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sLim Bouwen
Paul de ruiter noemt het liever 
‘slim’ dan ‘duurzaam’ bouwen. 
en dat doet hij met succes: zijn 
bedrijf groeit.
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■UITVERGROOT
in deze rubriek aandacht voor architectuur  
die niet dagelijks in de schijnwerpers staat. 
Architecten bespreken bijzonder werk van  
een collega.

AAN zee
Duinrestaurant in Oostvoorne,  
door Emma architecten

‘Omgeven door duinen, slikken en de 
Maasvlakte, met aan de horizon de schoor
stenen van de Rotterdamse haven, staat 
de strandtent Aan Zee. Op een plek waar 
verder niets te vinden is, hebben op
drachtgever en architect het aangedurfd 
om een restaurant te maken. Een ontwerp 
dat volledig in deze context past en zich 
voegt naar de omgeving. Vanuit het land
schap loop je ongemerkt het gebouw op, 
waar je vanaf het hoogste punt die omgev
ing ook nog eens extra goed beleeft. 
Het gebouw is autarkisch: het voorziet in 
zijn eigen energie met gesloten aardbron
nen, zonneboilers en windmolens. 
Afvalwater wordt gezuiverd in een helofy
tenveld, het restaurant is lichtgewicht en 
demontabel. Met eenvoudige middelen en 
eerlijke materialen is een soort plug & play 
gebouw neergezet. Er zijn geen extreme 
high tech ingrepen gedaan, maar er is lo
gisch en slim ontworpen. Het heeft iets 
ontwapenends. 
Alles aan en in dit duinrestaurant – tot het 
eten en de koffie toe – past in het concept. 
Er wordt gekookt op een houtgestookt for
nuis, de ingrediënten komen uit de regio. 
Die integrale benadering is mooi, er wordt 
écht rekening gehouden met de omgeving 
en de toekomst. Dat maakt het tot een in
tegraal en duurzaam project. 
Emma is geen bureau dat alleen een ont
werp tekent: ze denken van A tot Z mee 
over het concept en hoe dat werkend te 
krijgen. Daarbij durven ze speels te zijn en 
daadwerkelijk vorm te geven. Het resul
taat is tactiel en menselijk, daar word je  
als bezoeker blij van. Die rondingen zie je 
eigenlijk nauwelijks meer in Nederland 
sinds de Amsterdamse School; hier zijn  
ze volledig op hun plaats. Als je hier een 
orthogonale doos had neergezet, zou je 
erover struikelen.’

thomas Dieben & oscar vos
denieuwegeneratie
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ze DurveN
vorm te geveN
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van de BNA geheel of gedeeltelijk worden 
overgenomen. Aan de totstandkoming van deze 
uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie 
die onjuist of onvolledig is opgenomen, aanvaarden 
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wezeNLijke Drive

Het gemak waarmee we in nederland alles wat we maken na gebruik 
afdanken, is schokkend. Kijk naar alle leegstaande kantoren uit de jaren 
tachtig. die zijn neergezet omdat iedereen ervan uitging dat ze alsmaar 
meer waard zouden worden. er was behoefte aan ruimte, niemand keek 
vooruit. tegenwoordig beoordelen banken vastgoed heel anders. als je 
een huurder hebt voor tien jaar en een gebouw kan vijftig jaar mee, dan 
maakt zo’n huurcontract geen indruk meer. wat heb je te bieden voor de 
resterende veertig jaar? een aantrekkelijk perspectief van toen levert nu 
vooral onzekerheid op. alleen al daarom moeten we anders denken over 
de toekomst van gebouwen.

duurzaamheid gaat in ons vak meestal over een plus, iets extra’s. we 
maken een ontwerp en oh ja, het gebouw moet óók nog duurzaam zijn. 
Vanuit dat perspectief zit het tijdsgewricht in de weg. op het scherpst 
van de snede moeten we oplossingen vinden voor problemen waar veel 
opdrachtgevers zich nauwelijks mee bezig houden. als ze een duurzaam 
gebouw willen, vragen ze welke installatie dat kan bewerkstelligen en 
wat die kost. denken vanuit rendement vertelt maar een deel van het 
verhaal. duurzaamheid moet gaan over de wezenlijke drive om dingen 
slimmer te maken. daar ontkomen we niet aan als we de groeiende 
problemen op het gebied van grondstoffen, afval en energie willen 
aanpakken.

in het bouwproces begint duurzaam denken bij de aanbesteding. dan al 
moet een opdrachtgever weten wat zijn doel is met het gebouw. Hoe 
lang gaat het in de beoogde functie mee? is het daarna geschikt te maken 
voor andere functies? welke grondstoffen zijn nodig om te bouwen en 
kun je ze hergebruiken? Bij architectenselecties valt de keuze nog steeds 
vaak op het bureau dat het laagste honorarium offreert. dat is denken op 
de korte termijn. Het gevaar bestaat dat opdrachtgevers daardoor niet de 
slimste oplossing krijgen. architecten maken nog onvoldoende duidelijk 
wat ze kunnen doen voor het beschikbare geld. Hun werk moet gerela
teerd zijn aan de complexiteit van een opgave en de ambitie van de 
opdrachtgever.

duurzaam aanbesteden houdt in dat opdrachtgevers architecten vragen 
naar hun visie op het ontwerpen van een duurzaam gebouw. en het is 
aan architecten om opdrachtgevers te bevragen over hun doelen. zo 
kunnen ze samen een afgewogen proces doorlopen. dat leidt tot een 
ander idee over de waarde van architectendiensten en wat die oplevert 
– ook op de lange termijn en niet alleen uitgedrukt in geld.

willem Hein schenk
voorzitter Bna
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kortom

Om goed in te spelen op de opgaven en de wensen van opdracht
gevers van nu, zijn een ondernemende houding en strategische 
samenwerkingen met andere disciplines en bedrijven van 
toenemend belang. BNAbureaus kunnen daarbij gebruik maken 
van de MKB Servicedesk van MKB Nederland, waar de BNA lid 
van is. De MKB Servicedesk biedt informatie over veel aspecten 
van het ondernemerschap. De website is een helpdesk voor 
ondernemers, starters en zzp’ers. Daarnaast biedt de servicedesk 
de op maat gesneden dienst ‘MijnMKB’. Via het Twitteraccount 
@MKBServicedesk volgt u het laatste MKBnieuws. Ook kunt u 
naar bijeenkomsten met andere ondernemers in de bouw en 
andere branches zoals tijdens De week van de Ondernemer op  
9, 10 of 11 april in het Beatrix Theater in Utrecht. Naast deze 
voordelen, biedt het lidmaatschap van MKB Nederland de BNA 
bovendien goede lobbymogelijkheden in Den Haag.
 
Jasper Kraaijeveld, beleidsmedewerker markt en ondernemerschap

sLimme opLossiNgeN voor 
geziNNeN iN De stAD

Veel jonge gezinnen in de stad zijn ontevreden over hun woning en 
woonomgeving en vertrekken daarom uit de stad. Dit is jammer, om
dat het gezin van veel voorzieningen gebruik maakt en daardoor een 
belangrijke invloed op de stedelijke economie uitoefent. Bovendien 
leidt het vertrekkende gezin tot een verarming van de bevolkingssa
menstelling van de stad. Gezinnen zorgen namelijk ook voor hechte 
sociale netwerken. Heren 5 architecten zocht in 2012 samen met 
BNA Onderzoek en vijftien collegaarchitecten naar slimme 
ontwerpoplossingen voor eengezinsappartementen in de stedelijke 
context. Oplossingen die het gezinnen met gemiddelde inkomens 
mogelijk maakt zich te nestelen in de stad. 

toverkast en tuinveranda
Om erachter te komen waar stadsgezinnen mee worstelen in hun 
dagelijkse woonpraktijk hebben de architecten tientallen interviews 
gevoerd met gezinnen die geloven in een stedelijke leefstijl, maar die 
ook heel goed weten waar de schoen wringt: waar de beperkingen 
van hun woning liggen. Uit de interviews kwam naar voren hoe 
creatief stadsgezinnen hun beperkte ruimte gebruiken: de kinderka
mer achter de boekenkast, de meterkasten met ingenieuze opberg
systemen, hoogslapers, schuifdeuren enz. De conclusie was: 
woningen hoeven niet oneindig groot te zijn, maar wel flexibel.
Op basis van de verzamelde praktijkverhalen hebben de architecten 
oplossingen op verschillende schaalniveaus bedacht: van toverkast 
tot tuinveranda. Om het realiteitsgehalte te borgen keken zes 
‘locatieeigenaren’ – corporaties en ontwikkelaars – vanaf de zijlijn 
mee. Zij zorgden ervoor dat het scala van ontwerpoplossingen breed 
inzetbaar is: van de galerijflats in Kanaleneiland tot woningen in de 
Scheveningse duinen, en van renovatie tot nieuwbouw.

inspiratieboek
Al deze ingrediënten – de gezinsportretten, ontwerpoplossingen en 
de vragen van de probleemhouders – hebben een plek gekregen in 
de publicatie Nestelen in de stad. Aangevuld met vier achtergrond
verhalen van Lia Karsten, Ivan Nio, Han Michel en Bernard Leupen 
krijgt de lezer een compleet beeld van de discussie rondom wonin
gen voor stadsgezinnen. Naast architecten zullen ook de corporaties, 
ontwikkelaars en gemeenten inspiratie kunnen putten uit dit boek, 
zodat veel van de gepresenteerde ontwerpoplossingen een plek 
kunnen veroveren in de woningplattegronden van de toekomst.
Het boek Nestelen in de stad – Appartementen voor gezinnen (tekst 
en redactie: Hilde de Haan en Jolanda Keesom) wordt op 9 april 2013 
gepresenteerd. Kijk voor details op www.bnaonderzoek.nl.

Jutta Hinterleitner, programmamanager BNA Onderzoek

profiteer vAN De mkB 
serviceDesk

DAg vAN De Architectuur: 
24 uur Architectuur
Terwijl dag en nacht elkaar afwisselen, zijn er gebouwen waar 
altijd leven is. Stations, (lucht)havens, ziekenhuizen, kantoren, 
maar ook winkels en hotels, of een combinatie daarvan, zijn 24 
uur per dag in bedrijf. Ze kennen geen openings en sluitings
tijden; ze bewijzen de stad en de mensen een dienst. 24 UUR 
Architectuur is het thema van de Dag van de Architectuur 2013. 
In het weekend van 22 en 23 juni 2013 stellen architectuurcentra 
en architectenbureaus weer hun deuren open voor publiek. Ga 
naar www.dagvandearchitectuur.nl voor het programma. U kunt 
zich daar ook aanmelden om deel te nemen aan het Open Huis.

24 uur architectuur op het deense paviljoen van de expo 2010. 
ontwerp: Big. Foto: iwan Baan

De publicatie Nestelen in de stad – Appartementen voor 
gezinnen is vanaf 9 april te bestellen in de BNA shop. 
Leden ontvangen een korting van 20% en betalen € 19,95. 
Niet leden betalen € 24,95.

kort Nieuws
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gevoLgeN vAN verpLicht 
ce-keurmerk

Per 1 juli 2013 treedt nieuwe Europese wetgeving in werking die 
ook van invloed kan zijn op het werk van architecten. Bouwpro
ducten mogen vanaf dan niet meer worden verhandeld en 
toegepast binnen de EU als ze geen CEkeurmerk hebben. Doel 
van deze wet is dat bouwproducten (van aluminium kozijnen tot 
zinken dakgoten) vrij kunnen worden verhandeld binnen Europa 
en dat de prestaties van gelijksoortige bouwproducten goed met 
elkaar kunnen worden vergeleken. 
Voor architectenbureaus betekent dit onder andere dat de manier 
waarop u bouwproducten in bestekken en technische omschrijvin
gen beschrijft, verandert. Daarnaast kunt u straks bouwproducten 
met CEkeurmerk onderling gemakkelijker vergelijken met een 
‘declaration of performance (dop)’. Deze uniforme verklaring over 
de essentiële prestaties van een product moeten fabrikanten 
namelijk bij hun product afgeven. De prestaties moeten worden 
gemeten volgens een geharmoniseerde Europese norm.

regionale roadshow
De consequenties van de invoering het verplichte CEkeurmerk 
zijn veelsoortig en complex. Niet alle delen van de bouwkolom 
krijgen evenveel te maken met het CEkeurmerk, maar het raakt 
iedereen in de bouw. Het is zaak goed voorbereid vanaf 1 juli met 
de wet aan de slag te gaan. De BNA organiseert daarom samen 
met STABU en het ministerie van BZK in mei een aantal voorlich
tingsbijeenkomsten, die de gevolgen voor architecten toelichten. 
Heeft u de uitnodiging voor deze regionale roadshow gemist?  
Kijk dan op www.bnaacademie.nl voor de details en meld u  
alsnog aan.

