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Duurzame gebouwen nemen heel 
langzaam een steeds groter deel van 
het bebouwde landschap in Neder-
land in. Heel snel gaat het nog niet 
en sommige gebouwen zijn slechts 
deels duurzaam, maar er zit een ken-
tering in ten opzichte van een aantal 
jaren geleden. “Wat dat betreft is de 
crisis, maar ook de zich terugtrek-
kende overheid een zegen. De over-
heid laat steeds meer aan de markt 
over, die dus zelf de verantwoorde-
lijkheid moet nemen. Ondernemers 
en projectontwikkelaars weten ook: 
duurzaam bouwen is een hype en 
het is sociaal wenselijk. In een hoog-
conjunctuur kom je overal mee weg 
en worden panden toch wel ver-
huurd. In een crisis werkt dat niet 
meer en staan mensen meer open 
voor verandering, zoals het bouwen 
van duurzame gebouwen.”

Aan het woord is Stefan van Uf-
felen, directeur van de Dutch Green 
Building Council. Deze non-profi -
torganisatie stelt zich ten doel het 
bebouwde landschap te verduur-
zamen en geeft zogenoemde BREE-
AM-NL certifi caten af voor duurza-
me panden of gebieden. Het achter-
liggende idee: duurzaamheid moet 
meetbaar worden.

Milieu en economie
“Duurzaam bouwen is van maat-
schappelijk belang (schaarste 
grondsto� en, klimaatverandering), 
van belang voor de gezondheid van 
mensen en voor de waarde van het 
vastgoed. Waar milieu en econo-
mie vroeger strijdig waren, gaan die 

twee nu hand in hand. Duurzame 
gebouwen zijn tegenwoordig veel 
meer waard. In deze tijd van crisis is 
duurzaamheid een onderscheidend 
criterium. Je ziet ook dat banken het 
liefst alleen nog duurzame bouw fi -
nancieren. En tenslotte is het be-
langrijk omdat stakeholders, zoals 

consumenten en business to busi-
nesspartners duurzaamheid steeds 
vaker gaan eisen. Als je niet duur-
zaam bouwt, heb je dus niet alleen 
een probleem met de fi nanciering 
door de bank, maar ook met klanten 
en beleggers.”

Keurmerk
De Dutch Green Building Council  
(DGBC) is een organisatie die met 
mensen uit alle geledingen van de 
bouw keurmerken ontwikkelt  voor 
een  ona� ankelijke beoordeling van 
gebouwen (nieuw en bestaand) en ge-
bieden, op het gebied van duurzaam-
heid. Sinds 2009 is er het keurmerk 
BREEAM-NL Nieuwbouw, waarmee 
kantoren, winkels, scholen en indus-
triële gebouwen worden beoordeeld. 
De labels ontstaan doordat mensen 
via internet met elkaar debatteren 
en samen een gemeenschappelijke 
taal voor duurzaamheid ontwikke-
len. Duizend mensen zijn inmiddels 
zogenoemd BREEAM-NL-expert. On-
der wie aannemers, architecten, ad-
viseurs en ingenieurs bureaus, beleg-
gers en makelaars en taxateurs, spe-
ciaal opgeleid door DGBC.

Van U� elen benadrukt dat voor een 
duurzaamheidskeurmerk naar alle 
aspecten van een pand wordt geke-
ken: energie, gezondheid, materiaal-
gebruik (bijvoorbeeld hout met een 
FSC of PEFC-keurmerk), vervuiling, 
waterbesparing, ecologie, transport, 
afvalstromen en management van 
het gebouw. “Je kunt namelijk wel 
een energiezuinig gebouw hebben 
neergezet, maar als je voor de bouw 
niet-duurzame materialen hebt ge-
bruikt, is je gebouw niet duurzaam. 
Want wij vinden: een beetje duur-
zaam is niet duurzaam.” 

De toekomst van 
duurzaam bouwen

KEURMERK. Voor een duurzaamheidskeurmerk wordt naar alle aspecten van een pand 
gekeken. Bijvoorbeeld of er gebruik gemaakt is van hout met een FSC of PEFC-keur-
merk. 
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Vraag: ■  Hoe kan duurzaam 
bouwen bĳ dragen aan de busi-
nesswaarde van je bedrĳ f?

Antwoord: ■  Duurzame gebou-
wen zĳ n meer waard en consu-
menten en stakeholders vragen 
om duurzaamheid.
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Bij DGBC zijn 360 ■  organisa-
ties aangesloten die actief kennis 
delen en bĳ dragen aan de missie 
van de organisatie. Van banken 
tot architecten en van gemeenten 
tot aannemers.

Veel gebouwen ■  hebben al wel 
een energielabel, maar scoren  
op de totale duurzaamheid nog 
niet zo goed.

Het aantal duurzame ■  gebou-
wen stĳ gt. Het afgelopen jaar zĳ n 
vĳ ftien projecten gecertifi ceerd 
(certifi cerering bestaat sinds 
2010). Van 62 projecten moet de 
certifi cering nog worden afge-
rond. In totaal gaat het om 1.5 

miljoen m2 aan kantoren, winkels 
en logistiek. In april was dat nog 
1 miljoen.

Voorbeelden van duurzame ■  
(gecertifi ceerde) projecten zĳ n 
onder meer Stadskantoor Rotter-
dam, Stadskantoor Utrecht, Win-
kelcentrum Waddinxkwartier in 
Waddinxveen en UPC kantoor in 
Leeuwarden.

