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VOORWOORD

Dit is de derde editie van het NRP Trendboek, een jaarlijkse uitgave verzorgd door
de cursisten van de NRP Academie. Het komt in een zeer bewogen jaar tot stand.
Waar we een jaar geleden nog volop met de gevolgen van corona bezig waren,
leven we nu in een tijd waarin de crises zich op lijken te stapelen. Dat vraagt veel
aandacht voor de korte termijn, om asielzoekers door te laten stromen en om de
energierekening betaalbaar te houden. De lange termijn moeten we niet uit het oog
verliezen. We hebben een stip op de horizon nodig om te weten wat we vandaag wel
en niet moeten doen. Daarvoor kijken we naar de trends en ontwikkelingen op het
gebied van transformatie en renovatie. De cursisten van de NRP Academie hebben
een visionair in hun bedrijf of hun netwerk bevraagd over hun visie over de
toekomst. Hoe moeten we volgens hen met de bestaande gebouwen en omgeving
omgaan en wat betekent dat voor ons?

Wat ik bespeur is een gezonde kritische houding van de voorhoede over de bouw in
het algemeen. Het moet beter, sneller en met meer aandacht voor het klimaat en
het bestaande vastgoed is het vertrekpunt. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen
bij een ander, ook bij henzelf. Ik bespeur een intrinsieke motivatie om hier een rol
in te spelen, om een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de
problemen die zich opstapelen. De bedrijven gaan dat niet alleen doen, dat willen
ze samen doen. Dat is waar NRP voor staat, samen kennis delen en ontwikkelen.
Vanuit die gedachte is in 2013 samen met TU Delft de NRP Academie opgericht. 
Ik ben er trots op dat we al zoveel vastgoedprofessionals de kans hebben geboden
om zichzelf te ontwikkelen en de bedrijven waar zij werkzaam zijn verder te helpen.
Dat laten ze zien in dit NRP Trendboek. De cursisten en de bedrijven waar zij
werkzaam zijn vertegenwoordigen de breedte die NRP ook heeft. Zij werken bij
projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven,
vastgoedonderhoudsbedrijven, financiers, architecten en adviseurs.

Volgend jaar vieren we ons jubileum, de 10e leergang vindt dan plaats. Dat doen we
met colleges en workshops van ruim 50 docenten uit wetenschap en praktijk en op
inspirerende renovatie en transformatielocaties door het hele land. Buiten kennis
en vaardigheden levert het je een mooi netwerk op. 

Dit trendboek laat je even proeven aan de NRP Academie. Hopelijk smaakt het naar
meer.

Veel leesplezier!

Bart Krol, voorzitter NRP



Voor de derde keer op rij reflecteren deelnemers van de NRP Academie op de toekomst van de 
bouw. In de bespiegelingen zien we voor een deel dezelfde verwachtingen terugkomen die we ook 
in de twee voorgaande edities zagen: een vergaande toename van industrialisatie, digitalisering, 
circulariteit en klimaatadaptatie in onze bouwpraktijken. De verwachtingen voor 2050 worden in 
eerste instantie vooral gekoppeld aan de nieuwbouw. Bij de bespiegelingen op de bestaande 
voorraad lijken de verwachtingen ietsje meer getemperd. Een duidelijk voorbeeld daarvan is 
industrialisatie. Meer dan bij nieuwbouw, is de verwachting dat de renovatie en
transformatiepraktijk hybride zal blijven. Een ‘mix van mens en machine’, wat ook logisch lijkt, 
omdat men rekening moet houden met verschillende omstandigheden, die de mogelijkheden voor 
standaardisatie en robotisering beperken. Toch worden ook hier mooie kansen gezien, zoals de 
mogelijkheden van kunstmatige intelligentie om digitale technieken niet alleen te gebruiken voor 
opname van de maatvoering, maar ook van de kwaliteit van de materialen in een gebouw. 
Parametrisch ontwerpen zal ook bij renovatie en transformatie gebruikt worden, bijvoorbeeld om 
in een vroeg stadium vast te kunnen stellen wat de meest milieuvriendelijke oplossingen zijn. De 
kansen die de verduurzaming van de Vinex woningbouw biedt zullen bijdragen aan industrialisatie 
bij modulaire woningrenovatie. En uiteraard wordt er goed gebruik gemaakt van de bestaande 
voorraad en daaruit vrijkomende materialen. Bij de energetische verduurzaming en 
klimaatadaptie wordt opnieuw de verwachting uitgesproken dat we meer nadruk gaan leggen op 
low-tech oplossingen, mede omdat deze milieuvriendelijker zijn, een alternatief bieden voor de 
schaarse materialen die voor de high-tech oplossingen nodig zijn, en bovendien kwaliteit kunnen 
toevoegen aan onze leefomgeving.