Alexander Pastoors, beleidsmedewerker ontwerpproces en 
techniek

Over twee weken is het feest in de Beurs van Berlage: op 
zaterdag 20 april begint daar om 21.00 uur het derde Amster
damse Architectenbal. Grootser dan ooit, met veel bijzondere 
highlights, waaronder de uitreiking van de Gouden A.A.P. 2013 
door Liesbeth van der Pol aan één van de 24 genomineerden. 
In navolging van het Boekenbal heeft het Architectenbal nu ook 
een vaste stek: vanaf nu zal het jaarlijkse gala in de Beurs van 
Berlage plaatsvinden. Gasten zullen de Beurs beleven als nooit 
tevoren, zeggen de organisatoren van de Kring Amsterdam 
Kennemerland, die een aantal verrassingen hebben gepland in de 
Beursfoyer en de Effectenbeurszaal. 

20 ApriL: AmsterDAms
 ArchitecteNBAL

Onder de titel ‘Samen vernieuwen en transformeren’ organiseert 
NEPROM in samenwerking met onder andere de BNA op 23 mei 
2013 de Dag van de Projectontwikkeling. Keynotespreker is 
Minister Stef Blok van Wonen, die zijn visie op de woningmarkt 
van de toekomst presenteert. Een inspirerende en leerzame dag 
door en voor professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, 
het rijk, beleggers, corporaties, architecten, adviseurs en natuur
lijk projectontwikkelaars. Thema van de dag is het samen 
vernieuwen en transformeren van de stad, van locaties en van 
gebouwen, maar ook van processen, van business cases en 
business principes en van de betrokken organisaties zelf.
De BNA organiseert één van de workshops. Als afsluiter wordt de 
winnaar bekend gemaakt van de NEPROMprijs voor locatie
ontwikkeling. BNAvoorzitter Willem Hein Schenk zit in de jury. 

23 mei: DAg vAN De 
 projectoNtwikkeLiNg

de Beurs van Berlage wordt de vaste locatie voor het architectenbal

kaarten zijn online te koop met korting voor BNA-leden 
op www.amsterdamsarchitectenbal.nl

zie voor meer informatie over het programma en 
 aanmelding: www.dagvandeprojectontwikkeling.nl
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ArtikeL

De eisen op gebied van duurzaamheid waaraan Nederland zich 
heeft geconformeerd, zijn streng: na 2020 moet alle nieuwbouw 
zo goed als 100 procent energieneutraal zijn. Maar papier is 
 geduldig. Hoe doe je dat, duurzaam bouwen, is de vraag aan 
architect Paul de Ruiter die met het TNT hoofdkantoor het eerste 
energieneutrale kantoor neerzette. ‘Duurzaam? Moeten we dat 
woord niet afschaffen?’
––
tekst Bob witman
Beeld architectenbureau Paul de ruiter

Het woord duurzaam is zeker al een kwart eeuw 
terug aan zijn opgang begonnen, maar als 
architect Paul de ruiter iets heeft geleerd, is dat 
de populariteitscurve van het begrip net zo 
stabiel is als een beursgrafiek. ‘nog niet heel lang 
geleden, in 2005, was de interesse in het onder
werp totaal verdwenen. zo erg dat ik dacht, ik 
open een kantoor in China.’ en zie, twee jaar later 
was het bon ton voor de bestuursvoorzitters van 
grote firma’s om tegen elkaar op te bieden met 
duurzame gebouwen. de een nog energievriende
lijker dan de ander.
dat kantoor van de ruiter in China is overigens 
een zeperd gebleken. ‘ik heb veel onbegrijpelijke 
rekeningen moeten betalen, maar er kwam geen 
cent aan werk binnen.’ in Holland gaat het 
crescendo, ondanks de crisis. ‘duurzaamheid 
heeft sinds 2007 een comeback gemaakt.’

Hoofdpijndossier
architectenbureau Paul de ruiter bv probeert 
duurzaam te ontwerpen sinds de oprichting in 
1994. ondanks alle modische ups en downs van 
het begrip, is het nog steeds de corebusiness van 
het amsterdamse bedrijf. ‘Het levert ons veel 
werk op. ook in de zakelijke markt.’ momenteel 
bouwt de ruiter bijvoorbeeld het eerste emissie
vrije viersterren hotel in amsterdam. ‘we groeien 
in een markt waar bureaus krimpen’, aldus de 
ruiter.
Hij weet het niet helemaal zeker, maar: ‘als ik 
niet van begin af aan voor duurzaamheid had 
gekozen, had ik er zakelijk niet zo voor gestaan.’ 
dat woord duurzaam is zowel zijn verdienmodel 
als een hoofdpijndossier. ‘Het is van begin af aan 
een politiek beladen woord geweest. die lading 

‘DuurzAAmheiD 
heeft eeN  
comeBAck  
gemAAkt’

‘we groeieN iN eeN mArkt 
wAAr BureAus krimpeN’

heeft de duurzaamheid geen goed gedaan.’ zeker 
in de jaren negentig leek het energiezuinige 
gebouw exclusief het terrein van de overheid en 
mensen die graszoden op hun dak plaatsten. 
‘over wat duurzaamheid precies is, bestaan 
inmiddels duizend misverstanden. ik heb wel 
eens gedacht, moeten we het woord niet afschaf
fen? moeten we niet een nieuw begrip introduce
ren?’

Warme broodjes
gaat het anno 2013 wel goed met duurzaamheid 
in nederland. of is iedereen het woord een beetje 
moe? de ruiter: ‘ik krijg veel bezoekers uit azië, 
maar ook scandinavië die geïnteresseerd zijn in 
nederlandse oplossingen. samen met duitsland 
en oostenrijk doen we het niet slecht.’
de ambitie van nederland om binnen zeven jaar 
alleen nog energieneutrale gebouwen neer te 
zetten – vastgelegd in de Monitor energiebespa-
ring 2012 – vindt de ruiter lastig. ‘Het kan wel, 
energieneutraal, maar om dat sec per gebouw na 

te streven, is complex en kostbaar. alles hangt af 
van de prijsstijging van energie, waar de terug
verdientijden aan zijn gekoppeld. dus afgezien 
van techniek, is het maar de vraag of het finan
cieel haalbaar is.’
Hij ziet meer heil in pragmatisch handelen. 
‘Kijken of je energieneutraliteit kunt bereiken 
door gebouwen of stadsdelen aan elkaar te 
koppelen.’ dus uitwisseling van overtollige 

11BNABLad #02/13



ArtikeL

BLad #02/13

energie, in eerste instantie. ‘Pas in tweede 
instantie moet je werken met energieneutraliteit 
op gebouwniveau.’ Hij wijst uit het raam van zijn 
kantoor waar tweehonderd meter verderop een 
bakkerij staat. ‘die heeft echt veel warmte over, 
daar kan ik zo mijn bedrijf mee stoken.’ maar een 
buis leggen van het ene naar het andere gebouw 
is nu nog een juridisch struikelpad.

Gedateerde berekeningen
in zijn bureau in amsterdam werken vijftien 
mensen. sinds de bliksemstart van het bedrijf 
heeft de ruiter vooral veel bedrijfsgebouwen 
gemaakt. Het meest spraakmakende was het 
hoofdkantoor voor tnt in Hoofddorp. ontworpen 

in 2007, opgeleverd in 2011. met een van de 
hoogste greenCalc+ scores en het eerste energie
neutrale kantoor van europa. maar ook bekriti
seerd omdat tnt een oud, onbruikbaar kantoor, 
achterliet.
‘ik begrijp die kritiek. ik vind het ook een terecht 
punt. ik kan me slechts verdedigen met het 
argument dat het toen net voor de crisis was en 
dat mogelijke leegstand in de toekomst in het 

geheel niet ter sprake kwam.’ een omissie? ‘ik 
was erop gefocust een gebouw te maken dat op 
dat moment aan de hoogste eisen voldeed op 
gebied van duurzaamheid. dat was ook de 
ambitie van tnt topman Peter Bakker.’ 
dat de ruiter de opdracht kreeg, was overigens 
een klein wonder. ‘ik had net een artikel geschre
ven waarin ik mij opwond over de kortzichtigheid 
van beleggers. zij staren zich blind op gedateerde 
terugverdienmodellen, waar duurzaamheid op 
geen enkele manier werd gewogen.’ Belegger 
triodos koos ervoor samen met ontwikkelaar 
oVg en de ruiter – hun felste criticaster – een 
nieuw gebouw te ontwikkelen. tnt wilde alleen 
een vijftienjarig huurcontract tekenen, als de 
vestiging in Hoofddorp voldeed aan de strenge 
Leed Platinum certificaat.
‘wat mij altijd heeft verbaasd, is dat beleggers zo 
veel moeite hebben om die andere rendementen 
van duurzame gebouwen door te rekenen. ze 
hebben jarenlang waardeloze kantoren gebouwd 
voor een markt die niet bestond, voor gebruikers 
die al lang wat anders wilden. Het bouwen was 
puur en alleen een financiële strategie. ze 
weigerden om andere factoren mee te wegen, 
zoals het welbevinden van gebruikers van de 
ruimtes. daardoor zitten we nu met miljoenen 
vierkante meters onbruikbaar steen.’ 
de desinteresse bij de grote ontwikkelaars voor 
groen bouwen sloeg om in 2006. in dat jaar kwam 
de film An Inconvenient Truth van al gore uit. 

‘Bij eeN pitch worDt 
vAAk geBAkkeN  

Lucht verkocht’

12

uPC Kantoor Leeuwarden: duurzaam callcenter voor uPC met twee atria binnenin het 
compacte gebouw, waardoor de zonbelasting wordt geminimaliseerd. Foto: Pieter Kers

tnt Centre Hoofddorp, een van de serie van 
zes ‘green offices’ van tnt. Foto: Pieter Kers
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deze documentaire over opwarming van de aarde 
schudde veel mensen wakker. ‘Voor ceo’s als 
Peter Bakker is het wel de trigger geweest om zo 
hoog te zetten met het tnt hoofdkantoor.’

Slim bouwen
Voor het woord duurzaam zou de ruiter liever de 
omschrijving slim bouwen, of intelligent bouwen 
gebruiken. ‘ook geen briljante definitie, geef ik 
toe. maar het zegt meer over wat duurzaam voor 
mij is. Het is niet alleen een mooie klimaatgevel, 
maar het gaat over goed integraal nadenken over 
alle technieken en materialen. Het gaat erom dat 
je productieprocessen in de bouw niet als vanzelf
sprekend accepteert, maar kijkt waar het anders 
kan.’
de ruiter is een oprechte gelovige als het gaat 
om de vooruitgang, ‘ik geloof in de toekomst van 
techniek. ik geloof dat elke generatie zijn eigen 
problemen oplost. Ja, in dat opzicht ben ik een 
optimist.’ Hij zou zichzelf geen idealist noemen. 
‘Hoewel, ik schrijf dan toch wel zo’n boos stuk 
tegen beleggers die kortzichtig zijn en niet 
begrijpen dat hun berekening van het rendement 
niet meer klopt. daar maak ik natuurlijk niet 
alleen maar vrienden mee.’
een van de lastigst te onderbouwen ‘duurzame’ 
rendementsvormen is die van de humane werk
omgeving. ‘een lage gasrekening zegt niets als 
het werkklimaat niet deugt.’ die fouten zijn de 
afgelopen jaren genoeg gemaakt. ‘een groot deel 

van de duurzaamheidswinst voor een kantoor zit 
in het feit dat de werknemer er zich prettig voelt. 
‘als een gebouw je ziekteverzuim met 10 procent 
reduceert, wat zeker kan, bespaart een bedrijf 
tonnen per jaar.’

