
   
Ontwikkeling  	
Duurzaamheid      

binnen  	
Gebouwde  Omgeving    

  
  
	



Noodzaak Verduurzaming Gebouwde Omgeving  

•  Klimaatveranderingen  (schone  energie)	
•  Voorzieningszekerheid  energie  (betrouwbare  
energie)  	

•  Schaarste  fossiele  brandstoffen  (betaalbare  
energie)	

•  Stijgende  energiekosten:  verlaging  van  de  
huisvestingskosten  noodzakelijk	

•  Verbetering  binnenklimaat  en  gezondheid	



     Achtergrond  	

•  1950-‐‑1970  –  Eerste  Nederlandse  
EnergieTransitie:  van  kolen  naar  Aardgas  en  
Olie	

	
•  Juli  1959:  Start  Slochteren	

•  Centrale  verwarming  in  de  sociale  
woningbouw	



     Nederlandse Energie Verbruik 1950-2000    



Achtergrond  

•  1972  –  The  Limits  to  Growth	
•  1973  –  Eerste  Olie  Crisis	

	

•  1974  –  Eerste  complete  “Energienota”	
•  1978  -‐‑    Start  NIP:  Nationaal  Isolatie  Programma	



     Achtergrond 

	

	

1972:    Stichting  “De  kleine  Aarde”    	



Nationaal Isolatie Programma 

•       Directe  Resultaten:  *    	
	

Doelstellingen	
1978-‐‑1990	

Resultaat	
1978-‐‑1987	

Aardgas	 1.6.  bln  m³	 1.4.  bln  m³	

Koophuizen	 800.000  	 600.000	

Huurhuizen  	 1.700.000	 1.200.000	

*  Universiteit  Twente  –  A.G.  Entrop  &  H.J.H.  Brouwers	



      NIP - Nationaal Isolatie Programma 

•  Nadere  Gevolgen:	
•  Ontwikkeling  van  normen	
•  Ontwikkeling  van  nieuwe  soorten  
architectuur  en  ecologisch  bouwen:	
• Leecwaliteit	
• Gezondheid	
• Materialen,  Water	

•  Ontwikkeling  Gemeentelijke  Richtlijnen	



       Commissie Brundtland 

Gro Harlem Brundtland 



BRUNDTLAND – Onze Toekomst   Commissie Brundtland 



    QUILTS 

Commissie Brundtland 
Ethiek/Samenleving  

Culturele Identiteit, Emancipatie, Stabiliteit, Gelijkheid )  

         Economie                                                Ecologie/Milieu 
Duurzame Groei                                           Stabiliteit Ecosystemen 
Ontwikkeling, Productiviteit                            Beschikbaarheid Bronnen  

Duurzame  
Ontwikkeling 

Armoedebestrijding       Biodiversiteit 
Gezondheid       Klimaat 
Kinderarbeid       … 
…        … 
…        … 

Beheer van afvalstromen 
Consumptiepatronen 
… 



    QUILTS 

     1992  - “last chance to save the planet” 

•  VN- conferentie over milieu en ontwikkeling  Rio de Janeiro 
•  AGENDA 21 – Actieprogramma voor de 21e eeuw:  

•  beleidsmaatregelen op sociaal, economisch en ecologisch vlak 

•  rol van belangrijke maatschappelijke groepen 

•  middelen voor uitvoering programma 
 
 
 
 



       Duurzaam Bouwen  Initiatieven 

•  1990:  NMP:  Duurzaam  Bouwen  Rapport	
•  1992:  Eerste  DUBO  –convenanten	
•  1995:  Derde  Energienota  	
•  1995:  VROM  -‐‑  “Aanpak  Duurzaam  Bouwen”	
•  1995:  Introductie  EPN/EPC	
•  1996:  Nationaal  DUBO  Centrum	

      