In deze editie zie ik één element dat sterker naar voren komt dan voorheen, namelijk de aandacht 
voor communities. De verwachting is dat de lokale gemeenschapsvorming gaat toenemen en dat 
deze ook gefaciliteerd gaat worden door onze gebouwde omgeving. In combinatie met een 
schaarste aan ruimte en materialen, zal dit gepaard gaan met een efficiënter ruimtegebruik 
waarin we niet alleen kleiner gaan wonen, maar ook ruimtes gaan delen en voor verschillende 
functies gaan gebruiken. Het is een interessant vraagstuk hoe wij de bestaande voorraad hierbij 
in gaan zetten.

Voor NRP en de NRP Academie wordt een blijvende rol gezien voor het uitwisselen van kennis en 
goede voorbeelden. Maar er is meer. De alsmaar toenemende complexiteit en de vraag om 
steeds meer integrale oplossingen maken het nog meer van belang dat partijen in de bouwsector 
elkaars perspectieven goed begrijpen. De NRP Academie wordt daarvoor als uitstekend middel 
gezien, juist omdat professionals met verschillende achtergronden met elkaar studeren op 
oplossingen. Ook lees ik een oproep aan NRP om te werken aan een gezamenlijke visie op de 
verbouwpraktijk van morgen, om vervolgens bij te dragen aan de verwezenlijking daarvan. En als 
ik mijn startzin opnieuw lees, geven de trendboeken vooral trends in het dénken over de toekomst 
weer. Ze bieden dan ook een mooie basis voor het werken aan die visie.

INLEIDING
Door Vincent Gruis
Hoogleraar TU Delft

"Dit trendboek is een mooie basis om 
te werken aan een toekomstvisie"
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
Op het niveau van de bebouwde omgeving 
wordt er meer gewerkt aan gemixte, 
inclusieve en deels zelfvoorzienende 
community’s. Dit is een reactie op de huidige 
verregaande individualisering en globalisering 
in de maatschappij.
De verwachting is dat in 2050 de bouwwereld 
verregaand geautomatiseerd zal zijn. Dit is 
niet alleen van toepassing in het ontwerp 
maar ook nadrukkelijk in de uitvoering van 
projecten. En tenslotte ook in het eindgebruik. 
Denk hierbij aan medische hulp, ouderenhulp, 
hulp tegen vereenzaming e.d.
Daarnaast zal het materiaalgebruik radicaal 
veranderen naar alternatieve en vooral ook 
gerecyclede materialen. 

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Naast de bekende duurzaamheidswinst bij 
behoud en hergebruik van bestaande 
gebouwen is een andere belangrijke winst 
hierbij dat de identiteit en cultuur van een 
stad, dorp en/of gebied behouden blijven. Dit 
wordt als zeer waardevol ervaren en draagt 
sterk bij aan een aangename leefomgeving.

quote toevoegen 

"Elk mens zou bewuster moeten omgaan met 
het gebruik van materialen en zich bewust zijn 
van de eindigheid van de beschikbaarheid van 
materialen."

Wat moeten we morgen anders doen?
Elk mens zou bewuster moeten omgaan met 
het gebruik van materialen en zich bewust zijn 
van de eindigheid van de beschikbaarheid van 
materialen. Iedereen die in de bouw wordt 
opgeleid, zou duurzaamheid als 
vanzelfsprekendheid mee moeten krijgen in 
zijn/haar opleiding. Duurzaamheid moet altijd 
integraal onderdeel uitmaken van alle 
gekozen oplossingen.

Welke rol heeft Arcadis en wat is de rol van 
NRP daarin?
Arcadis wil werkelijk impact maken op het 
gebied van duurzaamheid en heeft als payoff 
‘Improving the quality of live’. Samen met NRP 
wil zij hier aan werken. 

Dieneke Grimmelius, senior advisor, in 
gesprek met leidinggevende Marjolijn 
Versteegden, Global Solutions Director 
for Net Zero Facilities and Sustainable 
Communities. 

ARCADIS

Dieneke Grimmelius
Senior advisor

Marjolijn Versteegden
Global Solutions 
Director for Net Zero 
Facilities and 
Sustainable 
Communities. 
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Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050? 
Als tiener werd Wilco geraakt door de 
gebroeders Das. Deze zelfbenoemde 
futurologen maakten sublieme utopische 
tekeningen met een geconstrueerd 
futuristisch toekomstbeeld. In hun 
maatschappijkritische illustraties hadden ze 
vaak aandacht voor milieu-efficiëntie en de 
risico’s van het energieverslindende gedrag 
van de hedendaagse mens. Hun verwachting 
dat een logische evolutionaire verandering in 
de mentaliteit van de mens voor een positieve 
kentering zou zorgen is helaas (nog) niet 
uitgekomen. 