Hard bewijs
de ruiter is een groot voorstander van gecertifi
ceerd gebouwen. ‘Het gebeurt nog vaak bij een 
pitch dat over duurzaamheid gebakken lucht 
wordt verkocht door architect met een mooi 
plaatje erbij.’ een architect moet het harde bewijs 
leveren dat zijn ontwerp echt vernieuwend is, 
door aan eisen te voldoen van algemeen erkende 
keurmerken als Leed en Breeam. ‘ik verwacht 
dat binnen afzienbare tijd de architect ook 
juridisch aangesproken kan worden op de 
prestaties van een gebouw.’
meer regels, meer beperkingen, meer vereiste 
kennis. is dat geen verdere opeenstapeling van 
belemmeringen voor het ontwerp vak? ‘Het is 
zeker een issue’, zegt de ruiter. ‘de voorwaarden 
die Leed stelt, dat is zo’n dik boek.’ Hij geeft een 
bijbeldikte aan tussen duim en wijsvinger. Het 
betekent nog meer deskundigen en consultants 
aan de overlegtafel. ‘maar nog steeds blijft de 
architect de regisseur van het bouwproces, hoe 
complex ook. Het gaat om zijn ontwerpkwaliteit 
en overtuigingskracht.’
als je goed kijkt, heeft duurzaamheid het vak niet 
veranderd. ‘Het is altijd de kunst van architectuur 

ArtikeL

Hotel amstelkwartier wordt eind 2013 opgeleverd: een viersterrenhotel met 
slimme klimaatgevel die registreert of de hotelgast in zijn kamer is.



geweest om binnen bepaalde kaders iets goeds te 
maken. die kaders zijn nooit door de architect 
bepaald, altijd door de maatschappij.’

Technieknerd 
de ruiter is een technieknerd, hij geeft het onmid
dellijk toe. dat helpt als je duurzaam wil bouwen. 
‘sommige architecten ontwerpen alleen vanuit de 
esthetica. ik word pas gelukkig als een mooi 

gebouw ook duurzaam slim is.’ als hij moet kiezen 
tussen een mooi gebouw, of een goed gebouw, 
kiest de ruiter het laatste. ‘misschien zie je dat 
wel terug in onze ontwerpen, die volgens sommi
gen wat aan de harde of afstandelijke kant zijn.’
Het is niet moeilijk voor hem om gebouwen aan te 
wijzen waar de architect duurzaamheid secundair 

heeft gemaakt aan esthetiek. Het overdadig 
marmergebruik in het nieuwe Paleis van Justitie 
amsterdam (Claus en Kaan architecten) is verre 
van verantwoord. ‘als iets weinig duurzaam is, is 
het marmer.’ de winning, het transport en beperkt 
hergebruikmogelijkheden, marmer heeft geen gun
stig lifecycle perspectief.
die lifecycle discussie van materialen is overigens 
complex. ‘aluminium lijkt geen schoon materiaal, 
omdat de omzetting van bauxiet naar aluminium 
een smerig proces is. maar aluminium zelf is voor 
100 procent herbruikbaar. Hout is veel schoner te 
produceren, maar daar kun je in het hergebruik 
bijna niets meer mee. Hout is minder duurzaam 
dan het lijkt, dus.’
duurzaam moet weg van die discussie over opwar
ming van de aarde, vindt hij. ‘dat is een gepoliti
seerde discussie met felle voor en tegenstanders. 
ik wil gewoon slimmere gebouwen maken, waarbij 
beter met grondstoffen wordt omgegaan. met 
dezelfde middelen betere gebouwen maken. daar 
kan niemand tegen zijn.’ 

‘ik wiL gewooN sLimmere 
geBouweN mAkeN’

atrium uPC kantoor 
Leeuwarden met 
veel groen voor het 
welzijn van de 
medewerkers. Foto: 
Pieter Kers
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Er bleef er een flinke lap grond over rond het gebouw. Die wordt nu ingericht als stadspark, met 
een ondergrondse parkeergarage en een wandelpad dat overvloeit in de groene terrassen binnen 
in het gemeentehuis. Tel uit je stedenbouwkundige winst. 

■DE VONDST waarom ziet een gebouw eruit zoals het eruitziet? 
De architect van het gebouw bespreekt een 
slimme oplossing in zijn ontwerp.

tekst Kirsten Hannema
Beeld Rob Hoekstra

15

ruBriek

ontwerp casco de Architekten Cie
ontwerp interieur OTH architecten
opdrachtgever Gemeente Hardenberg
Adres Stephanuspark 1, Hardenberg

Duurzaam. welke gemeente wil dat 
vandaag de dag niet zijn? Logisch 
dus dat als je een nieuw gemeente-
huis bouwt – en dat deden tientallen 
gemeenten de afgelopen jaren – alle 
groene ambities in de strijd wor-
den gegooid. Dat van hardenberg, 
ontworpen door de Architekten cie, 
is voorlopig het duurzaamste. Dat zit 
hem in de supercompacte vorm. 

Om te beginnen: wat betekent ‘duurzaam
ste gemeentehuis’? Dat heeft te maken 
met de GPRscore, de Gemeentelijke 

Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen. 
Het gemeentehuis in Hardenberg kreeg 
een 8,9 (uit 10), het hoogste cijfer tot 
nog toe. Waar dat aan ligt? ‘Het is niet 
één ding’, legt architect Branimir Medić 
uit. ‘Enerzijds is het de toepassing van 
moderne technologie. Zo is onder meer 
gebruik gemaakt van warmtekoudeopslag 
in de bodem, PVpanelen op het dak, drie
dubbel isolatieglas, betonkernactivering, 
adaptieve kunstverlichting, ventilatie met 
warmteterugwinning en lamellen die het 
zonlicht diffuus het gebouw inbrengen. 
Anderzijds weet je dat er elke dag iets 

nieuws op de markt komt dat nóg beter 
of zuiniger is. In dit geval wisten we al 
heel snel dat we met een compacte vorm 
moesten werken.’
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SUPERCOMPACT OP NUMMER ééN

Door te kiezen voor een ronde in plaats van 
een rechthoekige vorm, bespaarde Mediććook 
twintig procent op materiaal. Terwijl dankzij 
de goed geïsoleerde gevel hetzelfde percen
tage minder aan energie verloren gaat. De 
gevel is bekleed met speciaal ontworpen 
panelen van gerecycled glas, voorzien van 
een relief gebaseerd op het stadswapen van 
Hardenberg.

Maar ook als het puur aankomt op vierkante 
meters is dit gebouw compacter dan gemiddeld. 
Het gemeentehuis van Hardenberg omvat ‘slechts’ 
10.000 m2. Terwijl vergelijkbare nieuwe gemeente
huizen in Gouda en Lansingerland 15.000 m2  

 meten. Een fors verschil ‘dat op elk niveau door
telt’, constateert Medić. ‘Je hebt minder koeling en 
verwarming nodig, minder luchtkanalen, minder 
verlichting, minder vloerbedekking. Maar door 
de compacte vorm konden we ook met minder 
liften toe en ontstond ruimte voor grote vides met 
trappen en natuurlijk licht midden in het gebouw. 
Ruimte die uitnodigt om doorheen te lopen, om el
kaar te ontmoeten. Daarin schuilt voor mij de ware 
duurzaamheid, in het gebruik van het gebouw.’ 
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Bewonersvertrouwen en een integrale aanpak, daarom draait 
 duurzaamheid bij woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten. 
‘We kijken naar energiegebruik, maatschappelijk verantwoord 
 ondernemen, comfort, individuele woonwensen en architectonische 
uitstraling. De architectuur van 19 het atelier geeft herkenbaarheid 
en warmte.’ 
––
tekst marina de Vries
Beeld maarten van Haaff

‘we houDeN ALtijD  
De triAs eNergeticA  
iN De gAteN’

truus sweringa,  
directeurbestuurder 
oost Flevoland 
woondiensten
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wandel door de gaffelstraat en door de 
ankerstraat en je weet niet wat je ziet. 
waar zich eens verouderde jaren zestig 
woningen in uniforme rijen aaneenre
gen, lijkt nu een sprankelend nieuwe 
buurt te staan. 
maar het gaat bij deze 225 woningen 
in drontenCentrum niet om nieuw
bouw. Het gaat om modernisering van 
de bestaande voorraad, om grootscha
lige renovatie, zowel binnen als buiten. 
de complete gevel is vernieuwd. door 
met een beperkt palet te variëren in 
gevelbeeld, baksteenkleur en aanzicht 
van de pannendaken, is een afwisse
lend en eigen karakter ontstaan.
‘Bewoners zeggen nu vol trots: ik woon 
in het lichte of in het donkere hofje, 
passanten zeggen: wat is die wijk mooi 
geworden’, zegt truus sweringa, 
directeurbestuurder van woningcorpo
ratie oost Flevoland woondiensten 
(oFw). ‘eerst kon je niet aangeven in 
welk hofje of in welke straat je woon
de’, zegt projectleider ditmer salverda. 
‘nu zie je duidelijk verschil.’
oFw is dé woningcorporatie van 
dronten, oostFlevoland, het zoge
naamde nieuwe land. een derde van 
het woningbezit is gebouwd tussen 
1964 en 1968 – en daardoor tegelijker
tijd toe aan groot onderhoud. 
sweringa: ‘dat biedt ons de kans om 
het in een keer goed te doen.’
duurzaamheid staat bij oFw hoog in 
het vaandel. en dan gaat het niet om 
de duurzaamheid van mooie woorden 
of louter techniek. Het gaat om een 
overall visie, die zich uitstrekt van 
besluitvorming tot materialen als 
baksteen en FsC hout (uit verantwoord 
beheerde bossen), van het eigen, op 
windenergie aangesloten kantoor tot 

zwaluwkastjes of mussenschroot, een 
speciale broedplek voor vogels. 

Drie p’s
noem het ouderwets, maar oFw neemt 
haar maatschappelijke verantwoorde
lijkheid serieus. door goed te zorgen 
voor de woningvoorraad en voor de 
mensen, levert de corporatie een 
bijdrage aan een betere samenleving, 
zowel nu als in de toekomst. 
wat duurzame besluitvorming betreft, 
houdt oFw consequent rekening met 
de drie p’s, vertelt sweringa: people, 
planet en profit. ‘Bij de eerste p gaat 

het om keuzes van bewoners, om 
leerlingbouwplaatsen en stagemoge
lijkheden. Bij de tweede gaat het om 
instandhouding van de woningvoor
raad, om energiebesparing, om 
nestelmogelijkheden voor vogels en 
verantwoord materiaalgebruik. Bij de 
derde gaat het om geld, subsidie, 
energieinvesteringsaftrek en risico. 
door de drie p’s voortdurend af te 
wegen, neem je andere beslissingen.’
oFw sloopt niet, maar hergebruikt de 
bestaande woningvoorraad. daarbij zet 
de corporatie sterk in op energiebespa
ring en labeling – de opwaardering van 
energielabel F of e naar B of a. 
sweringa: ‘daar valt in de bestaande 
voorraad grote winst te halen.’ 
salverda: ‘we houden altijd de trias 

‘we houDeN ALtijD  
De triAs eNergeticA  
iN De gAteN’

‘wij koerseN op  
 verLAgiNg vAN De 
wooNLAsteN’

Bij de renovatie heeft elk hofje een eigen identiteit gekregen

energetica in de gaten.’ Voor de 
modernisering van de 225 woningen 
betekent dat voornamelijk optimale 
isolatie van daken, vloeren en buiten
gevels, dubbel glas, kierdichting en 
oplossing van de koudebrug. daarbij is 
vraaggestuurde mechanische ventilatie 
toegepast, die reageert op beweging. 
‘dummyproof. Bewoners hoeven er 
niks aan te doen.’
Vertrouwen van bewoners is erg 
belangrijk, vindt sweringa. ‘mensen 
hebben het gevoel dat wij het voor hen 
doen. wij koersen niet zozeer op 
huurverhoging als wel op verlaging 
van de woonlasten. stookkosten 
bepalen in toenemende mate of 
woningen duur of goedkoop zijn. 
energielabel a scheelt elk huishouden 
al gauw 500 tot 750 euro per jaar.’ dat 
die kostenbesparing hand in hand gaat 
met een besparing van fossiele brand
stoffen spreekt voor zich. 
maar energiebesparing is slechts een 
deel van het geheel. sweringa: ‘we 
hanteren een integrale aanpak. we 
kijken naar de hele woning, behalve 
naar energiegebruik ook naar voorzie
ningen, comfort en architec tonische 
uitstraling.’ 

