simpele oplossing voor de toekomst. 
De stad van de toekomst moet juist 
voortkomen uit wat er al is.

5 vraGEn aan...

‘De komende 10, 
20, 30 jaar komen 
er veel gebieden 
vrij, bijvoorbeeld de 
industriegebieden 
dichtbij het centrum, 
die niet meer 
voldoen aan de 
wettelijke normen’
jan nijhoff

More than a rock. 
It’s a lifesaver.
Rockwool steenwol is onbrandbaar, beperkt 
branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen 
rook en veroorzaakt geen toxische gassen. Door 
de langere vluchttijd in geval van brand draagt 
Rockwool isolatie bij aan het redden van levens. 

www.rockwool.nl
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Intelligente draaideur  
bespaart veel energie

kantoren, zitten barstensvol innovaties om de 
deuren energiebesparend en veilig maken, weet 
Henk Goede, marketing manager van Boon 
Edam Nederland. Dit oer-Hollandse bedrijf  dat 
onderdeel is van Koninklijke Boon Edam 
International en volgend jaar 140 jaar bestaat, is 
wereldmarktleider op het gebied van draaideuren 
en toonaangevend leverancier van systemen voor 
beveiligingsentrees. Het bedrijf  ontwikkelt zowel 
automatische als handbediende draaideuren, maar 
levert ook automatische schuifdeuren en 
entreeoplossingen voor toegangsbeveiliging.

Draaideuren zijn energiebesparend ten opzichte 
van schuifdeuren en andere conventionele deuren, 

omdat ze een permanente afscheiding vormen 
tussen het binnen- en buitenklimaat. Met andere 
woorden: “ze zijn altijd open, maar toch altijd 
gesloten”. “We hebben samen met de TU Delft 
een energiecalculatieprogramma ontwikkeld, 
waarmee we inzichtelijk maken wat de energiebe-
sparing van onze draaideuren is ten opzichte van 
andere type deuren.” Ook heeft Boon Edam een 
systeem ontwikkeld waarbij een automatische 
schuifdeur gekoppeld is aan een weerstation. Bij 
koud weer, regen of  storm gaat de deur o.a.  
minder ver open om het energieverlies te beperken. 

Draaideuren worden zelf  ook steeds energiezuini-
ger. Intelligente sensoren zien bijvoorbeeld of  een 
passant recht op de deur afloopt, of  er alleen 
voorbij loopt. “Dat scheelt weer draaien, slijtage 

advertorial

en energie”, aldus Goede. Motoren worden steeds 
efficiënter en besturingen intelligenter en het 
bedrijf  zoekt daarnaast manieren om in materiaal-
gebruik het ‘cradle-to-cradle’-principe te kunnen 
toepassen. Boon Edam produceert zelfs al 
handbediende draaideuren die energie opwekken. 

Ze zijn er nog: winkels die de kou buiten houden door een luchtgordijn de 
straat op te laten blazen. Zonde van de energie, want slimme draaideuren 
kunnen een forse besparing op de energienota opleveren en tegelijkertijd  
een welkome entree van een gebouw vormen. 

“Als iemand door de deur loopt, wordt door het 
draaien stroom opgewekt, waardoor de verlichting 
in de deur gaat branden”, legt Goede uit.

Ook veiligheid vormt een belangrijk aspect. De 
deuren worden gebruikt door allerlei verschillende 
groepen gebruikers, zoals mensen met kinderwa-
gens en rollators, kleine kinderen, rolstoelers of  
gehaaste vliegtuigpassagiers met rolkoffers. 
Tegelijkertijd moeten er bij een calamiteit wel snel 
veel mensen door de deuren kunnen vluchten. 
Dat alles stelt hoge eisen aan het ontwerp en het 
inregelen van de deuren. In 2013 wordt een 
Europese norm voor draaideuren van kracht, de 
NEN-EN 16005-norm. “We zijn daar al 
uitstekend op voorbereid en we houden onze 
producten nog eens kritisch tegen het licht.” ■

Maak ook kennis met  
onze nieuwe energie 
opwekkende draaideuren. 
Deze handbediende 
NRG+ Tourniket  is  
uitgerust met een speciale  
generator die wordt 
aangedreven door 
menselijke energie.

J e ziet het niet, maar al die draaideuren  
die toegang geven tot fraaie winkels of  

Soepel over de drempel!
Bijna iedereen krijgt dagelijks te maken met verkeersdrempels. En wie denkt dat dit altijd 
verkeershindernissen zijn, heeft het mis. Total Technical Solutions (TTS) produceert namelijk 
beweegbare drempels, waarmee automobilisten die zich aan de snelheid houden worden beloond.

 “E en verkeersdrempel 
vervelend? Niet als de 

automobilist zich aan de regels 
houdt!” Aan het woord is Alfred 
Spijkerman, eigenaar van Total 
Technical Solutions. Spijkerman 
doelt op de letterlijk beweegbare 
drempels, die hij met zijn bedrijf  
ontwikkelt. “Ik heb twee verschil-
lende soorten bijzondere drempels 
in het assortiment. Ons huidige 
product is de FLEX-drempel en 
we zijn bezig met het ontwikkelen 
van een SmartFLEX drempel.”

Wat houdt dat precies in? Spijkerman 
over de huidige FLEX-drempel, 
waarvan er inmiddels honderd 
functioneren in Nederland: “Deze 

drempel biedt vooral voordelen 
voor de bus en de brandweer. 
Door het gewicht van deze zware 
voertuigen wordt de drempel auto-
matisch vlak gedrukt, terwijl de 
gewone automobilist effectief  in zijn 
snelheid word geremd. Hierdoor is 
het mogelijk om ook op busroutes 
uitstekende verkeersveiligheid 
te garanderen.” 

Waar deze drempel dus reageert op 
het gewicht en niet op de snelheid, 
reageert de nieuwe SmartFLEX wel 
op beide. “Deze slimme beweeg-
bare drempel zal de automobilist 
belonen met een vlakke rijplaat als 
die zich aan de snelheid houdt. 
De hardrijder wordt gestraft met 

een hobbel. Als het om een bus 
of  brandweer gaat, wordt door 
het gewicht ervan de drempel 
automatisch vlak gedrukt.”

Met deze twee soorten drempels 
wil Spijkerman dat de 20% van de 
automobilisten die nu nog te hard 
rijdt, wordt teruggebracht naar 
5%. “Bovendien heeft de overheid 
vastgesteld dat het aantal verkeers-
doden in 2020 verminderd moet 
zijn naar 550. De FLEX-drempel 
en SmartFLEX kunnen daarvoor 
goede middelen zijn. Als men op 
grote schaal het concept van deze 
producten gaat inzien, kan dit 
concept een grote bijdrage leveren 
aan de verkeersveiligheid.”

ADVERTORIAL

3 ontWErpEn van 
frits van donGEn

■ thE WhalE 

Met zijn grootte, schuine 
vormen en zinken gevel is 
woongebouw the whale een 
havenicoon in amsterdam. 
het blok bevat 214 apparte-
menten, commerciële 
ruimtes, een semi-openbaar 
binnenhof en een onder-
grondse parkeergarage. 