     Morrapark - Drachten 



     Ecodus - Delft 



     Ecolonia  –  Alphen  a.d.  Rijn	



     Ecolonia – Alphen a.d. Rijn 
•  Grootschalig  EU  gesubsidieerd  lage  energie  

demonstratieproject,  met  een  groot  aantal  nieuwe  
technologieën  en  ontwerpen,    alle  met  verschillende  
ecologische  aspecten:	

	
•  Regenwater  	
•  Passieve  en  actieve  zonne-‐‑energie  	
•  Energiebesparing  strategieën  	
•  Beperking  van  waterconsumptie  	
•  Recycling  van  bouwmaterialen    	
•  Organische  architectuur    	
•  Duurzame  materialen    	
•  Flexibele  bewoningplannen  	
•  Geluidswering  	
•  Gezonde  bouwmaterialen	



     Ecolonia – Alphen a.d. Rijn 



      1993: Urban Villa Amstelveen 



     Van Componenten naar Concepten.. 
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     Van Componenten naar Concepten.. 



         
•  Van Milieubeleid (Club van Rome-1972) naar Duurzaamheidbeleid 
•  Van ‘End-of-Pipe-technologie’ naar ‘Bron-technologie’ 
•  Van Schade Oplossen naar Schade Voorkomen  

•  “een lange termijnoriëntatie op de duurzaamheid van de bronnen; het 
beschikbaar blijven van de bronnen, óók voor toekomstige generaties.” 

•  “integratie van verschillende terreinen van het leven als essentieel gegeven. 
Vandaar ook die drie pijlers waarop die notie duurzame ontwikkeling rust: 
een geïntegreerde, samenhangende benadering van sociale, ecologische en 
economische aspecten van het bestaan.”  

    QUILTS 

Herman Wijffels: Erasmuslezing 2002 

Tijd voor mentale klimaatverandering 



    QUILTS 

        McDonough & Braungart 

“Why less bad is no good: waste equals food” 
 

       

 



    QUILTS 

        McDonough  &  Braungart	

Radicale vertaling van Brundtland: scheiden èn verbinden van de verschillende 
levensferen: 

Van Cradle-to-Grave design naar Cradle-to-Cradle design 
       

 

 biological & technical nutrient cycles 



         Brundtland – Macrothema’s 

•  Eigenaar van de aarde 
(gebruik naar behoefte): cradle-
to-grave 
•  Oplossen 
•  Lineair 
•  Korte termijn 
•  Kwantiteit 
•  Fragmentatie/ ontkoppeling/
onbewust 
•  Ratio 

•  Rentmeesterschap (gelijk of 
beter achterlaten): cradle-to-
cradle 
•  Voorkomen 
•  Cyclisch  
•  Lange termijn 
•  Kwaliteit 
•  Holistisch denken/ 
samenhang/bewust 
•  Ratio en gevoel 
 

    QUILTS 

   van… Traditioneel                                     naar… Duurzaam 



        Brundtland ‘vertaald’ – Food& Feed 

 

    QUILTS 

Van  ‘hebben’   naar     ‘zijn’ 
   



Brill – Background – Hype? – Implications – Brill’s  Actions – Best Practices - Questions    



Brill – Background – Hype? – Implications – Brill’s  Actions – Best Practices - Questions    



        Brundtland ‘vertaald’ voor energie 

van 
•   Graven in de Aarde 

•   Aardse gerichtheid 

naar 
•   Tappen uit de Stroom 

•   Hemelse gerichtheid 

    QUILTS 

Biobrandstoffen?  = Jong Fossiel = Food & Feed 
CO2  - opvang en – opslag? = End-of-Pipe Solution 
Kernenergie? = Niet duurzaam - nog 70 jaar Uranium 



         Brundtland - Microthema’s  

•  Mens als middel & kostenpost 

•  Top-down/ sturen en 
controleren 

•  Mechanistische, 
functionalistische benadering 

•  Hiërarchie 
•  Focus op tekortkomingen 

•  Scepsis/Cynisme/ denken dat 
het individu geen invloed heeft 

•  Mens als bron van toegevoegde 
waarde 
•  Bottom-up/ voorwaarden 
scheppen/ ondersteunen 