Smallere baksteen
omdat bouwtechnische kennis van 
groot belang is, werkt oFw met een 
prijsvraagaanbesteding. op basis van 
een probleemanalyse, waarin ook 
bewonerswensen zijn meegenomen, 
wordt aan twee à drie aannemers 
gevraagd een voorstel te doen. elke 
aannemer kiest zijn eigen architect. 
dat bij de 225 woningen is gekozen 
voor de combinatie Bouwbedrijf 
salverda (geen familie van de project
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rob moritz, directeur en een van de vier 
projectarchitecten van 19 het atelier, over dit 
project:

De grootste uitdaging?
‘om de monocultuur van sombere jaren zestig woningen te doorbre
ken, en de verschillende buurten een eigen identiteit te geven. ons 
plan refereert op een eigentijdse manier aan de vissersplaatsen rond de 
zuiderzee, zoals Blokzijl en Vollenhove. dat viel goed bij de bewoners, 
maar slecht bij de welstand. die wilde de oorspronkelijke uitstraling 
behouden.’

het best gelukt?
‘dat elk hof en elke straat inderdaad een uitgesproken identiteit 
hebben gekregen, waardoor herkenbaarheid is ontstaan. en dat die 
abstracte referentie, in kleur, houten gevelbeschieting of een naar 
voren geplaatste strook metselwerk, zo goed werkt. Het oogt vanzelf
sprekend, terwijl de wijk tegelijkertijd een totaal andere sfeer heeft 
gekregen.’ 

project modernisering 225 woningen dronten
Centrum, drie fases
opdrachtgever stichting oost Flevoland 
woondiensten (oFw), dronten
Architect 19 het atelier 
investeringskosten 80.000 euro incl. Btw  
per woning
ingebruikname Vanaf 2011. de derde fase is 
op 7 februari 2013 feestelijk opgeleverd 

‘BewoNers zijN trots op 
De Nieuwe uitstrALiNg’

leider) en 19 het atelier architecten was volgens 
sweringa het gevolg van een mooi ontwerp voor 
een scherpe prijs. ook bij een aantal eerdere 
projecten is succesvol samengewerkt. ‘Het grote 
voordeel is dat aannemer en architect weten wat  
wij willen.’
wat is de rol van de architect in dit renovatie
team? salverda. ‘Voor dit project, zo dicht bij het 
centrum, wilden we per se een andere uitstraling. 

we wilden differentiatie brengen in de wijk en de 
buurten voor de bewoners herkenbaar te maken. 
dat is het vak van de architect.’
Hoewel de architect door de aannemer is geko
zen, is het bureau bij oFw geliefd. sweringa: ‘Het 
ontwerp van rob moritz van 19 het atelier 
spreekt mensen aan. er zit warmte in. ze vinden 
het mooi.’ 
naast moritz’ visie op esthetiek, gaat het om 
inzet en flexibiliteit van moritz en zijn bureau 
gedurende het proces. sweringa: ‘19 het atelier 
architecten is niet te beroerd om mee te denken 
en met ons te zoeken naar de beste kwaliteit en 
oplossing in combinatie met de prijs.’ wat dat 
meedenken betreft: onder meer het voorstel om 
de gevel op te bouwen met drie centimeter 
smallere baksteen komt uit de koker van de 
architect. salverda: ‘daarmee ontstaat in de 
buitenspouw extra ruimte voor isolatie zonder 
dat de rooilijn overschreden wordt.’ 

Begrijpelijke taal
omdat in de duurzaamheidsstrategie van oFw 
ook eigenaarschap en individuele bewonerswen
sen meetellen, is de omgang van de architect met 

de bewoners cruciaal. sweringa: ‘deze architect 
vertelt zijn verhaal enthousiast en in begrijpelijke 
taal. en hij is bereid om te luisteren naar de 
bewoners. Je moet als architect wel een beetje 
van bewoners houden. Het gaat nu eenmaal om 
bestaande huizen.’
ook gedurende het proces heeft de architect zich 
ingespannen om zijn plannen langs welstand te 
loodsen. in overleg is een klein deel aangepast. 
Langs de doorgaande wegen is het oorspronke
lijke aanzicht van de woningen zoveel mogelijk 
behouden. 
afgelopen februari was de modernisering afge
rond. wat er achteraf gezien beter of anders had 
gekund? salverda: ‘niks. Het is een succesver
haal.’
Vanwege de intensieve samenwerking tussen 
woningcorporatie, aannemer en architect is 
moeilijk te zeggen wie daarin welk aandeel heeft 
gehad. maar dat de duurzaamheidsslag op alle 
fronten tot meerwaarde leidt, staat buiten kijf. 
om een aantal voordelen te noemen: doordat de 
renovatie de stookkosten met 500 tot 750 euro 
per jaar terugbrengt én de bewoners de architec
tuur mooi vinden, gaat meer dan 70 procent van 
hen binnen een maand akkoord met het renova
tievoorstel. dat scheelt ingewikkelde procedures, 
tijd en geld. de renovatie zelf zorgt voor een 
sterke daling van onderhoudskosten bij oFw. 
doordat de bewoners trots zijn op de nieuwe 
uitstraling, gaan zij op hun beurt investeren, 
zowel in hun huis als in hun tuin. dat bevordert 
de leefbaarheid.
Voor oFw zorgen de tevredenheid van de 
bewoners en de talrijke prijzen die inmiddels voor 
de duurzame renovatieaanpak zijn verkregen, 
voor een positieve reputatie. sweringa: ‘dat 
werkt echt fijner. Het is niet leuk om permanent 
negatief in de krant te staan.’
en ook de aannemer en de architect worden er 
volgens sweringa beter op: ‘duurzaamheid is 
echt een noodzakelijke cultuurverandering in de 
bouw. als je op tijd instapt – zoals deze aannemer 
en architect – kun je vanaf het begin leren en je 
kennis aanscherpen. dat geeft een voorsprong bij 
het binnenhalen van volgende opdrachten.’

BLad #02/13



project Klimaatschool, Rotterdam
ontwerp Kasper Zoet
opleiding Academie van Bouwkunst 
Rotterdam
Afstudeermentoren Ralf Pasel en 
Mareike Krautheim

■STUDENTENWERK in deze rubriek aandacht voor  
bijzondere afstudeerprojecten  
van architectuurstudenten.

tekst Kirsten Hannema
Beeld Kasper zoet

19

ruBriek

Duurzaamheid gaat te veel over het 
controleren van het klimaat en te wei-
nig over beleving, vindt kasper zoet. 
zijn ontwerp voor een klimaatschool 
in rotterdam is een pleidooi voor een 
rijkere, zintuiglijke ervaring van archi-
tectuur.

‘In een passiefhuis voel je op een mooie 
lentedag helemaal niks. Terwijl je dan het 
liefst op een balkon in de zon zou zitten. 
Toch wordt passief bouwen gezien als hét 
antwoord op het duurzaamheidsvraagstuk.’ 

Kasper Zoet verbaast zich daarover en 
ging in zijn afstudeerproject op zoek naar 
een duurzaam alternatief: bouwen mét het 
klimaat. 
Hij liet zich inspireren door de traditionele 
witgekalkte huisjes in Griekenland, de ste
nen chalets in de Alpen en de lemen huizen 
in Afrika. Met dikke wanden die warmte en 
kou absorberen. Met ramen die zo georiën
teerd zijn dat ze een aangename bries door 
het huis voeren. Zodat je de geur van de zee, 
de bergen en de aarde in huis kunt ruiken. 
Voor de duidelijkheid: Zoet was niet zozeer 
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geïnteresseerd in de regionalistische 
bouwstijl. Zijn Klimaatschool is een modern 
‘ervaringscentrum’ dat zich vooral onder
scheidt door de vernieuwende ruimtelijke 
organisatie. 

HET KLIMAAT MOET JE VOELEN

Kantoorruimte op de bovenverdieping, met 
een schuifpui naar het terras en een trap naar 
het dakterras. 

Het gebouw ligt aan het 3e Katendrechtse Hoofd, pal naast de SS Rotterdam, waar wind, water en zon vrij spel hebben. Het is zo vormgegeven dat de 
meest voorkomende (zuidwesten)wind, die over de Maas aan komt waaien, gebruikt wordt om in de zomer te koelen. Het dak fungeert als een groot zon
nescherm dat de zon op specifieke plekken doorlaat. Het rivierwater dat vrij kan binnenstromen maakt niet alleen het getij zichtbaar, maar levert ook een 
bijdrage aan de temperatuurregeling door verdamping en kernactivering.

Wat doe je waar? Waar heb je je jas 
aan? Op basis van die vragen is het 
gebouw onderverdeeld in verschil
lende zones. De glazen buitengevel 
werkt als een kas en is nauwelijks 
geïsoleerd. De multifunctionele 
tussenzones daarachter funge
ren als serres, aantrekkelijk in de 
herfst en lente. Het auditorium, de 
laboratoria en kantoren bevinden 
zich in het geïsoleerde hart van het 
gebouw. ‘Maar daar zit je dus alleen 
in de winter; bij mooi weer werk je 
buiten op het terras. Ik wil mensen 
uitdagen hun hokjes uit te komen 
en het hele gebouw te gebruiken.’ 
Als het aankomt op duurzaam
heid heeft een dergelijke, gelaagde 
opbouw de toekomst, denkt Zoet. ‘Ik 
gebruik hetzelfde principe nu ook bij 
het ontwerp van het clubhuis van 
Hockeyclub Feijenoord.’ 
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Het gras – of in dit geval het gebouw – is altijd groener bij de 
buren. Andere Europese landen staan bekend als duurzamer 
dan Nederland. Wat kunnen we van ze leren?
––
tekst ellen meijer

groeNer over 
De greNs

agrarische school altmünster. ontwerp: Fink thurnher 
architekten. Foto’s: walter ebenhofer

google een rondje en je leest dat denemarken, 
zweden, oostenrijk, zwitserland en duitsland 
ons voor blijven in duurzaam bouwen. dat blijkt 
lastig met cijfers te staven. duurzaamheid is zo’n 
containerbegrip dat er geen eenduidig cijfer per 
land te geven valt. dit artikel gaat over 
duitsland, een focusland van Bna international, 

en oostenrijk omdat ze daar nog duurzamer 
zouden zijn. energiecijfers ondersteunen die 
bewering. Het aandeel duurzame energie in de 
totale energievoorziening ligt in duitsland op 20 
procent. dat moet 80 procent worden in 2050. 
zijn de duitsers daarmee duurzamer? onze 
oosterburen zetten op weg naar een schone 
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toekomst vervuilende kolencentrales in, blijkt uit 
een uitzending van Varaprogramma ‘de gids’ 
in mei 2012. aan de andere kant blijft het aan
deel duurzaam opgewekte energie in nederland 
steken op 3,8 procent volgens eurostat. in de 
ranglijst van het europees statistisch bureau is 
duitsland goed voor 11 procent. oostenrijk wekt 
30,1 procent van zijn energie duurzaam op. 