■ dE landtonG

wooncomplex De Landtong 
op de kop van zuid in 
rotterdam is een stad in een 
stad. het was het eerste 
nieuwe wooncomplex in het 
voormalige havengebied en 
bestaat uit twee grote 
gesloten bouwblokken. De 
blokranden bestaan uit een 
gevarieerde compositie van 
schijven, torens en stroken. 

■ pathé arEna

Dit doosvormige gebouw in 
amsterdam heeft 14 bioscoop-
zalen. het is zo efficiënt geor- 
ganiseerd dat twee operato-
ren genoeg zijn om alle zalen 
te bedienen. De entrée met 
een verlichte glazen trap met 
een waterval van kleuren 
geeft de bezoeker even het 
gevoel zelf de ster te zijn.

‘De stad van nu is de stad  
van de toekomst’
De stad van de toekomst is niet een immer uitbreidend conglomeraat met megalomane, futuristische 
nieuwbouw. De stad is een adaptieve leefomgeving waar de gebouwenvoorraad op maat wordt 
hergebruikt. Rijksbouwmeester Frits van Dongen voorspelt een ‘intensere stad’. 

tekSt HANNE REuS beeld ARENDA OOMEN

Als het aan Rijksbouwmeester Frits van 
Dongen ligt, wordt deze eeuw de eeuw van 
herbestemming en hergebruik. Grootschalige 
uitbreidingen bij steden of grotere Vinex-
achtige woonwijken zijn niet meer aan de 
orde. De nieuwe opgave is de transformatie 
van de bestaande stad. Midden 2011 werd 
van Dongen aangesteld als de nieuwe eerste 
adviseur van de Rijksgebouwendienst binnen 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Dit zwaargewicht in de 
architectuur verdiende zijn sporen met name 
met ontwerpen als de Landtong op de Kop 
van Zuid in Rotterdam, de megabioscoop 
Pathé Arena en de gesloten woningblokken 
The Whale en het Funen in Amsterdam. Op 
Prinsjesdag verscheen de Actieagenda 
architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-
2016, waar het Atelier Rijksbouwmeester aan 
meeschreef en over meedacht. In Van 
Dongens visie staat er een duidelijke 
boodschap in voor Rutte II: “Geen expansie, 
maar transformatie.”

hoE staat hEt mEt dE GEbouWEnvoor-

raad van bv nEdErland?

“Je doelt op de huidige leegstand en kaalslag. 
Momenteel staat acht miljoen vierkante 
meter aan kantoorruimte leeg in Nederland. 
Neem als voorbeeld Amsterdam Zuidoost, 
daar staat driekwart van de bedrijfsruimte 
leeg. Dit leidt tot verloedering en dat 
moeten we tegengaan.”

vanWaar diE GrotE lEEGstand?

“Ja, er gaat natuurlijk iets aan vooraf. Naast 
het feit dat we midden in een economische 
crisis verkeren, zijn er ook maatschappelijke, 
sociale en demografische veranderingen die 
effect hebben op ruimte in Nederland. Denk 
maar aan urbanisatie, individualisering en 
vergrijzing. We zitten nu op een kantelpunt 
van ruimtelijke ordening, infrastructuur en 
architectuur. De vorige eeuw was in mijn 

adaptieve stad, een weefsel dat ontzettend 
veel in zich op kan nemen: stromen aan 
mensen, geld, kapitaal, innovatie, dat soort 
dingen gaan straks de stad bepalen. Ik denk 
ook dat je een veel intensere stad gaat 
krijgen, een veel dichtere stad. Het zou 
economisch veel slimmer zijn om meer en 
meer gebruik te maken van je multimodale 
knooppunten zoals bij de stations waar 
wonen, werken en recreatie samenkomen. 
Maar ook andere gebieden zijn daar 
geschikt voor. Denk aan binnenstedelijke 
industriegebieden, een marinebasis, of een 
tramremise. Maar ook wijken die eerst 
verloederden en met de juiste prikkels weer 
aantrekkelijk worden, zoals bijvoorbeeld de 
Arnhemse wijk Klarendal die is omgetoverd  
tot modekwartier.”

kunst En crEatiEvE ondErnEmErs 

vErniEuWEn dE stad?

“Ja, en daar kun je stedenbouwkundig op 
inspelen. Een voorbeeld daarvan is Funen, 
een project dat ik als architect verbonden 
aan de Architekten Cie. mede heb ontwor-
pen. Funen is een woningbouwproject in 
Amsterdam Oost op een desolaat terrein, er 
was alleen maar opslag, je auto werd er naar 
toe gesleept als die verkeerd geparkeerd 
stond. Daar hebben we succesvol een 
autovrij, divers woon- en werkgebied van 
gemaakt. En de aanpalende buurt, de Czaar 
Peterbuurt die helemaal naar de vernieling 
was, is nu de meest aantrekkelijke buurt, 
waar de huizenprijzen die van Funen 
evenaren. Het bruist er van de activiteiten, 
restaurants, noem maar op...”

dat zou dan toch ook dE uitdaGinG voor 

architEctEn moEtEn zijn? 

“Het zijn niet de architecten die creatief 
moeten zijn – die zijn dat wel –, maar juist 
de opdrachtgevers. De woningbouwvereni-
gingen, de gemeenten en de banken moeten 

visie de ‘Gouden Eeuw’ van de architectuur 
en ruimtelijke ordening: we hebben 
ontzettend veel geproduceerd. Denk daarbij 
niet alleen aan stedenbouw, maar ook aan de 
Deltawerken. De hele wereld kwam kijken 
hoe wij dat deden. Nu is er crisis en daarnaast 
begint het besef door te dringen dat we uitge- 
bouwd zijn. Dat heeft geleid tot dit kantel-
punt. We hebben zoveel geproduceerd dat we, 
met de veranderende economie en maat-
schappij, steeds meer leegstand krijgen. Dus 
je kunt zeggen dat de toekomstige nieuw-
bouw – hoe gek dat ook mag klinken – juist 
herbestemming is. Nu kun je je afvragen wat 
de Rijksbouwmeester zou moeten doen aan 

iets dat veroorzaakt is door de markt. Maar 
we hebben wel een maatschappelijke, 
collectieve verantwoordelijkheid voor hoe de 
stad wordt beleefd, en of er in de stad geleefd 
kan worden. Helemaal met het oog op de 
toekomst waarin zeventig procent van de 
wereldbevolking in de stad woont.” 

EEn niEuWE urbanE Golf?