•  Organische benadering 
•  Netwerk 

•  Focus op talentontwikkeling 
•  Liefde/ hoop/ individueel 
leiderschap 

    QUILTS 

      



Unilever: verduurzaming  merken  



Unilever: verduurzaming merken    



    QUILTS 

        Duurzaam Organiseren 

       

Modernisering  van  Strategie  van  bedrijven  en  
organisaties:  	

• Van  verantwoordelijkheid  van  
milieucoördinatoren  en  CSR-‐‑  functionarissen  naar  
integraal  onderdeel  van  alle  bedrijfsonderdelen  en  
bedrijfsprocessen	
• Van  geleidelijke  veranderingen  ter  bevordering  
van  de  eco-‐‑efficiency  van  de  productie  naar  
fundamentele  veranderingen  van  productie  en  
producten	
• Van  reageren  op  verlangens  van  belangengroepen  
naar  continue  dialoog	

 



Huidige Ontwikkelingen Duurzaam Bouwen 
 

•  PeGO  –  Meer  met  Minder	
•  PeGO  Innovatie	
•  Klimaatakkoord  Rijk  &  Gemeenten	
•  Vijf  CO2  Neutrale  Gemeenten	
•  Lente  Akkoord	



         	

EnergieTransitie

6 Dir. Gen.

IPE

Taskforce 

PNG PDM PGG PKE PDEV PeGO

EnergieTransitie + PeGO 



   2006: PeGO 
	
•  Meer  met  Minder        (“de  breedte”)	
•  Innovatiewerkgroep  (“de  diepte”)	
•  Wetgeving      (“de  belemmeringen”)	



  	

•  Partijen:  EnergieNed,  Bouwend  Nederland,  
Aedes,  PeGO	

•  Ambitie:  30%  Energiebesparing  in  de  bestaande  
bouw  op  basis  van  bestaande  technieken	

•  Convenant  getekend  23  januari  2008	
•  Eerste  Pilots  2008	
•  Over  enkele  jaren  200.000-‐‑300.000  woningen  /jaar	
•  Tenminste  twee  sprongen  Energielabel	

	

Meer met Minder  



   

Transitieplan PeGO Innovatie  

•  Nieuwbouw  stapsgewijs  richting  
energieneutraal	

•  Meer  met  Minder  op  een  steeds  hoger  niveau  
brengen	

•  Energieleverende  gebiedsontwikkeling	
	



PeGO Innovatie 
Concrete  bijdrage  aan  de  EnergieTransitie  door:	
	
•  Ontwikkeling  en  realisering  van  meerdere  commercieel  

aanvaardbare  systeemconcepten  nieuwbouw  en  
bestaande  bouw	

•  Met  oplopende  ambitieniveaus  van  45%,  60%  en  80  %  
CO2-‐‑reductie  	

•  In  drie  cycli  -‐‑      in  vijf  jaar  tijd,  	
	
•  Alle  betrokken  partijen  zich  de  benodigde  kennis  eigen  

kunnen  maken,  	
•  Opgedane  kennis  zodanig  beschikbaar  komt,dat    

partijen  de  systeemconcepten  op  grote  schaal  kunnen  
en  willen  toepassen.	

zodanig  dat:	



PeGO Innovatie 
Transitiemanagement:  structurele  koppeling  tussen  
research,  realisatie  in  de  praktijk  en  opschalen	

  	
•  Innovatieteams  verantwoordelijk  voor  research/innovatie:	

•  ontwikkelen  oplossingsvarianten,  technieken  en  processen	
•  ontwikkelen  realistische  en  realiseerbare,  integraal  

samenhangende  pakkepen  en  woningconcepten  	
•  Transitieteams  verantwoordelijk  voor  realisatie  in  de  praktijk:	

•  realiseren  verschillende  bouwopgaven  concreet	
•  commiperen  zich  in  meerdere  rondes  aan  oplopende  ambities  	
•  creëren  volume,  waardoor  marktinvesteringen  mogelijk  en  ook  

interessant  worden  	
•  Opschalingteams  verantwoordelijk  voor  brede  marktintroductie:	

•  zepen  beschikbaar  komende  kennis  in  de  markt  voor  alle  
partijen.	