Aantrekkelijke subsidies
om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken, 
moeten gebouwen energiezuiniger worden. 
Volgens de world energy outlook 2012 is de 
bouwsector verantwoordelijk voor 40 procent 
van het energieverbruik in europa. technieken 
om te verduurzamen blijven grotendeels onbe

nut. een belangrijke opgave ligt in de renovatie 
van gebouwen uit de jaren zestig tot tachtig van 
de vorige eeuw. de duitse overheid stimuleert 
huiseigenaren en aannemers woningen energie
efficiënter te maken via subsidies en voordelige 
leningen. een aantal subsidies geldt ook voor 
nieuwbouwprojecten. ‘daar liggen kansen voor 
nederlandse architecten’, zegt anouk de Jong 
van de afdeling exportadvies van de nederlands
duitse Handelskamer. de hoogte van de subsidie 
hangt af van hoe energieefficiënt een bouwplan 
is. in duitsland wordt dit meestal gemeten via de 
KFwnorm. KFw is een financieel instituut dat 
energieefficiënte projecten ondersteunt. 
Bouwprojecten moeten hiervoor minimaal aan de 
standaard ‘KFweffizienzhaus100’ voldoen, dat 
zijn woningen met een gemiddeld energiever
bruik. een huis dat 30 procent energiezuiniger is, 
valt in de categorie KFweffizienzhaus70. meest 
efficiënt is een passiefhuis, dat verbruikt maxi
maal 15 kilowattuur per vierkante meter per jaar. 
‘Hoe energieefficiënter, hoe meer subsidie’, 
aldus de Jong. ‘een passiefhuisaanpak levert al 

‘oNs BureAu wiNt er 
 competities mee’
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‘ALLeeN op De korte 
termijN kost het meer’

gauw 50 euro per vierkante meter per project 
op.’ Volgens wikipedia staan in de duitstalige 
europese landen meer dan 10.000 passiefhuizen. 
in nederland gaat het om tientallen, melden 
sites over passiefhuizen.

Duurzaamheid verkoopt
Voordelige financiering stimuleert architecten 
duurzame gebouwen te ontwerpen, meent ritz 
ritzer, architectoprichter bij bogevischs buero in 
münchen. zijn bureau ontving de europese prijs 
‘energie + architektur 2012’ voor een project met 
sociale woningbouw in ingolstadt. ritzer: ‘Veel 
mensen denken bij duurzaamheid aan energie. 
wij vinden economische en sociale aspecten 
minstens zo belangrijk. in de context van sociale 
woningbouw betekent duurzaamheid dat 
mensen met een laag inkomen in een comforta
bel huis kunnen wonen. dat is belangrijk voor 

hun welzijn, en voor de samenleving als die 
woningen ecologisch verantwoord zijn. ook 
zakelijk gezien blijkt duurzaamheid interessant, 
ons bureau wint er competities en prijzen mee.’ 
zonnepanelen leveren een groot deel van de 
energie voor de woningen in ingolstadt. Voor de 
verwarming en warmwatervoorziening zijn grote 
tanks geplaatst. een driekamerappartement van 
75 m2 verbruikt per jaar evenveel energie voor 
verwarming als een autorit van Hamburg naar 
münchen en terug. zowel de panelen als water
tanks maken deel uit van het ontwerp. ritzer: 
‘daardoor ziet iedereen dat er iets met energie 
gebeurt bij deze huizen.’ duitse overheden 
betalen voor sociale woningbouw 1.500 euro per 
vierkante meter aan bouwkosten. als architecten 
onder die limiet blijven, willen opdrachtgevers 
graag duurzaam bouwen is de ervaring van 
ritzer: ‘dat lukt. alleen moeten ze soms accepte
ren dat een trappenhuis eenvoudiger is 
afgewerkt.’ deelstaat Beieren schreef een 
programma uit van tien projecten om de bouw
prijs van zeer energiezuinige sociale woningen te 
achterhalen. ritzers bureau deed mee: ‘de prijs 

lag slechts 10 procent hoger dan bij reguliere 
bouw.’ duurzaamheid is een modewoord, merkt 
hij: ‘Het staat in iedere projectfolder. ik betwijfel 
of het altijd klopt, maar het geeft aan dat duur
zame gebouwen verkopen.’

Oostenrijkse staatsprijs
de nederlandsduitse Handelskamer schat het 
aantal energieefficiënte projecten in duitsland 
op 8.000 tot 20.000. exacte cijfers ontbreken 
omdat projecten niet centraal worden geregis
treerd. dat geldt ook in oostenrijk. aee intec, 
een instituut voor duurzame technologie, ver
wijst naar ‘Het Huis van de toekomst’, een 
programma van het oostenrijkse ministerie van 
transport, innovatie en techniek. tussen 1999 
en 2009 zijn 700 projecten aangemeld. daarvan 
ontvingen er 300 subsidie voor in totaal 35 
miljoen euro. Ögut, een organisatie voor milieu 
en techniek, mailt een brochure over de 
oostenrijkse staatsprijs ‘architektur und 
nachhaltigkeit’ van klima:activ (een overheids
programma voor klimaatbescherming). Voorin 
schrijft minister niki Berlakovich dat oostenrijk 
in 2050 zelfvoorzienend wil zijn in energie. een 
derde van het energieverbruik in oostenrijk gaat 
op aan verwarming, koeling en watervoorziening 
in gebouwen. dat moet drastisch omlaag en 
volgens Berlakovich kan dat omdat oostenrijk 
zowel hernieuwbare energiebronnen als innova
tieve technologieën heeft. 
een van de vijf winnaars van de oostenrijkse 
staatsprijs is Fink thurnher architekten in 
Bregenz. Het bureau was genomineerd voor een 
project in de gemeente altmünster. de opgave 
was twee schoolgebouwen van een agrarisch 
opleidingscentrum te integreren op één locatie. 
daarvoor werd het bestaande gebouw uitge
breid. Voor de verwarming is een boiler geplaatst 
die wordt gestookt op houtsnippers en biomassa. 
zonnepanelen vullen de verwarming aan en 
zorgen voor warm water. gecontroleerde ventila
tie levert frisse lucht, luchtkoeling gebeurt via 
een ondergrondse warmtewisselaar. maar voor 
architect markus thurnher gaat duurzaamheid 
verder dan techniek, het komt ook terug in het 
ontwerp: ‘gebouwen met een expressieve 
uitstraling zijn vaak na een jaar of tien uit de tijd. 
in onze visie gaan ze veel langer mee. deze 

sociale woning
bouw ingolstadt 
Hollerstauden. 
ruime galerijen, 
sober afgewerkt 
zodat er meer 
budget is voor 
energiebesparing. 
ontwerp: boge
vischs buero, ritz 
ritzer. Foto’s: Julia 
Knop
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meer weteN?

op 19 en 20 april vindt de 17e Passiefhuis Conferentie plaats in 
Frankfurt. op 24, 25 en 26 september staat in den Bosch een 
nederlands PassiefBouwen event gepland. 
Bna international en Bna onderzoek starten dit jaar een 
internationale kennisuitwisseling over duurzame architectuur. 
Hiervoor legt de Bna contacten met architectuur en duur
zaamheidsorganisaties over de grens. 

LiNks

over BreeAm 
www.difni.de, www.breeam.com
Dutch green Building council  
www.dgbc.nl
Deutsche gesellschaft für nachhaltiges Bauen  
www.dgnb.de
internationale artikelen over passiefhuis 
www.passipedia.de
Aee intec, oostenrijks instituut voor duurzame technologie  
www.aeeintec.at
huis van de toekomst in oostenrijk  
www.hausderzukunft.at
klima:activ overheidsprogramma in oostenrijk  
www.klimaaktiv.at
Duits-Nederlandse handelskamer  
www.dnhk.org
over renovatie van woningen in europa  
www.renovateeurope.eu
world energy outlook  
www.worldenergyoutlook.org
over passiefhuis in Nederland  
www.passiefhuis.nl en www.passiefhuismarkt.nl

school is naar ons idee goed voor minimaal 
twintig jaar.’ zijn team veranderde de uvorm 
van het gebouw in een vierkant, verwijzend naar 
de vorm van een oostenrijkse boerenhoeve. 
thurnher: ‘wij wilden een moderne versie maken 
van een traditioneel gebouw. Vanuit architecto
nisch oogpunt was het bestaande gebouw niet 
interessant. we hebben het geïntegreerd met de 
uitbreiding om de nieuwe school historie te 
geven.’ duurzaamheid definieert zichzelf volgens 
hem ook in de werking van een gebouw: 
‘Jongeren die hier een opleiding volgen, bepalen 
straks het landschap. wij hopen dat de school 
hen positief beïnvloedt en zo bijdraagt aan een 
duurzamere wereld.’

Puntensysteem
in thurnhers werkgebied vragen opdrachtgevers 
van publieke gebouwen om duurzame ontwer
pen. Bij private projecten vinden niet alle klanten 
het belangrijk, de belangstelling groeit wel. 
thurnher: ‘als je naar de totale levensduur van 
een gebouw kijkt, ben je met een duurzame 
aanpak economisch gunstiger uit. alleen op de 
korte termijn kost het meer.’ Voor hem vormt de 
locatie van een gebouw het uitgangspunt. de 
school in altmünster staat aan een meer, met 
uitzicht op de bergen: ‘wij zochten harmonie met 
dat landschap, daarna keken we pas naar 
duurzaamheid. een voorwaarde voor de opdracht 
was een ontwerp met een houten constructie. 
wij hebben voorgesteld ook voor de wanden, 
vloeren en het interieur hout te gebruiken.’ op 
basis van een puntensysteem betaalt de 
oostenrijkse overheid meer voor een gebouw 
naarmate het duurzamer wordt. thurnher: 
‘afhankelijk van het project kan dat veel sche
len.’ onder architecten die hij kent is 
duurzaamheid een veelbesproken onderwerp: 
‘maar de crisis raakt ons ook. de markt voor 
nieuwe publieke gebouwen krimpt, we moeten 
het hebben van overheidsprogramma’s om 
gebouwen te verduurzamen. momenteel worden 
bijvoorbeeld veel scholen gerenoveerd.’ de 
programma’s verschillen per deelstaat. in 
Voralberg, waar thurnher werkt, kunnen bu
reaus punten verzamelen met bijvoorbeeld 
duurzame warmtebronnen en bouwmaterialen. 
Hoe meer punten, hoe goedkoper ze een lening 
krijgen. de financiële steun varieert van 350 tot 
1.100 euro per vierkante meter.

Aanmelden voor certificering
de grootste overheidsonafhankelijke organisatie 
voor energieefficiënt bouwen in duitsland is de 
deutsche gesellschaft für nachhaltiges Bauen. 
de dgnB beoordeelt projecten op duurzaamheid 
en functioneert als internationaal kenniscentrum. 
de organisatie benadert duurzaam bouwen 
holistisch. in de beoordeling kijkt ze naar techni
sche, sociaalculturele, functionele en 
economische aspecten van een gebouw, en naar 

milieubelasting en omgeving. Van de ruim 700 
aangemelde projecten uit is het overgrote deel 
duits. oostenrijk telt er 42, Luxemburg 12, 
denemarken 10, nederland welgeteld 1. dngB is 
in veel europese landen actief, maar niet in 

nederland. ‘we zijn nog niet benaderd door 
nederlandse partijen’, aldus Julia thiele van de 
afdeling marketing. ‘de dutch green Building 
Council heeft een ander certificeringssysteem 
gekozen, mogelijk is dat de reden. evengoed 
kunnen nederlandse architecten projecten bij 
ons aanmelden voor certificering en trainingen 
volgen. we willen graag samenwerken.’