“Er is een duidelijke trek naar de stad. In de 
naoorlogse urbanisatie in de jaren zestig 
groeiden leefkernen als Purmerend en 
Zoetermeer. Daarna ontstonden de 
Vinexwijken. Wijken met één functie: 
wonen, tegen de stad aan. Gevolg is geweest 
dat, naast de vitaliteit ook het geld de stad 
uitgestuurd werd. Nu is er juist een trek naar 
de stad toe. Ik zie daar ook de opgave voor de 
toekomst liggen: de vitaliteit en leefbaarheid 
in de stad. Om dit te versterken moet je multi-
functionaliteit terugbrengen. Dus ruimte 

‘We zitten op een 
kantelpunt van 
ruimtelijke ordening’

‘Ik denk dat de toekomstige 
stad een veel intensere stad is’

creatiever zijn. Die moeten nu echt nieuwe 
instrumenten zoeken en de verbinding met 
elkaar aangaan. Geen grootschalige aanpak, 
maar van onderaf en dus kleinschaliger, met 
meer ruimte voor particulier ondernemer-
schap. Iets dat meer aandacht behoeft en 
langer op resultaat laat wachten, maar dat in 
deze tijd doelgericht en effectief is.”

hoE WErkt hEt rijk hiEr aan mEE?

“Het Rijk heeft net zo goed leegstand. Het 
atelier van de Rijksbouwmeester probeert 
mee te denken over een oplossing hiervoor. 
Dat doen we door creatieve oplossingen te 
vinden en daarbij out of the box te denken. 
Een soort labinstelling, als ware het een 
experiment, want wij moeten het Nieuwe 
Bouwen, het transformeren, ook ontdekken. 
Een van de pilots is hoe een kantoor in een 
land- en tuinbouwcomplex kan worden 
herontwikkeld. Door voedselverbouw de 
stad in te halen zijn we op twee manieren 
duurzaam: we geven oude gebouwen nieuw 
leven en besparen op logistieke kilometers. 
Als die pilots een succes worden, dan 
kunnen de best practices een voorbeeld 
vormen voor de rest van Nederland.”

geven aan de diversiteit, zonder functie als 
wonen, werken en recreatie te scheiden, wat 
in de afgelopen 50 jaar wel is gebeurd.”

hoE moEt dat ovEr tWintiG jaar moGElijk 

WordEn?

“Door karakteristieke gebouwen en 
gebieden in de stad een diversiteit aan 
nieuwe functies te geven. Je ziet het al een 
beetje: bijvoorbeeld bij kerken die als 
feestzaal, kantoor, of school dienen. Rond dit 
soort gebouwen ontstaan hele nieuwe 
gebieden. Eerst natuurlijk in de binnenstad, 
maar dat begint langzaam naar de periferie te 
trekken. Er is nu al veel potentie in de stad 
aanwezig. Stadsgeograaf Jos Gadet schreef 
hier over in zijn boek Terug naar de stad. 
Kern van het verhaal: waar je grote diversiteit 
hebt, daar leeft een stad. Op een bepaalt punt 
is de stad ‘uitgewerkt’, bij de ring zeg maar. 
Het gaat er bij de stad van de toekomst ook 
over hoe de continuïteit van dat leven in de 
stad over te zetten naar de buiten gebieden.”

hoE Gaat dat in dE praktijk?

“De eerste stap is dat de steden zich die 
potentie moeten realiseren. Dus geen 
expansie van de stad, maar transformatie. 
We kennen natuurlijk verschijnselen als de 
tramremise in Amsterdam. Een waanzinnig 
mooie locatie, maar een moeilijk project om 
te realiseren, blijkt. Dat was vroeger moeilijk 
omdat het makkelijker was om ergens 
anders nieuw te bouwen en nu, met de 
crisis, is het moeilijk omdat er geen geld is. 
Maar de noodzaak tot deze aanpak is ijzer-
sterk benadrukt door de maatschappelijke 
ontwikkeling waar we nu in zitten.” 

stEdEnbouW is in diE zin EEn spiEGEl van 

dE maatschappij?

“Ja. Onze moderne stad is gebaseerd op 
onze oude stad. Dus eigenlijk is de huidige 
stad, de stad van de toekomst. Het is een 

frits van Dongen (1946) studeerde 
bouwkunde aan de technische 
hogeschool Delft. in 1988 richtte 
hij met enkele anderen het bureau 
de architekten cie. op, dat hij 
recent verliet, om een eigen bureau 
op te richten samen met patrick 
koschuch: van Dongen-koschuch 
architects and planners. in 2011 
werd van Dongen aangesteld als 
eerste adviseur van de 
rijksgebouwendienst binnen het 
ministerie van binnenlandse zaken 
en koninkrijksrelaties.

smart facts
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Met car2go parkeer je overal in Amsterdam gratis. 
Als je je bestemming hebt bereikt beëindig je de huur. 
Je betaalt dus alleen voor het rijden. Schrijf je gratis in 
met promocode “TG” t/m 21 januari op car2go.com.

Evohome,   optimaal comfort in elke kamer

Elke kamer perfect op temperatuur, dat kan met evohome, 

het innovatieve, individuele ruimteregelsysteem van Honeywell. 

Meer dan 55% van de energiekosten bestaat uit kosten voor 

verwarming. Evohome biedt besparingen tot 30% op deze 

kosten. Evohome werkt geheel draadloos. Besparen door 

comfort met evohome van Honeywell. 

Meer weten? Kijk op www.kijkvoelbeleef.nl 
  © 2012 Honeywell B.V. AD0335

haal het maximale uit iedere ketel

Gemiddeld energieverbruik 
in een nederlands huishouden
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Loyalis zorgt voor extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid. 
Kijk op www.loyalis.nl/bouw wat we voor je kunnen doen.

Bij Loyalis kunnen ze een inkomenstekort 

bij arbeidsongeschiktheid dichten.

Maar twee stenen krijgen ze niet op elkaar.

Ik ken mijn vak en Loyalis kent de regelingen in de bouw.

tekSt NiCO VAN DiJk

De manier waarop we 
onze energie opwekken én 
gebruiken, gaat drastisch 
veranderen. Sterker: er 
staat de samenleving een 
fundamentele omwenteling 
te wachten. “Onze 
energievoorziening zal 
bestaan uit een mix van 
bronnen zoals wind,  
zon, water, biomassa en 
groen gas.”

de stad wordt één groot energiesysteem

XENERGY
Het nieuwe bouwen
BREEAM, Passief Bouwen,  
Cradle-to-Cradle... een paar begrippen 
die je vandaag de dag tegenkomt als 
het gaat over bouwen met respect voor 
mens en milieu. Ontstaan uit de gedachte 
dat het anders kan en beter moet. 
Gedreven door idealen als duurzaam-
heid, energiebehoud en hergebruik van 
grondstoffen. Instrumenten om inzicht te 
verschaffen, bewustwording te creëren 
en innovatie te stimuleren. 