Van 19 tot en met 23 ■  sep-
tember laten DGBC-participan-
ten zien wat er mogelĳ k is op het 
gebied van duurzaam bouwen 
en ontwikkelen, tĳ dens de zoge-
naamde Dutch Green Building 
Week.

Visie en 
kennis zĳ n 
onontbeerlĳ k
Duurzaam bouwen is be-
langrijk voor organisaties 
van de toekomst. Het is 
goed, verantwoord en daar-
naast heel leuk, zegt Wietse 
Walinga, uitgever bij Duur-
zaam Gebouwd, een kennis-
platform op het gebied van 
duurzaam bouwen. 

“Natuurlijk is het gemakkelijk om 
te zeggen dat het noodzaak is van-
wege de grondstofschaarste en kli-
maatverandering. Maar noodzaak 
maakt geen visie. Visie komt bij on-
dernemers uit het hart en uit on-
dernemerszin.”
Duurzaam bouwen biedt ook voor-
delen. Door energiebesparing en 
het gebruik van duurzame materia-
len voeg je wat toe aan deze wereld, 
maar je bespaart ook kosten door de 
energiebesparing. En duurzaam-
heid is een prima marketingbood-
schap. Het betekent een positieve 
uitstraling voor klanten, leveran-
ciers en prospects. Maatschappelij-
ke betrokkenheid is door een duur-
zaam gebouw prachtig zichtbaar.
Een duurzaam gebouw zet je echter 
niet zomaar neer. Het begint met 
kennis en visie. “Duurzaam bou-
wen is een breed begrip. Oriënteer 
je goed op de mogelijkheden om 
kennis op te doen en visie te ont-
wikkelen. We zien veel projecten, 
die starten met een enorme ambi-
tie. Vervolgens is het eindresultaat 
niet in verhouding met de ambities. 
Een kwestie van goede begeleiding 
en transparante beoordeling vol-
gens toonaangevende labels zoals 
BREAAM NL of GPR. Laat je vooraf 
goed informeren, vorm een visie en 
doe hiervoor vooral zelf ook vooraf 
kennis op.” Bezoek hiervoor con-
gressen en beurzen of lees informa-
tie over projecten op: 
www.duurzaamgebouwd.nl
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www.hardenberg.nl/bedrijventerreinen

Duurzaam ondernemen 
op Bedrijvenpark 
Heemserpoort

In Hardenberg wordt het duurzame Bedrijvenpark Heemserpoort 
ontwikkeld. Met Heemserpoort wil Hardenberg een kwalitatief 
hoogwaardige, duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling in de 
markt zetten. Drie duurzaamheidsthema’s zijn leidend: ruimtelijke 
kwaliteit, energie en samenwerking. 

De lange termijn ontwikkeling en 
daarmee het duurzaam realiseren 
van Bedrijvenpark Heemserpoort 
staat voorop. Dit doen we door niet 
alleen rekening te houden met de 
eerste gebruikers van het gebied, 
maar de horizon te verplaatsen naar 
de toekomst en het totale gebied. Bij 
de aankoop van een kavel adviseert 
de gemeente over mogelijke energie-

besparende mogelijkheden. Zo maken 
we samen van Heemserpoort het 
bedrijventerrein van de toekomst. 

Op welke wijze u hierin een rol kan 
spelen? Dat bespreken we graag met 
u! Kijk op www.hardenberg.nl/
bedrijventerreinen of neem contact 
op met de gemeente Hardenberg op 
0523 – 289 548.
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URZAAM Producten van hout en papier gebruiken 

we iedere dag. Maar staan we er 
wel eens bij stil dat deze producten 
gemaakt worden van bomen? 

Bossen zijn niet alleen voor onze 
recreatie, ze zijn ook belangrijk voor 
mensen, dieren en planten om in te 
leven. Tevens voor het klimaat: bomen 
nemen namelijk een heel groot deel van 
de CO

2
 op die wij samen produceren 

en ze geven weer zuurstof terug aan de 
atmosfeer. 

In de afgelopen 10 jaar verdween er 13 
miljoen hectare bos per jaar, dat is elke 
2 seconden 1 voetbalveld. Een boom 
omzagen, daar is niks mis mee, mits het 
een boom is uit een duurzaam beheerd 
bos. PEFC, het grootste keurmerk, 
stimuleert duurzaam bosbeheer nu al in 
240 miljoen hectare bos.
In een bos dat volgens de PEFC criteria 

duurzaam beheerd wordt houdt men 
rekening met de ecologische, sociale 
en economische functies van het bos. 

Verwerkende bedrijven worden 
gecontroleerd voor de traceerbaarheid 
door de gehele handelsketen. Daarmee 
zijn producten met het PEFC keurmerk 
aantoonbaar afkomstig uit PEFC 
gecertificeerd bos.  

Als u het behoud van bossen belangrijk 
vindt let dan op het PEFC logo. Door 
alleen producten uit duurzaam beheerd 
bos te kopen, stimuleert u duurzaam 
bosbeheer en bedrijven om duurzame 
producten te produceren en te 
verkopen zoals kranten, kopieer papier, 
tijdschriften, tuinhout, bouwhout, 
vloeren en tal van andere producten. 
Ook professionele gebruikers kunnen 
in bestekken voor nieuwbouw en 
renovatie duurzaam hout opnemen. 

PEFC hét keurmerk
voor duurzaam hout en papier

Voor meer informatie: www.pefcnederland.nl info@pefcnederland.nl 

Stefan van Uffelen
Directeur van de 
Dutch Green Buil-
ding Council