‘hoe eNergie- efficiëNter, 
hoe meer suBsiDie’



■OPINIE zoveel mensen, zoveel meningen. in deze 
rubriek komen verschillende mensen aan 
het woord over een speciaal onderwerp.
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‘We moeten het hoogst 
haalbare nastreven’
Alexandra van huffelen
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DUURZAME DEFINITIES 
EN ADVIEZEN
Duurzame architectuur: wat is dat anno 2013? Wat zou het moeten zijn? Wat zijn 
mooie voorbeelden? En hoe zouden architecten zich nog kunnen onderscheiden op 
het gebied van duurzaamheid? We vroegen het nu eens niet aan architecten, maar 
aan een wethouder, een ‘duurzaamheidsgoeroe’ en een hoogleraar.
––
tekst willemijn de Jonge

‘duurzame architectuur is een veelzijdig 
begrip. Het gaat over materiaalgebruik, 
energie, levensduur, de mogelijkheid van 
hergebruik, en over wat een gebouw 
voor de omgeving doet. Je kunt het als 
een kwaliteitsbegrip zien. Het zegt iets 
over de kwaliteit van de materialen, de 
esthetiek, de leefbaarheid. duurzaamheid 
staat wat mij betreft altijd bovenaan, de 
term is nog lang niet uitgehold. Juist in 

deze periode van crisis in de bouw: laten 
we zorgen dat het weinige wat we nog 
maken wel van hoge kwaliteit is, en dus 
zo duurzaam mogelijk. een belangrijke 
opgave ligt nu in het verbeteren en 
herontwikkelen van de bestaande 
voorraad. daar ligt de grootste uitdaging 
voor nederlandse architecten – die het 
overigens goed doen. mooie voorbeelden 
vind ik ons nieuwe stadskantoor van 
Koolhaas dat nu gebouwd wordt, Central 
Post van Claus en Kaan, de pakhuizen op 
de wilhelminapier, de rdm Campus op 
Heijplaat.
zowel architecten als hun opdrachtge
vers kunnen invloed uitoefenen op de 
verduurzamingsslag. ik merk dat de wil 
er bij iedereen is, men wil graag duur
zaam wonen, werken en ontwerpen. wie 
een stap verder gaat dan wettelijk 
verplicht, merkt dat die gebouwen ook 
makkelijker te verkopen zijn. 
Vanuit de gemeente proberen we dat te 
stimuleren, bijvoorbeeld via convenanten 
met ontwikkelaars en investeerders. 
daarin zijn afspraken vastgelegd over het 
maken van gebouwen die meetbaar 
duurzamer zijn dat het Bouwbesluit 
voorschrijft, bijvoorbeeld als het gaat om 
Co2reductie en energieefficiëntie. Het 
nationaal Fonds voor energiebesparing 
dat nu door het rijk wordt opgericht is 

ook een goede stimulans. Vanuit dit fonds 
kunnen de nodige investeringen voorgefi
nancierd worden. 
Het belangrijkste vind ik dat iedereen die 
nu bouwt of verbouwt het hoogst 
haalbare nastreeft op het gebied van 
duurzaamheid. daar is een grote rol 
weggelegd voor architecten. architecten 
zijn bij uitstek kwaliteitsdenkers, die 
kunnen we hierbij goed gebruiken. zorg 
dat ontwerpen transformeerbaar zijn, 
makkelijk opnieuw te gebruiken, milieu
vriendelijk af te breken, goed voor de 
omgeving en esthetisch lang houdbaar. 
met name in de aanpak van de bestaande 
woningvoorraad valt nog wel een slag te 
maken. ik nodig architecten uit mee te 
denken over een pakket waarmee je op 
een kwalitatieve doch kostenbesparende 
wijze hele wijken kunt verduurzamen.’

Alexandra van Huffelen werkte bij het 
directoraat-generaal Milieubeheer van 
VROM, was directeur van het 
Projectbureau Energie 2050 in ’s-Hertogen-
bosch en vervulde vele management- 
functies bij Essent. Sinds 2010 is zij 
wethouder in Rotterdam van 
Duurzaamheid, Binnenstad en 
Buitenruimte. Als enige wethouder werd 
zij twee jaar op rij verkozen in de 
Duurzame 100 van Trouw.
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‘Duurzaamheid is geen 
doel op zich’
Anke van hal

‘Heb het lef om de 
 traditionele aanpak te 
heroverwegen’
ruud koornstra
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‘mijn definitie van duurzame architectuur: 
hoogwaardige architectuur met als 
uitgangspunt de belangen van alle 
betrokkenen in brede zin. naast de 
huidige gebruikers zijn dat alle mensen 
die nu iets met een gebouw te maken 
hebben, maar ook de mensen van de 

toekomst. duurzame architectuur houdt 
rekening met de mensen “daar en later”. 
in het geval van “goede” duurzame 
architectuur worden gebouwen steeds 
minder een statement of symbool en 
steeds meer maatwerk voor mensen, 
ingezet om de kwaliteit van het bestaan 
te verbeteren. duurzaamheid is daarbij 
geen doel op zich, maar een gereed
schapskist waarmee die kwaliteit bereikt 
kan worden. 
de vraag die architecten zichzelf moeten 
stellen is: hoe kun je de milieumaatrege
len zo inzetten dat er meer moois en 
goeds uitkomt dan milieukwaliteit alleen. 
ik vind het tnt hoofdkantoor van Paul de 
ruiter een mooi voorbeeld. daar leidt 
inzet van Het nieuwe werken tot 
energiebesparing. er worden niet meer 
verdiepingen gebruikt en verwarmd dan 
nodig. er is van te voren heel goed 
nagedacht over het gebruik. in een ander 
gebouw met Het nieuwe werken was 
vanwege duurzaamheid voor bamboe 
vloeren gekozen, maar de karretjes die 
men gebruikte bij de flexibele werkplek
ken beschadigden die vloer dusdanig dat 
hij al heel snel vervangen moest worden. 
dan sla je de plank net mis. 

Het ministerie van Financiën van meyer 
en van schooten vind ik helemaal mooi 
omdat het een bestaand kantoor betreft. 
daar ligt de grootste uitdaging. Hier zijn, 
net als bij het tntgebouw trouwens, de 
architecten medeverantwoordelijk voor 
de beheers en dus ook energiekosten. 
dan ga je als architect vanzelf goed 
nadenken over energiebesparing en zijn 
de investeringskosten niet langer leidend. 
Kwalitatief goed duurzaam bouwen 
vereist wel veel kennis, daar ligt een 
schone taak voor zowel opleidingen als 
architecten zelf. duurzaamheid zou  
zoiets moeten worden als mechanica:  
die kennis hebben is vanzelfsprekend 
voor wie kwaliteit wil bieden. architecten 
die in staat zijn duurzame maatregelen  
in te zetten als slimme ontwerp
oplossingen kunnen zich er absoluut  
mee onderscheiden. daar is nog een 
wereld te winnen.’

Anke van Hal is ruim 25 jaar duurzaam 
bouwspecialist waarvan vijf jaar hoog-
leraar Sustainable Building and 
Development aan Nyenrode Business 
Universiteit en hoogleraar Sustainable 
Housing Transformation aan de TU Delft.

‘een paar jaar geleden hield ik een 
voordracht op de afdeling Bouwkunde 
van de tu delft, waar de “koningen van 
de bouwwereld” bijeengekomen waren. 
ik vroeg ze om voorbeelden van dingen 
die ronduit stom worden aangepakt in 
het vak. Het bleef lang stil, tot na enig 
aandringen een van de oudste hoog
leraren opstond en ons wees op de 

stommiteit van de kruipruimte. Vroeger 
was die nodig omdat toen de vloeren van 
hout waren en hout nou eenmaal gaat 
rotten zonder kruipruimte. maar nu 
maken we vloeren van beton. de kruip
ruimte heeft een reeks nadelen en is dus 
helemaal niet meer nodig – zelfs niet voor 
de leidingen, want die leggen we in de 
vloer. na deze confessie volgden er meer. 
ik vertel dit om te illustreren dat architec
ten ergens het lef moeten vinden om hun 
traditionele aanpak te heroverwegen. 
durf gewoon weer eens met een blanco 
blad te beginnen en probeer anders 
denken dan je gewend bent. dat gebeurt 
nog te weinig. iedereen praat wel over  
het belang van hergebruik en over duur
zaam ondernemen, maar ik zie het nog 
maar weinig gebeuren. de angst voor 
verandering is ook in de bouwwereld groot. 
ik sprak laatst een installateur die zo 
gefrustreerd raakte dat hij altijd maar het 
sluitstuk van het bouwverhaal is, dat hij 
huizen is gaan ontwerpen die juist 
beginnen bij de installaties. die huizen 
zijn meer dan energieneutraal: ze leveren 
energie op. Hij bouwt nu samen met dura 
Vermeer tegen de stroom in 4000 huizen 
in rijswijk, die volgens mij allemaal al 
verkocht zijn! 
als we de verspilling te lijf willen gaan, 
moeten we niet meer denken in “bezit” 

maar in “gebruik”. dat vergt een ander 
businessmodel, waarin de kloof tussen 
de opdrachtgever, maker en gebruiker 
wordt gedicht. de overheid is daar al mee 
begonnen als opdrachtgever. de op
dracht luidt niet langer “we willen een 
gevangenis”, maar “we willen de 
komende twintig jaar 2000 gedetineer
den onderbrengen voor een vast 
bedrag”. dan worden er bij het ontwerp 
andere, meer duurzame keuzes gemaakt. 
dat is een stap in de goede richting. en 
de tijd is er rijp voor: het is crisis, tijd om 
oude denkbeelden af te schrijven. Het is 
bovendien pure noodzaak, want als we 
niets doen, gaat de aarde ten onder. 
architecten zijn scheppende wezens die 
het in zich hebben om nieuwe dingen te 
creëren. zij kunnen een grotere rol in 
verduurzaming spelen dan zij zichzelf tot 
nu toe hebben toebedacht.’

Ruud Koornstra maakte 15 jaar lang 
tv-programma’s maar gooide het over een 
andere boeg als ‘duurzaam ondernemer’. 
Dat doet hij met zoveel overtuiging dat hij 
in de media een duurzaamheidsgoeroe 
wordt genoemd. Hij is een van de oprich-
ters van Tendris, een bedrijf dat 
commerciële initiatieven ondersteunt die 
een duurzame bijdrage aan de wereld 
leveren.
 

Foto: Hannah antonysz
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meteN is weteN
Sinds 1995 moet het energieverbruik van nieuwbouw voldoen aan 
een wettelijke norm. Dat verbruik wordt daarom vooraf berekend. 
Maar klopt de uitkomst daarvan wel met de energieprestatie die het 
gebouw na ingebruikname werkelijk levert? Zijn er manieren om 
meer uit alle inspanningen te halen? En welke bijdrage kunnen 
architecten leveren?
––
tekst marc mijer
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Begin dit jaar stonden de media er bol van: auto’s 
rijden tot wel veertig procent minder zuinig dan 
de fabrikanten beweren. de energielabels die zij 
aan hun product hangen, stemmen niet overeen 
met de werkelijkheid. dergelijke berichten doen 
de wenkbrauwen fronsen in andere branches 
waar gewerkt wordt met een energieprestatie
norm (ePn). zoals in de bouw. de wettelijke norm 
waaraan voldaan moet worden, is sinds de 
invoering in 1995 steeds verder aangescherpt. 
Het grote doel, energieneutrale nieuwbouw, 
gloort aan de horizon en moet in 2020 bereikt zijn. 
maar als dat lukt, zal het deels een papieren 
overwinning zijn. Berekeningen vooraf zeggen 
lang niet alles over de energieprestatie na 
ingebruikname. dit komt onder meer naar voren 
uit een onderzoek van energiecentrum nederland 
(eCn), uit 2010. Feitelijke meting van het ver
bruik in nieuwbouwwoningen wees uit dat de 
besparing op energie ruim de helft minder 
bedraagt dan beoogd. is de huidige aanpak 
eigenlijk wel zinvol? en zo ja, hoe kan het rende
ment ervan verbeterd worden?