CHemie
De Dow Chemical Company is overtuigd 
dat de combinatie van chemie en in-
novatie kan bijdragen aan het vinden van 
nieuwe oplossingen voor de wereldwijde 
uitdagingen waar we voor staan, bijvoor-
beeld als het gaat om energiegebruik en 
energiebehoud. 

ervaring
Dow heeft met Styrofoam XPS-isolatie 
meer dan 60 jaar ervaring opgedaan. De 
HCFK-vrije Styrofoam-A isolatieplaten 
hebben een aardopwarmingsvermogen 
(GWP) kleiner dan 5. Op basis van  
Styrofoam is het Dow Passief Huis Sys-
teem voor koudebrugvrij bouwen ontwik-

keld, gecertificeerd door het toonaange-
vende Passivhaus Institut in Darmstadt 
(D). Tegenwoordig zijn alle Styrofoam 
producten Cradle-to-Cradle “silver” 
gecertificeerd en worden vervaardigd in 
ISO14001 of ISO9001 gecertificeerde 
productielocaties. Bij toepassing in 
BREEAM projecten levert Styrofoam 
een bijdrage volgens Tier level 4 of 3 
van 1 tot 1,5 punt per element.  

volgende stap
Dow zet met de introductie van  
Xenergy de volgende stap in duurzaam-
heid. Deze zilvergrijze XPS-isolatie 
heeft een beter isolerende werking 
dan gangbare XPS-platen. Dankzij 
een nieuwe revolutionaire productieme-
thode voor XPS, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van reflecterende deeltjes in 
de schuimcellen neemt het isolerend 
vermogen toe.

prestaties
Xenergy isoleert tot 20% beter dan 
gewoon XPS en maakt isolatie van  
wanden, vloeren en daken nog  
effectiever. Het resultaat is lagere  
energiekosten en meer besparing, 
behaaglijkheid en duurzaamheid.

ADvERTORIAl

Neemt u voor meer informatie contact op met de distributeur:  
Blauwplaat BV   T: 0570 - 63 44 74   info@blauwplaat.nl   www.blauwplaat.nl

energie voor de toekomst

toe komst   omwe nte li ng

3 vraGEn aan...

Over enkele decennia kunnen alle 
energiecentrales in ons land dicht. 
Stroom wekken we dan op via 
brandstofcellen in de motoren van 
onze auto’s of via de gevels van onze 
huizen. De parkeergarage als power 
plant. Science fiction? Geenszins. In 
Denemarken zijn al proeven gedaan 
waarbij de overtollige stroom van een 
windmolenpark werd opgeslagen in de 
accu’s van elektrische auto’s. Die 
leveren stroom terug zodra de vraag 
naar elektriciteit het aanbod overstijgt. 
De Delftse hoogleraar Future Energy 
Systems prof. dr. Ad van Wijk gaat zelfs 
nog een stap verder en wil auto’s 
inzetten als energieleverancier. Als het 
wagenpark in Nederland over enkele 
decennia is uitgerust met brandstofcel-
len, kan in een parkeergarage met 500 
van die auto’s 50 Megawatt aan schone, 
extreem efficiënt geproduceerde en 
goedkope stroom opgewekt worden. 
Een brandstofcel zet via een chemisch 
proces waterstof om in elektriciteit en 
schoon water. Van Wijk: “Grote 
automerken hebben al aangekondigd 
binnen twee jaar massaal auto’s met 
brandstofcellen te gaan produceren.” 
Omdat er jaarlijks in Nederland 
ongeveer 500.000 nieuwe auto’s 
verkocht worden, kan de introductie 
snel gaan. Al die auto’s, die gemiddeld 
23 uur per etmaal stilstaan, kunnen 
twee keer zoveel stroom opwekken als 
we nodig hebben. Volgens Van Wijk 

heb je dan op een bepaald moment 
geen energiecentrales en tankstations 
meer nodig. Energiebedrijven kunnen 
dan parkeergarages exploiteren,  
waar automobilisten geld toe krijgen 
als ze parkeren. 

voor van wIjk en tal van collega-
wetenschappers is het zaak dat 
Nederland zo snel mogelijk werk 
maakt van de overstap naar een 
duurzame samenleving. De stichting 
Nederland Krijgt Nieuwe Energie, een 
bundeling van maatschappelijke 
organisaties en wetenschappers, stelde 
al een routekaart op voor zo’n over-
gang naar duurzame energieopwekking. 
De Sociaal Economische Raad pleitte 
in oktober voor een Energieakkoord 
voor duurzame groei met bindende 
afspraken over energiebesparing, 

schone technologie en klimaatbeleid. 
En prof. dr. ir. Andy van den 
Dobbelsteen, hoogleraar Climate 
Design & Sustainability aan de TU 
Delft, pleit zelfs voor een Deltaplan en 
een minister voor Energie, want er 
staat de samenleving een fundamentele 
omwenteling te wachten. 

zo voorSPelt Van Wijk dat we zullen 
overstappen op gelijkstroom in plaats 
van wisselstroom, aangezien zonne-
panelen en brandstofcellen gelijk-
stroom opwekken. “Maar die transfor-
matie zal heel geleidelijk plaatsvinden. 
Je hoeft niet ineens het hele net te 
vervangen.” Zijn collega Van den 
Dobbelsteen wijst nog op andere 
ontwikkelingen. In 2050 moet volgens 
Europese afspraken al onze energie 
duurzaam opgewekt worden. “Onze 

energievoorziening zal bestaan uit een 
mix van bronnen zoals wind, zon, 
water, biomassa en groen gas.” 
Opwekking zal steeds meer decentraal 
in plaats van in grote energiecentrales 
plaatsvinden. Al die ontwikkelingen 
stellen andere eisen aan ons netwerk 
en de manier waarop we met energie 
omgaan. Dat gaat veel geld kosten, 
maar dat zal zich terugverdienen. “Er 
liggen ook grote economische kansen 
voor het bedrijfsleven”, aldus Van Wijk. 
“Daarom ben ik voor zo’n Deltaplan 
om kansen optimaal te benutten.”

de Stad zal volGenS Van den 
Dobbelsteen veranderen in een groot, 
slim netwerk, waar energie wordt 
opgewekt en uitgewisseld, met 
opslagpunten om pieken en dalen op 
te vangen. “We gaan in steden naar 
geïntegreerde gevelsystemen, die 
regen buiten houden en energie 
opwekken. Daken kunnen veel beter 
benut worden.” Ook met de verbete-
ring van smart grids – slimme 
systemen om schommelingen in de 
energieproductie op te vangen – valt 
nog veel winst te boeken, zonder dat 
daarvoor miljardeninvesteringen 
nodig zijn. “Het netwerk ligt er al. Je 
hebt alleen wat investeringen nodig 
voor slimme techniek.” 

de ecHte InveSterInGen zitten in de 
opwekking van energie. Het econo-
misch bureau van ING becijferde in 
november dat tot 2020 circa 13 tot 15 
miljard euro aan investeringen in 
windmolens moet worden gestoken 
om de doelstellingen voor windenergie 
te halen. Maar Van den Dobbelsteen 
vindt niet dat de overheid zelf voor alle 
kosten hoeft op te draaien. “Ik ben 
tegen subsidies, want die verstoren de 
marktwerking. Maar ik ben wel voor 
financieringsconstructies die op 
termijn terugbetaald worden, zoals 
revolving funds.” Die fondsen zouden 
ook van banken en pensioenfondsen 
kunnen komen in de vorm van 
leningen voor energie-investeringen 
die in circa tien jaar terugbetaald 
worden. “De overheid zou dergelijke 
regelingen moeten stimuleren.”