  	

•  EPC  voor  nieuwe  gebouwen  25%  lager  in  2011	
	 	 	 	                                en        50%  lager  in  2015	

•  Streven  naar  nieuwbouw  energieneutraal  in  2020	

•  Halvering  van  het  energiegebruik  in  de  bestaande  
bouw  in  2020	

	

Klimaatakkoord Gemeenten & Rijk 2007 



Lente Akkoord 22 april 2008 
  	

	

	
•     Partijen:  VROM  –  WWI  en  R&M,  Bouwend  Nederland,  NEPROM,  
NVB	
•     EPC  Verlaging  naar  0,6  in  2011  en  naar  0,4  in  2015	
•     Definitie  nieuwe  Energie  Prestatie  Norm,  die  beter  aansluit  
werkelijk  energieverbruik  en  bij  beleving  (comfort  en  woonlasten)  
consument	
•   10  experimenteergebieden,  waar  op  grote  schaal  (5-‐‑10%  van  de  
totale  jaarlijkse  nationale  nieuwbouwproductie)  geëxperimenteerd  
wordt  met  zeer  energiezuinige  nieuwbouw  (ten  minste  25%  
energiezuiniger  dan  EPC  afspraken  convenant).  	
	



Verbond vijf CO2 Neutrale Gemeenten 
  	

	

Apeldoorn,  Den  Haag,  Groningen,  Heerhugowaard  en  Tilburg:  
CO2  Neutraal  in  2035  –  vier  invalshoeken	
	
•   Gemeentelijke  Organisatie  –  randvoorwaarden	
•   Locale  Industrie	
•   Vervoer  en  verkeer	
•   Gebouwde  Omgeving	



Innovatie Agenda Gebouwde Omgeving  

Algemene  doelstelling	

•  Versnellen  toepassing  van  duurzame  energietechnieken	
•  Realiseren  doelstellingen  Schoon  en  Zuinig	
•  Hoofddoelstellingen:	

•  Energieneutrale  nieuwbouw  in  2020	
•  Energiegebruik  gebouwde  omgeving  gehalveerd  in  
2030  t.o.v.  1990	



Innovatie Agenda Gebouwde Omgeving 

Marktactoren	

Innovators	 Early  
adaptors	

Early  
majority	

Late  mayority	 Leggards	

Groenen	 Losse  Gebouw-‐‑  c.q.  
renovatieconcepten  en  
technologieën  (EOS)	

	
	
	
Convenanten:	
Meer  met  Minder,	
Klimaatakkoord,  Lente  Akkoord  
(excl.  Excellente  gebieden)	

Cultural  
creatives	

Innovatieagenda  G.O.	
Denken,  Doen,  Opschalen	

Gewone  publiek	 Innovatieage
nda  G.O.  	

Excellente  
gebieden	

Achterblijvers	 Wet-‐‑  &  regelgeving  	



Denken 

•  Realiseren  van  meerdere,  commercieel  interessante  systeemconcepten  
voor  bestaande  bouw  en  nieuwbouw.  Opzepen  van  integrale  concepten  
en  realiseren  van  zowel  technologische  als  procesmatige  oplossingen.  	