Ervaringsdeskundige
architect Krijn ratsma ontwierp zijn eigen, 
energieneutrale kantoor. dat hij daarbij niet over 
één nacht ijs is gegaan, blijkt als Bna Blad hem 
telefonisch interviewt. de verbinding valt enkele 
malen weg. Het in het pand verwerkte isolatie
materiaal (reflectiefolie) beperkt zijn mobiele 
bereik. de om die reden geplaatste antenne op 
het dak en de versterker binnen, lossen het 
probleem niet altijd helemaal op. gelukkig heeft 
hij ook nog een vaste lijn. ‘Je kunt mij ervarings
deskundige noemen als het gaat om een vooraf 
berekende en uiteindelijk gerealiseerde energie
prestatie’, zegt hij luid en duidelijk. ‘ik heb mijn 
kantoor zelf energieneutraal ontworpen. na de 
opening hebben we het verbruik vanaf week één 
gemeten. ondanks dat we bewust met energie 
omgaan, gebruikten we vijftig procent meer dan 
verwacht.’ ratsma ging op zoek naar ‘het lek’. 
Het bleek om meerdere oorzaken te gaan, zoals 
vele gebruiksuren, slecht ingeregelde installaties 
en: de verlichting. Het gebouw is voorzien van 
diverse zuinige lichtconcepten, zoals automati
sche uitschakelaars. maar in twee ruimtes, waar 
sfeer belangrijk was, waren vier halogeen lampen 
opgehangen. die namen maar liefst zeventien 
procent van het totale energieverbruik voor hun 
rekening. ‘die hebben we vervangen’, aldus 
ratsma. ‘nu zijn we energieproducent. we 
houden per jaar 200 Kilowattuur over.’

Flinke deuk
Het verhaal van ratsma maakt duidelijk wat al 
langere tijd van meerdere kanten beweerd wordt: 
het gebruik van een gebouw kan tot een heel 
ander (lees: royaler) energieverbruik leiden dan 
vooraf berekend is. Freek den dulk sluit zich 
hierbij aan. Hij is eigenaar van onderzoeksbureau 
Piode, docent sustainable energy op de 
Hogeschool van rotterdam en auteur van het 
rapport Op weg naar minimum energie woningen 
met EPC <0. ‘gebruikersgedrag kan een flinke 
deuk slaan in de vooraf berekende energiepresta
tie’, zegt hij. ‘dat geldt ook voor het buitenklimaat 
en de bouwkwaliteit. Het is immers altijd de 
vraag wat voor weer het is en in hoeverre ener
giemaatregelen goed worden uitgevoerd. al met 

al zijn er dus drie factoren die we niet of niet 
geheel in de hand hebben. dat vormt een enorme 
relativering op de ePn en de waarde ervan. we 
hebben het hier over een rekenmethode. dat die 
automatisch tot een daadwerkelijke prestatie 
leidt; daar geloof ik geen hout van.’
toch staat den dulk positief tegenover normering 
en berekening vooraf. ‘Het doel is om bewuste, 
energiezuinige keuzes te maken. daar leveren de 
ePn en straks ook de milieuprestatieberekening 
een goede bijdrage aan, ook al is die minder dan 
verwacht. Het systeem zet de bouwsector aan tot 
zuiniger bouwen en de energieindustrie tot 
innovatie. dat zijn prima ontwikkelingen.’
Het eCnrapport en de ervaringen van ratsma 
lijken ervoor te pleiten dat metingen achteraf een 
steviger onderdeel van het systeem vormen. wat 
denkt den dulk daarvan? ‘op zich zou dat goed 
zijn. alleen meten is weten. maar het is een 
kostbare aangelegenheid. Visuele inspecties,  
laat in het bouwproces, zijn praktischer. 
steekproefsgewijs gebeurt dat ook. maar je kunt 
je afvragen of dat voldoende is.’

Commercieel label
er zijn opdrachtgevers van bouwprojecten die 
daar geen genoegen mee nemen. zij kunnen zich 
laten certificeren door de dutch green Building 
Council (dgBC). deze stichting (een initiatief van 
een groep ontwikkelaars, beleggers, architecten, 

‘LeiDt BerekeNiNg vANzeLf 
tot prestAtie? ik geLoof er 
geeN hout vAN.’

ArtikeL
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installateurs en bouwers) ziet ook dat er een 
kloofje gaapt tussen berekeningen vooraf en het 
energieverbruik na ingebruikname. directeur 
stefan van uffelen: ‘dat gaat vaak al mis in de 
berekening. er worden foute aannames gedaan of 
verkeerde gegevens ingevoerd. dan krijg je een 
foutieve energieprestatie. maar er zijn ook andere 
oorzaken, zoals het verkeerd inregelen van 
installaties en natuurlijk het gebruik.’ daarom 

heeft de dgBC in haar eigen BreeamnL norm 
een aantal toetsingsinstrumenten opgenomen. 
met commissioning worden de warmte/koude 
prestaties van een gebouw na ingebruikname elk 
seizoen gemeten, op basis waarvan de installa
ties goed ingeregeld worden. ook vinden bij de 
BreeamnL certificering altijd oplevercontroles 
plaats, alsmede inspecties tijdens de bouw. tot 
slot worden de gebruikers niet vergeten. ‘we 
lichten voor, geven trainingen en verstrekken 
handboeken. alles vanuit de gedachte dat je als 
opdrachtgevende partij méér kunt doen dan het 
wettelijke minimum. dat is maatschappelijk 
verantwoord, maar verhoogt ook de waarde van 
een gebouw. als je nu al weet dat jouw kantoor 
voldoet aan de normen van 2020, vergroot je de 
kans dat je het kunt verhuren aan een organisatie 
die ook in dat jaar alleen maar duurzaam wil 
huren.’

In beweging
Voor opdrachtgevers die zich niet BreeamnL 
laten certificeren, lijkt het op grote schaal meten 
en/of inspecteren vanwege de kosten geen optie 
te zijn. Hoe kan voor deze groep het effect van 
alle inspanningen toch verhoogd worden? den 
dulk ziet mogelijkheden om de rekenmethode te 
verbeteren. die zou eenvoudiger moeten zijn, en 
in de vorm van verschillende rekenpakketten 

meer toegespitst moeten worden op verschil
lende woningtypes. ratsma ziet nog andere 
kansen. ‘Bij oudbouw valt veel meer te halen dan 
bij nieuwbouw, zeker nu er nog maar weinig 
gebouwd wordt. Je zou het behalen van een 
energielabel van bestaande woningen kunnen 
koppelen aan een verlaging van de ozB. nu is 
het precies andersom: een betere energiepresta
tie verhoogt de waarde van een gebouw, die in 
de vorm van een hogere ozBaanslag wordt 
bestraft. zoiets zie je ook bij de energiebelasting. 
die is het hoogst voor de eerste 10.000 Kilowatt
uur. dat zou precies andersom moeten. want nu 
levert het relatief weinig op om boven dat 
gebruik te besparen.’
een andere suggestie van ratsma is het toeken
nen aan woningcorporaties van de fiscale 
voordelen die particulieren hebben bij het 
gebruik van zonnestroom. daarmee zet je immers 
grote stappen.
en de architecten? den dulk: ‘die zijn lang niet 
allemaal toegerust op het hanteren van de 
ePn modellen. de opleidingen mogen daar echt 
meer aandacht aan besteden.’
ook ratsma signaleert een gebrek aan kennis bij 
collega’s. Hij geeft een voorbeeld. ‘Het kan een 
goed idee zijn om in een woning lage tempera
tuur vloerverwarming te installeren. maar als je 
dat niet combineert met balansventilatie, creëer 
je een koudestroom. Bewoners zullen daardoor 
juist meer gaan stoken. dat soort dingen moet je 
als architect weten. zeker als er vanaf 2020 van je 
verwacht wordt dat je energieneutraal bouwt. ik 
houd mijn hart vast voor mijn vakbroeders en 
zusters die er dan niet klaar voor zijn.’ ratsma’s 
advies is dan ook om nu in beweging te komen. 
dat heeft hij zelf ook gedaan. ‘door mijn eigen 
ervaringen heb ik deskundigheid verworven in 
het screenen van gebouwen op energieverbruik. 
er is een markt voor, want gebruikers verdienen 
een goed energieadvies snel terug. daarom heb 
ik er een commerciële dienst van gemaakt. dat 
loopt als een trein. ik voel mij soms meer consul
tant dan architect.’

‘we houDeN per jAAr 200 
kiLowAttuur over’

energieneutraal 
kantoor Casa ratsma, 
dirksland. ontwerp 
Krijn ratsma. Foto’s: 
wim van Vossen



Nieuwe persooNLijke 
LeDeN
puck creutzburg (tu delft 1977), zelfstan
dig architect bij Concrét.

marlène van gessel (tu delft 1981), zelf
standig architect bij Van roosmalen van 
gessel architecten.

Yvonne kerkhof (tu/e 2007), zelfstandig 
architect bij Kerkhof architecten.

gijs raggers (tu delft 1997), in dienstver
band bij egm architecten.

robbie den toom (tu delft 2010), zelfstan
dig architect bij trovis architectuur.

BureAus iN BewegiNg
inbo Amsterdam heeft zijn intrek genomen 
in een voormalig schoolgebouw uit 1974 op 
de Kop zuidas. inbo kiest voor deze plek 
omdat het bureau zich richt op stedelijke 
herstructurering en tweedehands gebou
wen. Vanaf nu zijn ze hier te vinden op 
gaasterlandstraat 5.

Architectenbureau snoeren is na 38 jaar 
van naam veranderd. ze gaan verder als 
Cier arCHiteCten: www.cierarchitec
ten.nl 

Bierman henket architecten hebben een 
nieuwe website: www.biermanhenket.nl 

Nieuwe BureAuLeDeN
Bo2.rotterdam, rotterdam

chance, arnhem

concrét, apeldoorn

jpoarchitect, groningen

kerkhof architecten, waspik

me city B.v., eersel

mosAiek, utrecht

van roosmalen van gessel architecten 
e.p., delft 

Nieuws van BNA-bureaus zoals directiewissels, fusies en 
naamsveranderingen, maar ook aankondigingen van nieuwe 
websites, bijzondere publicaties en gewonnen prijzen. 

Bureaubericht? e-mail naar 
redactie@bna.nl

■BUREAUBERICHTEN
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Karel doorman, rotterdam. Foto: ossip van 
duivenbode

ibelings van tilburg architecten en royal 
HaskoningdHV hebben de publieksprijs 
van de nederlandse Bouwprijs gekregen 
voor het appartementenblok de Karel in 
rotterdam. Het winkelpand uit 1949 aan 
het Binnenwegplein is duurzaam heront
wikkeld, met bovenop de bestaande 
 constructie een 16laags ultralicht 
 appartementenblok. de Karel doorman is 
ook genomineerd voor de Vernufteling 2013.

ro&AD Architecten heeft de nederlandse 
Bouwprijs in de categorie Civiele kunstwer
ken gewonnen met de mosesbrug naar Fort 
de roovere in Halsteren. deze (loop)brug is 
van een afstandje niet te zien omdat hij als 
een verdiepte sleuf in het water ligt. Via 
hardhouten treden loop je als moses door 
het water naar het fort. 

kokon architectuur & stedenbouw heeft bij 
de uitreiking van de Bouwpluim een ge
deelde tweede plaats gekregen voor de 
sloop en herbouw van drie appartementen
gebouwen in iJsselstein. in elf maanden 
werden daar 70 nieuwe woningen gereali
seerd in nauw overleg met de bewoners. 