‘Als je verschillende energiebronnen hebt, 
leidt dat tot een te managen aanbod, 
ook voor pieken en dalen. Elk verstandig 
energiebedrijf is daar nu al mee bezig’
prof. dr. ir. andy van den Dobbelsteen

moniquE j. van 
EijkElEnburG

Directeur Strategie Stichting 
Duurzame energie koepel

■ hoE kunnEn WE hEt 

EnErGiEGEbiEd vErsnEld 

vErduurzamEn?

“De eerste manier is de 16 
procent-doelstelling van het 
kabinet volgen. Daarvoor 
hebben wij een drietrapsvoor-
stel gedaan: een verplichting 
voor energieproducenten voor 
de meest rendabele opties 
zoals onder meer duurzame 
bij- en meestook; een SDe+ 
voor opschaling van innovatie-
vere opties en daarnaast een 
vorm van salderen/fiscalise-
ren. De tweede manier is dat 
bedrijven en burgers direct 
zelf aan de slag gaan.”

■ WElkE obstakEls hindErEn 

EEn snEllE vErduurzaminG?

“wet- en regelgeving tot in  
de kleinste haarvaten. en 
beperkte bereidheid bij 
fossiel/grootkapitaal om  
te versnellen. grote bedrijven 
investeren alleen in verduur-
zaming als het een core 
business is die binnen  
2 à 3 jaar is terugverdiend.” 

■ hoE kunnEn WE diE  

obstakEls WEGnEmEn?

“het belangrijkste is dat de 
rijksoverheid en de grote 
(energie-)bedrijven bereid 
moeten zijn om burgers  
en mkb’ers ruimte te gunnen 
voor hun eigen decentrale 
duurzame opwekking. uit-
eindelijk moeten ook finan-
ciers een langere termijn 
focus krijgen en het speelveld 
voor duurzame opwekking ten 
opzichte van fossiele opwek-
king moet veranderen.”
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Op grote schaal duurzaam 
bouwen en verbouwen is 
niet alleen een kwestie van 
geld of kennis. Minstens zo 
belangrijk is een andere 
manier van denken. in het 
buitenland halen ze daarmee 
op voor ons ongebruikelijke 
wijze grote successen.

tekSt NiCO VAN DiJk

duurzaam renoveren vereist 
samenwerken en out of the box-denken

mog e lij kh e de n   ve r bouwe n

 

■ in 2050 moEtEn allE GEbouWEn 

in nEdErland EnErGiEnEutraal 

zijn. Gaat dE vastGoEdsEctor 

diE doElstEllinG halEn?

“ik schat in voor 80 à 90 
procent van de gebouwen wel. 
en voor de resterende 10 à 
20 procent bijzondere 
situaties, bijvoorbeeld 
monumenten of tijdelijke 
gebouwen, komen er alterna-
tieve oplossingen.”

■ in 2015 staat naar vErWach-

tinG EEn kWart van dE kanto-

rEn lEEG. WElkE duurzamE 

oplossinGEn zijn voor diE 

pandEn moGElijk?

“afhankelijk van de ligging, 
kwaliteit en emotionele waarde 
van het pand wordt het slopen, 
renoveren, of herbestemmen. 
niet zelden zal sloop daarbij de 
meest duurzame oplossing zijn.”

■ amErikaans En nEdErlands 

ondErzoEk toont aan dat 

duurzaam invEstErEn in 

kantorEn lEidt tot EEn bEtErE 

vErhuurbaarhEid, hoGErE 

marktWaardE En bEtEr 

prEstErEndE WErknEmErs. is 

mEn zich daar in nEdErland 

voldoEndE van bEWust?

“een groeiende groep vast-
goedprofessionals wel. haast 
alle nieuwe hoofdkantoren van 
gerenommeerde bedrijven zijn 
zeer duurzame gebouwen, met 
veel aandacht voor een goed 
werkklimaat. Maar er is ook 
nog veel onwetendheid en 
gebrek aan kostenbewustzijn.” 

■ innovatiEs in duurzaamhEid 

zijn Er GEnoEG, maar Waar 

zittEn dE obstakEls  

diE EEn snEllE invoErinG 

bElEmmErEn?

“De drie belangrijkste obsta-
kels zijn de gewoonte om te 
kiezen voor de laagste prijs, de 
fragmentatie van het bouw-
proces en de belangentegen-
stelling tussen bouwer en 
gebruiker. in samenwerking 
met koplopers in de markt 
heeft agentschap nL deze 
obstakels in diverse projecten 
succesvol aangepakt.”

■ hEbbEn bEdrijvEn in dEzE 

tijd van crisis WEl GEld om 

duurzaam tE innovErEn?

“juist door de crisis kunnen we 
het ons steeds minder 
veroorloven geld en energie te 
verspillen. investeren in 
energiebesparing is bovendien 
één van de meest rendabele en 
risicovrije bestedingen. Door 
stijgende energieprijzen neemt 
dit rendement alleen maar toe.”

hans korbEE, advisEur utilitEitsbouW bij aGEntschap nl

5 vraGEn aan...

In 2020 moeten nieuwe overheids-
gebouwen en scholen volgens Europese 
afspraken energieneutraal worden 
gebouwd. Duurzame grootschalige 
woningbouw wordt ook steeds meer 
gemeengoed. “Halverwege 2013 brengt 
een van de top-tien bouwbedrijven 
volledig energieneutrale woningen op 
de markt die niet duurder zijn dan een 
gewoon huis”, weet Frank Grootenboer 
van het Innovatiecentrum Duurzaam 
Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam. De 
naam van het bedrijf wil hij niet 
prijsgeven, maar: “Aannemers en 
projectontwikkelaars die grootschalige 
energieneutrale nieuwbouw pas rond 
2020 van de grond zien komen, zullen 
zich razendsnel moeten aanpassen of de 
boot missen.” Maar zo snel als de 
verduurzaming in de nieuwbouw zich 
ontwikkelt, zal bij de bestaande bouw 
niet realiseerbaar zijn. Toch ziet 
Grootenboer het ook in dat segment 
positief in. “In 20 tot 25 jaar kunnen 
ook alle bestaande scholen, bedrijven 
en woningen energieneutraal zijn. Dat 
is heel reëel.” 