•  De  innovatiedoelen  die  hierbij  voor  de  nieuwbouw  moeten  zijn  gehaald  in  
de  periode  2015  –  2020  zijn:	
•  100%  terugdringen  fossiel  energiegebruik  voor  warmte  en  koelen	
•  50%  terugdringen  fossiel  energiegebruik  t.b.v.  elektraopwekking  op  

gebouwniveau	
•  50%  elektra  op  locatieniveau  duurzaam  opwekken	

•  Voor  de  bestaande  bouw  gelden  voor  de  periode  2015  –  2020  volgende  
doelen:  	
•  50  à  75%  terugdringen  fossiel  energiegebruik  voor  warmte  en  koelen	
•  25  à  50%  terugdringen  fossiel  energiegebruik  t.b.v.  elektraopwekking	



Doen 
Realiseren  van  ruim  80  grootschalige,  

innovatieve  voorbeeldprojecten	

•  ca.  3000  duurzame  nieuwbouw  woningen	
•  ca.  3000  duurzaam  verbeterde  bestaande  woningen	
•  ca.  20  projecten  in  de  utiliteitsbouw  (bestaand  en  

nieuw)	
•  4  locaties  duurzame  integrale  gebiedsontwikkeling  

inclusief  duurzaam  opwekkingspotentieel,  bijvoorbeeld  
voor  woonwijken,  bedrijventerreinen  of  bij  voorkeur  
mengvormen  daarvan	



Opschalen 

•  Het  eerste  opschalingdoel  voor  2012  is  een  
vervijfvoudiging  van  de  in  de  eerste  ronde  van  de  
voorbeeldprojecten  gerealiseerde  resultaten.  	

•  Eerst  in  de  voorbeeldprojecten,  vervolgens  in  de  
Excellente  Gebieden  uit  het  Lenteakkoord  en  tenslope  
landelijk  worden  steeds  lagere  EPC’s  gerealiseerd  	



Marktcreatie  
•  Welke  actoren,  welke  bijdragen  en  rollen  (Matrixen)	
•  Wat  is  er  voor  hen  nog  nodig  om  marktvraag  te  

maken:  voorwaarden  die  helpen  en  voorwaarden  die  
niet  helpen	

•  Bijeenbrengen  van  partijen  die  vanuit  verschillende  
rollen  kunnen  en  willen  bijdragen  aan  het  geheel,  aan  
de  overall  doelstellingen  	

•  Organiseren  van  kennisoverdracht	
•  Techniek  leercurve:  organiseren  van  acceptatie  en  

adaptatie  van  nieuwe  technieken  	
•  Proces  leercurve:  leren  van  de  valkuilen  van    

procesinnovatie  	
•  Financieringsconstructies  en  andere  randvoorwaarden:  

regelgeving,  slaag-‐‑  en  faalfactoren	



Duurzame  EnergieTransitie  kan  niet  plaatsvinden  zonder  
bouwprocestransitie	

bouwprocestransitie  kan  niet  plaatsvinden  zonder  
contracpransitie.	

Programma  Eisen	 Ontwerp	 Uitwerking/Bestek	 Realisatie	 Onderhoud&  Beheer	

Sturen  op  doelstellingen  en  prestatie-‐‑indicatoren  gedurende  
gehele  proces  is  essentieel	

De  uitgangspunten  van  ‘commissioning’  hanteren  	
en  een  transitiemanagement  aanpak  in  de  praktijk  brengen.	

Meer dan techniek!  
Ook procesinnovatie! 



Aandacht voor meer dan alleen  
de Gebouwgebonden Energie! 
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Aandacht voor meer dan alleen  
de Gebouwgebonden Energie!  

Voorbeeld: Nieuwbouw woningen
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Routekaart – Concrete aanpak 
1.  Vijf  aandachtsgebieden	

•  Woningbouw  nieuw	
•  Woningbouw  renovatie  	
•  Utiliteitsbouw  nieuw	
•  Utiliteitsbouw  renovatie	
•  Integrale  gebiedsontwikkeling	

2.  Vijf  thema’s  	
•  Denken  en  doen  vanuit  de  eindgebruiker	
•  Innoveren  van  het  bouwproces	
•  Ontwikkelen  &  operationaliseren  van  nieuwe  

technieken	
•  Overdragen  van  kennis,  kunde  en  vaardigheid	
•  Creëren  van  markten        	