Levs architecten heeft de VKg architec
tuurprijs 2012 gekregen voor de bijzonder 
gedetailleerde kunststof kozijnen van Kalei
doskoop in nieuwkoop. de prijs wordt ieder 
jaar toegekend aan bouwprojecten waar 
kunststof gevelelementen (kozijnen, ramen 
en deuren) op esthetische wijze onderdeel 
uitmaken van het ontwerp. 

iN De prijzeN

op 20 april wordt in de Beurs van Berlage de 
gouden A.A.p. 2013 uitgereikt tijdens het 
derde amsterdamse architectenbal. de 24 
genomineerden, onder wie veel Bnaarchi
tecten zijn te vinden op www.arcam.nl.

mosesbrug, Halsteren

Kaleidoscoop, nieuwkoop

appartementengebouwen, iJsselstein



■BNA Academie

wat betekent duurzaamheid voor architecten volgens Van 
den dobbelsteen? ‘duurzaamheid was lange tijd iets extra’s, 
iets voor fanatieke alternatievelingen. in de architectuur had 
het tot de jaren negentig een bepaalde expressie waarvan 
niet iedereen even gecharmeerd was. daarnaast ontstond de 
stroming van “super hightech”, met heel strakke architec
tuur. ik wil architecten maar ook anderen laten zien dat er 
nog iets tussenin zit. decennialang hebben we ontwerpen 
kunnen maken die onafhankelijk zijn van de omgeving en de 
lokale omstandigheden en die er dan ook overal ter wereld 
hetzelfde uitzien. dat kan binnenkort niet meer en dat mag 
je van mij best zien in de architectuur. die wordt daardoor 
interessanter en diverser.’

iNspirAtor eN coörDiNAtor
in de cursus ‘duurzaamheid als architectonische opgave’ 
komt aan bod hoe de architect in een duurzaam ontwerppro
ces kan optreden als inspirator en coördinator, en hoe de 
verschillende onderdelen als een architectonische eenheid 
vanuit een sterke visie kunnen worden ingezet. andy van 
den dobbelsteen gaat als gastspreker in op de praktijk. ‘ik 
verwacht de architecten niet in een korte lezing volledig bij 
te kunnen spijkeren. Het is best moeilijk om vanuit een 

bepaalde architectonische filosofie duurzaamheid toe te 
passen. dat moet je je echt eigen maken. ik wil in ieder 
geval aandacht besteden aan de bestaande bouw, daar ligt 
nu de grootste opgave. de meeste architecten denken in 
gebouwen als losse objecten. ik wil ze bewust maken van 
het feit dat ze meestal onderdeel zijn van een stedelijke 
context en daar iets mee zouden moeten doen.’

kuNsteNAArsBLik
Van den dobbelsteen is zelf geen architect, maar werkt veel 
met ze samen. ‘Bij deze cursus hoop ik, samen met de 
deelnemende architecten, verrast te worden over nieuwe 
richtingen in duurzame architectuur. met hun “kunstenaars
blik” kunnen creatieve mensen zoals architecten nieuwe 
wegen openen.’

op 10 en 17 april 2013 verzorgt Andy van den 
Dobbelsteen samen met caro van Dijk de cursus 
‘Duurzaamheid als architectonische opgave’. zie voor 
meer informatie en aanmelding: www.bna-academie.nl

‘het worDt iNteressANter eN Diverser’
Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Klimaatontwerp en Duurzaamheid 
aan de TU Delft én gastdocent bij de cursus ‘Duurzaamheid als architect
onische opgave’ van de BNA Academie. Zijn drijfveer? ‘Zorgen dat we in de 
toekomst geen spijt krijgen van wat we nu ontwerpen en bouwen, en dat  
onze kinderen en kleinkinderen dankbaar zijn voor de beslissingen die we nu 
nemen. Onafhankelijk worden van fossiele energie.’
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Villa Flora, Floriade 2012, Venlo. Ontwerp: Architecten en 
Ingenieursbureau Kristinsson bv. Foto: Petra Appelhof



9 aPriL 2013, rotterdam
een passend honorarium berekenen 

10, 17 aPriL 2013, amsterdam
Duurzaamheid als architectonische opgave

12 aPriL 2013, amsterdam
tijdmanagement en productief werken

18 aPriL 2013, amsterdam   
onderhandelen

22 aPriL 2013, rotterdam   
Architectonisch potentieel in de bestaande 
voorraad

26 aPriL 2013, utrecht
Acquireren met visie

8 mei 2013, rotterdam   
creatief materiaalgebruik en milieubewust 
ontwerpen

14 mei 2013, amsterdam
strategische communicatie op het architecten-
bureau

16, 23, 30 mei en 6 Juni 2013, rotterdam 
projectmanagement voor architecten

17 mei 2013, gorinchem   
het ontwerpen van duurzame rieten daken en 
gevels

24 mei 2013, amsterdam   
ontwerpen met kleur en vorm

27 mei 2013, amsterdam
Architectonisch potentieel van de rijksmonu-
menten   

3 en 10 Juni 2013, amsterdam
projectontwikkeling voor architecten 

4 Juni 2013, utrecht
Daglicht- en ventilatieberekening 
 

AgeNDA

meer cursussen op www.bna-academie.nl
Kijk op de website voor de andere cursussen 
op het  programma van de Bna academie.

De DeeLNemer AAN het woorD

steeds meer opdrachtgevers stellen eisen 
aan de duurzaamheid van hun gebouw. 
ook het Bouwbesluit 2012 speelt hierop in, 
met het Artikel 5.9: Duurzaam Bouwen. Bij 
elke omgevingsvergunningaanvraag voor 
kantoren groter dan 100 m2 en nieuw-
bouwwoningen moet een ‘milieuprestatie-
berekening materialen’ worden bijge-
voegd. reden voor de BNA Academie om 
de cursus ‘inzicht in de milieuprestatie’ op 

het programma te zetten. marco de groot, projectleider bij 
Diederendirrix, nam deel.

‘de nieuwe verplichting in het Bouwbesluit was voor mij de reden 
om me in te schrijven. daarnaast vind ik het interessant om meer te 
weten te komen over de berekening van die milieuprestatie en de 
achtergronden daarvan.’ de nieuwe regels gaan over de milieupres
tatie van materialen en in de cursus wordt daarmee geoefend. ‘ik 
weet nu goed hoe ik de gegevens moet invoeren en hoe ik de 
berekening kan maken’, vertelt de groot. ‘maar waarop het getal 
dat eruit komt gebaseerd is, blijft onduidelijk. dat maakt het moei
lijk om het te interpreteren en het écht te gebruiken in je 
ontwerpen. de cursus heeft mij duidelijk gemaakt dat deze methode 
nog in de kinderschoenen staat: de berekening is wel verplicht, 
maar er is geen norm vastgesteld voor het getal. Hopelijk draagt de 
input van de deelnemers daarom bij aan het uitbreiden van de 
database en het aantal referentieprojecten. Pas dan kun je echt iets 
zeggen over hoe een gebouw scoort op milieuprestatie.’

goede prestatie
in de projecten waaraan hij werkt bij diederendirrix, wil de groot 
een goede milieuprestatie neerzetten. ‘de kennis die ik nu heb 
opgedaan over deze berekening is daarin zeker bruikbaar. Binnen 
ons bureau heb ik dat gedeeld, zodat ook anderen ermee aan de 
slag kunnen. dankzij de cursus ben ik op de hoogte van de stand 
van zaken op het gebied van de milieuprestatieberekening. de 
verdieping heb ik een beetje gemist, maar ik ga de ontwikkelingen 
zeker in de gaten houden.’

op 30 mei 2013 staat inzicht in de milieuprestatie weer op het 
programma van de BNA Academie. zie voor meer informatie en 
aanmelding: www.bna-academie.nl

INZICHT IN DE 
 MILIEUPRESTATIE
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■THUIS Architecten vertellen hoe zij hun eigen woning 
als proeftuin gebruiken.

tekst Carla roos
Beeld rené de wit

pieter Brink van B+o Architectuur en 
interieur wordt gedreven door duur-
zaamheid. Logisch dus, dat zijn eigen 
woning op een voormalig zandwin-
ningterrein bij Dwingeloo moest 
uitblinken op dat vlak. 

‘We hadden het uitgangspunt: geen kabels 
of leidingen naar ons huis’, vertelt hij. ‘Dan 
kom je dus al gauw uit op een woning die 
zelfvoorzienend is.’ Brink vond het terrein na 

Pieter Brink van  
B+O Architectuur en Interieur 

een zoektocht van enkele jaren en mocht er 
bouwen onder de voorwaarde dat er ook 
nieuwe, openbaar toegankelijke natuur 
ontwikkeld zou worden en dat er wordt 
voorzien in waterberging. De plas water van 
5,5 hectare, omringd door bos, wordt door 
hemzelf verder afgegraven tot ruim 8 
hectare. ‘Ik heb een derdehands shovel en 
rupskraan aangeschaft en heb ook de plek 
voor ons huis afgegraven. We merken nu al 
dat het een geliefde plek is voor vissers, 
wandelaars en dagjesmensen.’

oude verkeersborden
Brink experimenteerde met duurzaamheid: 
‘écht Cradle to Cradle’, noemt hij het zelf. 
‘Daarmee bedoel ik dat we nu al materialen 
die door onze ouders en grootouders zijn 
achtergelaten opnieuw gebruiken. In plaats 
van nieuwe materialen te ontwikkelen die 
later hergebruikt kunnen worden. Dan 
schuiven we de rekening door naar latere 
generaties terwijl we nu al heel veel kunnen 
betekenen.’ In de praktijk komt dat neer op 
een gevel die volledig is opgetrokken uit 
eerder gebruikte materialen: hardhouten 
steenschotten die zijn gebruikt in de 
betonindustrie en gestapelde betontegels. 

De kozijnen zijn afgewerkt met steigerhout 
dat hij vond in de plas op het terrein. ‘Het is 
mooi om op die manier te werken met wat 
er op de plek aanwezig is. Zo is de oeverbe
scherming gemaakt van keien die hier bij de 
zandwinning zijn achtergelaten.’ Ook 
binnen zijn veel materialen hergebruikt, 
vertelt Brink. ‘De keuken is gemaakt van 
oude verkeersborden, de badkamers zijn 
bekleed met het plastic van een vrachtwa
genhuif en oude parachutes dienen als 
gordijnen. Het is leuk om op zo’n manier 
met materialen bezig te zijn.’ 

footprint
Voor een zo klein mogelijke ecologische 
footprint, bracht Brink 32 zonnepanelen, zes 
zonnecollectoren, een cvhaard en een 
warmtepomp aan. Helemaal zelfvoorzienend 
is het huis nog niet, legt hij uit. ‘Wij hebben 
alleen nog een tijdelijke elektriciteitaanslui
ting. Een goede oplossing voor de opslag 
van energie die we in de zomer opwekken 
en in de winter nodig hebben, is er nog niet. 
Heel jammer natuurlijk, maar het prikkelt om 
verder te zoeken. Zo onderzoek ik nu de 
mogelijkheden om gebruik te maken van de 
stroming van het water. Daar is nog geen 

Hilda en Pieter Brink
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Locatie Het Holtien, een waterrijk landgoed op 
een voormalig zandwinningterrein – Dwingeloo 
woont daar sinds 2012 
geëxperimenteerd met het volledig 
zelfvoorzienend maken van een gebouw, 
 hergebruik van materialen

technologie voor, dus dan ga je daar als 
hobbyist zelf mee aan de slag.’

het goede gevoel
Pieter Brink vindt dat duurzaamheid 
vanzelfsprekend moet worden, en dat 
architecten daarin een leidende rol moeten 
nemen. ‘Als het niet in het ontwerp zit, 
komt het er niet. En het stimuleert enorm. 
Als je weinig grondstoffen gebruikt, heb je 
toch het gevoel dat je de wereld een klein 
stukje beter maakt. Bij B+O Architecten 
werkten we aan een nieuwbouwproject met 
nulenergiewoningen. Die bewoners 
ervaren ook dat goede gevoel en bovendien 
het uitblijven van de maandelijkse rekenin
gen voor gas, water en licht.’ Uiteindelijk 
zoekt Brink de samenhang met de natuur. 
‘Die zijn we gaandeweg een beetje kwijtge
raakt en die wil ik met mijn eigen huis weer 
terugvinden.’

De badkamer is bekleed met plastic van een 
vrachtwagenhuif

De keuken is gemaakt van oude verkeersborden

Oude parachutes dienen als gordijnen
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