beStaande bouw verduurzamen lukt 
echter alleen door buiten de geijkte 
kaders te denken, stellen zowel 
Grootenboer als prof. dr. ir. Anke van 
Hal, hoogleraar Sustainable Housing 
Transformation aan de TU Delft en 
hoogleraar Sustainable Building & 
Development aan de Nyenrode 
Business Universiteit. Bij renovatie van 
woningen uit jaren zestig en zeventig 
wordt vaak gekozen voor sloop en 
nieuwbouw, maar dat is veel te duur. 
Die huizen kun je echter ook in één dag 
van een nieuwe, betaalbare prefab schil 
of van stucwerk voorzien, zonder dat de 
bewoners hun huis uit hoeven. Zowel 
de energieprestatie als het uiterlijk van 
de woning kunnen er zo enorm op 

vooruit gaan. “De Nyenrode Business 
Universiteit en De Energiesprong 
proberen in het project ‘Snel & Slim’ 
kennis te bundelen en corporaties uit te 
dagen samen met de markt nieuwe 
manieren te zoeken waarbij de kwaliteit 
van standaard woningen uit de jaren 
zestig en zeventig snel en in bewoonde 
staat aanzienlijk verbeterd kan worden”, 
legt Van Hal uit. Zo wordt het mogelijk 
die grote groep woningen tegen 
aanzienlijk lagere kosten aan te pakken. 
Schaalvoordelen maken renovatie 
goedkoper en bieden kansen voor 
innovatie. “Mijn ideaal is een nieuwe 
manier van werken waarin we door 
slim en prefab werken en rekening 
houdend met het belang van de 
bewoners snel de woningvoorraad 
kunnen verbeteren en een grote stap 
kunnen maken in terugdringing van 
het energieverbruik. Je moet dan gelijk 
flink inzetten om de energiekwaliteit te 
verbeteren. De energierekening bepaalt 
een steeds groter deel van de woon-
lasten en heeft daarom grote invloed op 
het armoedevraagstuk. In het buiten-
land is een begrip als energie-armoede 
al heel gewoon.” 

corPoratIeS moeten onder meer 
anders gaan aanbesteden, vindt Van 
Hal. Ze moeten niet puur op de laagste 
prijs aanbesteden, maar aannemers 
vragen met ideeën te komen. “Dat 
vereist lef, maar gebeurt in Nederland, 
buiten het project Slim & Snel, nog 
maar op hele kleine schaal. Er komen 
de mooiste producten op de markt, 

wordt gevoeld en er, zeker in Duitsland, 
meer op kwaliteit wordt gestuurd. In 
Nederland hebben we altijd de focus op 
de laagste prijs gehad. Veranderingen 
lopen vast op regeltjes, gewoontes en 
bestaande relaties. De technieken zijn er 
al, maar om ze doorgevoerd te krijgen, 
moet je anders denken dan je gewend 
bent. Zoals Einstein al zei: ‘Je kunt 
dingen niet veranderen door te blijven 
denken vanuit de manier van denken 
waaruit ze zijn ontstaan’.” 

tocH IS van Hal nIet pessimistisch 
over de kansen voor duurzaam 
bouwen in Nederland. Als voorbeeld 
noemt ze het Wallisblok in Rotterdam, 
waar de gemeente in 2004 afbraakpan-
den voor 1 euro verkocht, op voorwaar-
de dat kopers de woningen zouden 
renoveren. “De hele wijk is daar van 
opgeknapt. Samenwerking is daarbij 
een toverwoord.” Zo kijkt de Gelderse 
corporatie Wonion uit Ulft bij renovatie 
niet naar de laagste prijs, maar naar de 
kwaliteit en de duurzaamheid. Door de 
hele keten van huurder tot installateur 
op een andere manier samen te laten 
werken, blijkt het mogelijk bestaande 

woningen zonder meerkosten 
energieneutraal te maken. Niet de 
techniek, maar de bewoner moet 
daarbij centraal staan. Als een bewoner 
de balansventilatie uitzet, omdat het 
apparaat teveel lawaai maakt, is zo’n 
investering weggegooid geld. “Je moet 
een balans vinden tussen techniek, 
comfort van de bewoners en de kosten”, 
zegt Grootenboer. “Je moet mensen 
overtuigen van de financiële voordelen. 
Duurzaamheid moet concurreren met 
luxe. Consumenten geven liever geld uit 
aan een luxe keuken dan aan zonne-
panelen, maar die laatste verdienen zich 
terug. Die keuken niet.”

en de fInancIële GevolGen van 
duurzaam bouwen en renoveren 
beperken zich niet tot de energiereke-
ning. Grootenboer voorspelt dat de 
grootschalige energieneutrale 
nieuwbouw geweldige effecten zal 
hebben op de woningmarkt. “Als 
nieuwe, energieneutrale woningen 
voor dezelfde prijs worden verkocht 
als bestaande, niet-energieneutrale 
woningen, zullen bestaande woningen 
20 tot 25 procent in prijs moeten dalen 
of duurzaam gerenoveerd moeten 
worden.” Hij stelt dat de kosten van die 
renovaties volledig gedekt kunnen 
worden door de besparing op 
energieverbruik, mits buren die 
renovatie gezamenlijk aanpakken. 
Alleen dan kunnen voldoende 
besparingen gerealiseerd worden. “En 
het moet wel, want anders worden 
oude woningen onverkoopbaar.”

ook banken moeten meer denken 
vanuit nieuwe woonlastenmodellen, 
vindt Van Hal. “Door de kosten van de 
huur of hypotheek meer in verband te 
brengen met de energierekening 
ontstaat een ander en veel aantrekkelij-
ker financieel plaatje.” Maar banken 
zijn zich nog lang niet bewust van de 
enorme financiële effecten die duur- 
zaam bouwen op het totale woningbe-
stand heeft, constateerde Grootenboer 
in gesprekken met financiële instellin-
gen. “Het zal nog een hele uitdaging 
zijn om in gebieden waar tachtig 
procent van de hypotheken onder 
water staat banken zo ver te krijgen dat 
ze duurzame maatregelen financieren. 
Die financiering wordt misschien nog 
wel de grootste uitdaging. Maar de 
vraag is niet of we duurzaam gaan 
renoveren, maar wanneer.”

maar de invoering ervan loopt stuk 
doordat mensen bang zijn om ze in te 
voeren. In Duitsland en België gaan de 
ontwikkelingen veel sneller, ook omdat 
daar veel meer dan in Nederland de 
urgentie van het energieprobleem 

‘Duurzame 
renovatie moet, 
want anders worden 
bestaande woningen 
onverkoopbaar’
frank grootenboer
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‘Er komen de 
mooiste producten 
op de markt, maar 
de invoering ervan 
loopt stuk doordat 
mensen bang zijn 
om ze in te voeren’
anke van hal

   U leeft bewust, want u wilt een duurzame toekomst.

 Duurzaam onder de ‘pannen’ met Agrodome 

Wist u dat er ook in de bouw steeds 
meer duurzame keuze is?
De bouwsector is één van de grootste 
grondstoffengebruikers. Door hier de 
juiste grondstoffen toe te passen, maak 
je dus gelijk een grote stap. Het goede 
nieuws: er zijn steeds meer mogelijk-
heden!

Natuurlijke vezels, hout en kurk, bijpro-
ducten uit de voedselproductie: bio-based 
bouwmaterialen komen meer en meer 
beschikbaar en zijn een goed alternatief.