Voorbeeld maatregelen en EPC 

EPC  voor  nieuwe  eengezinswoningen	
EPC  <  0,65 	 	HR  ZonneGasCombi	
EPC  <  0,55 	 	Warmtepomp  individueel	
EPC  <  0,45 	 	HR  ZonneGasCombi  of    WP	
	 	 	 	+  dichte  delen  Rc  naar  8  à  10	
EPC  <  0,40 	 	Passieyuis  +  aanpak  HHE	
EPC  <  0,30 	 	Passieyuis	
	 	 	 	+  forse  aanpak  HHE	
	 	 	 	+  vergroot  zonneboilersysteem	
	 	 	 	+  PV	
	

	
	



Voorbeeld maatregelen en EPC 

EPC  voor  nieuwe  galerijwoningen	
EPC  <  0,70 	 	HR  ZonneGasCombi  collectief	
EPC  <  0,60 	 	Warmtepomp  collectief	
EPC  <  0,50 	 	HR  ZonneGasCombi  of    WP  col.  	
	 	 	 	+  dichte  delen  Rc  naar  8  à  10	
EPC  <  0,45 	 	Passieyuis  +  aanpak  HHE	
EPC  <  0,40 	 	Passieyuis  +  forse  aanpak  HHE    	

	 	 	+  vergroot  zonneboilersysteem  	
EPC  <  0,30 	 	Passieyuis  +  forse  aanpak  HHE    	

	 	 	+  vergroot  zonneboilersysteem  	
	 	 	 	+  PV	



Voorbeeld maatregelen en EPC 

2011  -‐‑  2015	
	
Basis  EPC  <  0,60 	:   	HR  ZonneGasCombi	
	 	 	                                      of    Warmtepomp	
	
Experimenteergebieden	
EPC  <  0,45 	 	:                      HR  ZonneGasCombi  of  WP    	
	 	 	 	 	+  dichte  delen  Rc  naar  8  à  10  

	 	 	 	of    Passieyuis	
	 	 	 	 	+  aanpak  HHE	



Voorbeeld maatregelen en EPC 

2015  -‐‑  2020	
	
Basis  EPC  <  0,40 	:            Passieyuis	
	 	 	 	              +  aanpak  HHE	
	
Experimenteergebieden  	
EPC  <  0,30 	 	:            Passieyuis	
	 	 	 	              +  forse  aanpak  HHE	
	 	 	 	              +  vergroot  zonneboilersysteem  	
	 	 	 	              +  PV	
	



Voorbeeld maatregelen en EPC 

2020  :  Energieneutraal  	
	 	 	 		
Passieyuis	
+  forse  aanpak  HHE	
+  vergroot  zonneboilersysteem	
+  PV	
+  lokaal  duurzame  elektriciteitsopwekking	
	



Koplopers PeGO Innovatie 
•  Individuele  ondernemingen  en  organisaties,  direct  of  indirect  

actief  binnen  de  Gebouwde  Omgeving    	
•  Kennisinstellingen,  direct  of  indirect  actief  op  het  terrein  van  

de  Gebouwde  Omgeving	
•  Onderschrijven  doelstellingen  Innovatieagenda  Energie  

Gebouwde  Omgeving	
•  Verklaren  zich  bereid  tot  intensieve  onderlinge  samenwerking  en  

kennisuitwisseling  resp.  met  derde  partijen  verbonden  aan  het  
platform  Koplopers  PeGO  Innovatie	

•  Bereid  en  in  staat  tijd  en  inbreng  van  actieve  bestuurders,  technici  
resp.  marketeers  aan  te  dragen  en  in  te  brengen  om  expliciete  
‘voorvechterrol’  te  vervullen	

•  Aantoonbare  ambitie  en  trackrecord  t.a.v.  onderzoek  en/of    
vermarkting  innovatieve,  duurzame  oplossingen  ten  aanzien  van  
energiebesparing  en  duurzame  energieopwekking  t.b.v.  
Gebouwde  Omgeving	

•  Leden  van  het  platform  koplopers  PeGO  Innovatie  onderschrijven  
de  doelstellingen  en  uitgangspunten  van  het  platform  Koplopers  
Innovatie	