Maar je wilt wel weten wat je ‘in 
huis haalt’. Daarom ontwikkelt stichting 
Agrodome samen met Europese partners 
een tool om de hele levenscyclus van 
eco-materialen gemakkelijk te vergelijken. 
Deze CAP’EM-tool is handig voor zowel 
bouwer als klusser. 
Kies ook bouw materialen bewust!

Kijk zelf wat er allemaal al kan: 
• Bezoek de nieuwe online bouwbeurs 

www.Bouwboulevard.com 
• www.Agrodome.nl voor advies, work-

shops en symposia over duurzaam 
bouwen

• www.ICDuBo.nl/thema/bio-based-
bouwen: expositiepaviljoen ‘BioBased 
Bouwen’

• Vanaf april 2013: 
www.CAPEM.eu/tool, voor selectie en 
keuze van bouwmateriaal

Vlasisolatie en andere natuurlijke isolatiemateri-alen zijn prettiger om mee te werken en aange-naam om in te leven.

Agrodome samen met Europese partners 

eco-materialen gemakkelijk te vergelijken. 

Bouwboulevard.com een online beurs nu gestart 

voor bouwers en producenten van duurzame  

bouwmaterialen. Ready for take off.

Samenwerking in het kader van het Europese 
Interreg IVb project

knowledge centre for bio based building

ZONNEPANELEN ACTIE!
Compleet systeem 600Wp voor 

Dit systeem bestaat uit 3 zonnepanelen, 
een omvormer en installatiepakket.

Wilt u dit systeem door ons laten installeren of wilt u een 
offerte op maat, neem dan contact op via info@zontech.nl

Zontech 
Nederland B.V  
www.zontech.nl   
info@zontech.nl 
06-18511882  
06-24223302

€980,-- inclusief BTW 
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KRUIPRUIMTE ISOLATIE

Fuchsialaan 12, 4401 HV Yerseke 
Tel: 0113-571249  Fax: 0113-573774

e-mail: info@isoschelp.nl
internet: www.isoschelp.nl

Met Isoschelp wordt een aantal doelstellingen bereikt. 
In de eerste plaats is een schelpenlaag van minimaal 
25 centimeter een isolerende bodemafsluiter, waar-
door vocht niet meer kan optrekken en wordt tegen-
gehouden. Het is daarmee warmte-isolerend en dringt 
de stookkosten terug. Het zorgt voor een natuurlijk 
en blijvende drainage en voorkomt stank, ongedierte, 
zwam, schimmelvorming en betonrot. Het is een 
duurzaam en milieuvriendelijk product dat nagenoeg in 
elke kruipruimte kan worden toepast. 

Isoschelp is actief door het hele land. Met het eigen 
materiaal en de ervaring van de mensen levert het  
aanbrengen van de schelplaag geen overlast. Vocht 
behoort tot het verleden en het comfort is groot.  
Ook voor mensen met astma of reuma ontstaat een 
perfect leefklimaat. 

Isoschelp is een veelzijdig bouwmateriaal. Dat blijkt 
ook uit een toepassing die door Isoschelp wordt 

Isolerende bodemafsluiter
aangeboden: het voor lange tijd verhelpen van de pro-
blemen van verzakkingen. In verschillende delen van 
Nederland komen verzakkingsproblemen voor. In die 
gevallen waar de grond onder funderingen zakt, wordt 
een pakket schelpen aangebracht. Een laag schelpen 
is ontzettend sterk en stevig, er ontstaat onmiddellijk 
tegendruk. De verdere verzakking wordt voor lange tijd 
tegengegaan omdat de grond van buitenaf de schel-
penlaag niet kan verschuiven. Schelpen zijn boven-
dien 2,5 keer lichter dan zand en veel stabieler. 

“En we besparen ook nog eens 
fl ink op de stookkosten.”

“Bij ons is eindelijk de kou uit de vloer dankzij 
TONZON vloerisolatie met Thermoskussens.”

Waarom op die koude vloer 
blijven wonen? 

TONZON heeft de meest effectieve oplossing 
die ook nog eens fl ink energie bespaart!

Illustratie van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie

Hoe werkt het?
Aan de onderkant van de vloer, in uw kruipruimte, worden Thermos-
kussens bevestigd; een opvouwbaar, fl exibel en zeer sterk isolatie-
materiaal. Deze thermosfl esachtige zakken worden gevuld met gratis 
aanwezige lucht. Het zand in de kruipruimte van het huis wordt 
afgedekt met een stevige Bodemfolie. Deze dubbele aanpak zorgt 
ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en 
er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieu-
vriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer 
en muffe lucht.

Comfort van warme vloer
Een warme vloer zonder vloerverwarming. Minder last van koude voeten 
en energiezuinig, want er hoeft minder gestookt te worden. Reuma-
patiënten melden spontaan bij TONZON dat hun klachten aanzienlijk 
afnemen door het warmere, drogere klimaat onderin de woning. 

Vloerverwarming? Gouden besparingstip!
Bij woningen met vloerverwarming wordt de kruipruimte van de woning 
nu nog vaak onnodig mee verwarmd. TONZON Thermos kussens houden 
ook hier de warmte optimaal tegen. De besparing op het gasverbruik 
kan oplopen tot wel 40%.

Uitvoering
Het aanbrengen van TONZON vloerisolatie is veilig uit te voeren, geen 
giftige chemicaliën, vezeltje of stof. Ook een vrachtwagen komt er niet 
aan te pas. TONZON bouwt aan een netwerk van gespecialiseerde, 
erkende installateurs die de complete uitvoering kunnen verzorgen, 
voor die mensen die het niet zelf willen of kunnen aanbrengen. 

 

Meer weten? 
Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan ook via 0900 - 28 66 966 
(€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl. Of scan voor meer informatie de QR-code.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

EEN TEVREDEN TONZON KLANT
Fam. Romeijn, Koog aan de Zaan

Waarom vloerisolatie?
De buurman is op zoek gegaan naar de beste vloerisolatie en kwam 
uit op Tonzon. Zij vroegen ons of we mee wilden doen. De vloerisolatie 
zou zorgen voor een aangenamere temperatuur en minder warmte-
verlies in de woning. Daarnaast zou het ook zorgen voor minder 
vocht in de woning omdat de bodem van de kruipruimte ook werd 
afgedekt met een bodemfolie. Met name dit laatste aspect leek 
ons erg interessant omdat mijn vrouw last heeft van reuma. 
Omdat wij gezamenlijk met de buren de opdracht hebben laten 
uitvoeren kregen we nog een kleine korting van het isolatiebedrijf.

Argument: behaaglijker en minder last van reuma
Veel mensen laten hun vloer of gevel isoleren om geld te besparen. 
Dit is natuurlijk mooi meegenomen, alleen hier ging het ons niet om. 
Het grootste voordeel is voor ons de behaaglijkheid en het verbeterde 
comfort in de woning. ‘s Nachts zetten wij de verwarming altijd uit. 
Als je nu ‘s ochtends beneden komt heeft de woonkamer een 
aangename temperatuur. Voorheen was het altijd koud en duurde 
het even voor de verwarming de woning weer op een aangename 
temperatuur had. Bijkomend voordeel is ook dat mijn vrouw na de 
voerisolatie een stuk minder last heeft van haar reuma.

tekSt NiCO VAN DiJk

Op Heijplaat in Rotterdam 
tekenen zich de contouren 
af van het wonen van 
de toekomst. ‘Biobased 
materials’ en slimme inno- 
vaties in de bestaande bouw 
vormen het fundament van 
het nieuwe wonen.

biobased bouwen: leren van de natuur

i nspi rati e   i n novati e

biologisch afbreekbaar en in 
principe oneindig beschikbaar.  
De toekomst dus. 

wIe de toekomSt van het biobased 
wonen wil zien, kan nu al terecht in de 
Wijk van Morgen in Heerlen en het 
Concept House Village op de 
RDM-campus op Heijplaat. In 
Rotterdam onderzoeken wetenschap-
pers, onderwijsinstellingen, architecten 
in real life hoe we over twintig, dertig 
jaar milieu- en mensvriendelijk gaan 
wonen. Ze experimenteren met 
nieuwbouw prototypes en zogeheten 
retrofits, oftewel grondige renovaties 
van bestaande woningen. Van der 
Meer voorziet dat natuurlijke 
materialen op een compleet nieuwe 
manier toegepast worden. Aan de 
TU-Delft is een dragende constructie 
van kartonnen kokers met stalen 
gewrichten ontwikkeld, waarvan je een 
dak van een schaatshal kan maken. 
Phase Changing Materials (PCM’s), 
zoals kristallen verwerkt in gipsplaten, 
kunnen warmte opslaan en later weer 
afgeven, zonder dat het één cent energie 
kost. In Heerlen wordt geëxperimen-
teerd met funderingen van stolgrind en 
geotextiel in plaats van beton.

onwetendHeId bIj aannemers en een 
sterke lobby van fabrikanten van 
traditionele bouwmaterialen staan 
grootschalige invoering van biobased 
materialen volgens Van der Meer 
vooralsnog in de weg. “Nederlanders 
willen graag een stenen huis. Zelfs voor 
houtskeletbouw trekken we onze neus 
op. Grootschalig energieneutraal 
bouwen gaat de komende jaren in 

moeten In nederland biobased 
materials opboksen tegen een 
geitenwollensokkenimago, onze 
oosterburen zijn al veel verder met het 
toepassen van dergelijke materialen in 
de bouw, weet architect Duzan Doepel, 
partner van Doepel Strijkers en lector 
duurzame architectuur en stedenbouw 
bij het Kenniscentrum Sustainable 
Solutions op de RDM-Campus. In 
Duitsland wordt van oudsher veel 
meer gewerkt met materialen als leem 
en vlas. “En de regeling dat je daar via 
het feed-in-systeem een hoge, voor 
langere tijd vaststaande vergoeding 
krijgt als je zelf energie opwekt, 
stimuleert het denken over energie.” 
In Nederland worden natuurlijke 
materialen vooral om esthetische 
redenen in gevels toegepast, maar 
Doepel ziet wel een omslag in het 
denken. “Je merkt dat aannemers meer 
nadenken. Bovendien komt er de 
komende tien, vijftien jaar een 
generatie architecten op de arbeids-
markt voor wie duurzaam bouwen een 
vanzelfsprekendheid is.” 

ook StIjGende GrondStofPrIjzen 
en de klimaatverandering, waardoor de 
koeling van onze huizen belangrijker 

wordt, geven het gebruik van biobased 
bouwen een duwtje in de rug. Doepel:  
“We onderzoeken of je de schil van de 
woning passief kunt koelen door 
natuurlijke ventilatie of dat je via de 
gevels energie kunt opwekken. We 
proberen te ontwerpen met het 
klimaat en comfort als instrumenten. 
We zoeken eerst uit of we in de 
architectonische vorm het energie-
gebruik kunnen verlagen en kijken 
dan pas naar optimalisatie van de 
technische installaties. We proberen 
de energiekosten zichtbaar te maken 
en te laten zien dat je met biobased 
materials hele mooie hedendaagse 
gevels kunt maken.”

en beSParInG oP enerGIekoSten 

wordt de komende jaren steeds 
belangrijker, stelt Doepel. “Jan Willem 
Croon van De Energiesprong heeft 
uitgerekend dat een gemiddeld 
huishouden in vijftien jaar tijd  
50.000 euro uitgeeft aan energie.  
Door de huren aan de energienota te 
koppelen, kunnen corporaties een 
halve ton per woning investeren met 
een terugverdientijd van vijftien jaar, 
terwijl de lasten voor de huurder  
gelijk blijven.” 

De natuur biedt talloze voorbeelden 
van technieken die leiden tot 
energie- en materiaalbesparing, ook 
wel biomimetica genoemd. “Vlas 
isoleert even goed als minerale wol, 
maar kan veel beter vocht afvoeren, 
waardoor je een ademend gebouw 
krijgt”, aldus ir. Maurice van der Meer 
van het Innovatiecentrum Duurzaam 
Bouwen. “Daardoor krijg je een 
gezonder binnenklimaat en een betere 
energieprestatie.” Biobased-vormen, 
-technieken en -materialen worden al 
eeuwenlang toegepast. Biobased 
materialen passen perfect in de 
cradle-to-cradle gedachte van een 
oneindige kringloop, want ze zijn 

‘We proberen te 
ontwerpen met het 
klimaat en comfort 
als instrumenten’
Duzan Doepel

Nederland heel snel, maar dat zullen 
geen huizen van biobased materialen 
zijn.” Gek genoeg zou de doorbraak van 
biobased materials wel eens kunnen 
komen uit de grootschalige renovatie 
van bestaande woningen. Op Heijplaat 
wordt onder meer gekeken hoe je met 
een biobased retrofit bestaande 
woningen kunt verduurzamen. 

‘Vlas isoleert even goed als minerale 
wol, maar kan veel beter vocht afvoeren, 
waardoor je een ademend gebouw krijgt’
Maurice van der Meer



Snel, dynamisch en pragmatisch. Woorden die onlosmakelijk 

verbonden zijn met een stad als Rotterdam. Eurofi ber is dan ook 

trots op de realisatie van duizenden high speed glasvezel-

verbindingen in deze stad. Hiermee ontsluiten wij Rotterdam 

digitaal en maken wij de digitale snelweg beschikbaar voor 

bedrijven die snelheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid 

belangrijk vinden. Met het landelijk dekkend glasvezelnetwerk 

van Eurofi ber bereiken we iedere stad in Nederland.

Wilt u weten of uw organisatie ook gebruik kan maken van ons za-

kelijk glasvezelnetwerk?

Doe dan de postcode check of bel met 030 242 8700

www.eurofi ber.com/postcodecheck
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