Afgelopen zomer zagen we ons wederom 
geconfronteerd met de impact van 
klimaatveranderingen op onze leefomgeving. 
Vertrouwde oplossingen blijken niet meer zo 
vanzelfsprekend. Ook de bouwwereld ontkomt 
niet aan – een versnelling van - een transitie. 
De tijd van ogenschijnlijk oneindige bronnen 
en oneindige productie is voorbij. Om de 
klimaatdoelen te halen is een integrale 
aanpak in de bouwketen essentieel. In het 
gebruik van natuurlijke materialen, het 
hergebruik van materialen en constructies en 
in de kansen van samenwerking met 
gebouwen in de omgeving (voor uitwisseling 
van energiestromen, materiaal, kennis en 
diensten) ligt een deel van de antwoorden op 
actuele klimaatvraagstukken. 

quote toevoegen 

"De eindigheid van grondstoffen en 
bouwmaterialen dwingt ons tegelijkertijd om 
bewuster met ‘het bestaande’ om te gaan."

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
In het besef dat dingen radicaal anders 
moeten, blijven de illustraties van de
gebroeders Das waarin ze revolutionaire maar 
realistische oplossingen voor grote 
vraagstukken verbeelden een bron van 
inspiratie. Het zijn verbeeldingen van 
leefomgevingen, waarin de natuur, de 
techniek en gebouwen een samenhangend 
geheel vormen. Bestaande systemen worden 
gecombineerd tot een integraal lonkend 
toekomstperspectief van plezierige 
leefomgevingen. 
 
Wat moeten we morgen anders doen?
De eindigheid van grondstoffen en 
bouwmaterialen dwingt ons tegelijkertijd om 
bewuster met ‘het bestaande’ om te gaan. 
Hierdoor neemt de waarde van het bestaande 
vastgoed toe. Zeker wanneer het bestaande 
gebouw geschikt gemaakt kan worden voor de 
nieuwe eisen en functies. Bestaand vastgoed 
is immers een tastbare verbeelding van 
maatschappelijke opvattingen van een 
bepaalde tijdsperiode. Gebouwen geven 
betekenis en herkenbaarheid aan een plek. 
Een houvast in tijden van veranderingen. 
Hergebruik en transformatie zijn dus 
belangrijke thema's, ook bij nieuwbouw. De 
nieuwe gebouwen van nu, zijn immers de 
herbestemmingsopgaven van de toekomst. Dit 
vraagt om creatieve oplossingen en andere 
denkwijzen, die om verbeelding vragen.

Martijn Boer, architect, in gesprek met 
Wilco Scheffer, architect-directeur.

BDG ARCHITECTEN
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Welke rol heeft BDG Architecten daarin?
Net als de gebroeders Das streven we bij BDG 
Architecten naar ontwerpen met een positieve 
impact op de leefomgeving. Ontwerpen waarin 
we toekomstige oplossingen verbeelden die 
anderen inspireren. Geen gebouwen die 
energie slurpen, maar energie opleveren door 
het ontwerp écht goed af te stemmen op de 
gebruiksfase. Bij de stadswerf in Amsterdam 
levert het gebouw genoeg energie voor het 
gebouw en de elektrische voertuigen van de 
stadsdienst.

Door integrale duurzame concepten te 
bedenken kunnen we naast de 
energiezuinigheid en circulariteit óók extra 
gebruikskwaliteit toevoegen. De agrarische 
hogeschool in een kas, die we in Dronten 
hebben gerealiseerd is daar een goed 
voorbeeld van. Door het energiezuinige 
microklimaat hebben we óók méér 
ontmoetingsruimte voor de studenten weten 
te maken. Dergelijke oplossingen zijn voor 
bestaande gebouwen ook goed denkbaar. 

Het maken van gebouwen zonder installaties 
is denkbeeldig het optimum. Hoe kunnen we 
gebruik maken van de natuurwetten om het 
klimaat in een gebouw te regelen, zoals 
bijvoorbeeld in een termietenheuvel? Op die 
manier reduceren we het energieverbruik en 
de hoeveelheid materiaal. Met dit principe, 
een ‘venturi-schoorsteen’ werken we 
momenteel in samenwerking met dhr. Ben 
Bronsema aan de nieuwe hogeschool in 
Almere. 

Wat is de rol van NRP daarin?
De mogelijkheden en de ervaringen bij het 
hergebruiken van het bestaande vastgoed
zullen we moeten delen. NRP biedt het 
platform, waar de verschillende partijen, 
kennis en ervaringen samenkomen. Een plek 
voor initiatief en inspiratie voor een duurzame 
leefomgeving. Want dat is het uiteindelijke 
doel; een duurzame waardevolle 
leefomgeving, waarin wij mensen weer in 
balans met de natuur kunnen leven. 

quote toevoegen 

Martijn Boer
Architect

Wilco Scheffer
Architect-directeur
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Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050? 
De bouwwereld zal de komende jaren flinke 
veranderingen ondergaan op verschillende 
aspecten, mede door de ontwikkelin gen van 
de laatste tijd. Op dit moment is een gebrek 
aan handjes en zeker op onze afdeling waar 
we onderhoud uitvoeren bij mensen thuis is dit 
een groot probleem. De processen moeten 
dus nog verder gedigitaliseerd worden. 
Elementen in de bouw wor den industrieel 
gemaakt en buiten geassembleerd, waardoor 
je al minder handjes nodig hebt. 

Door de verduurzamingsopgave waar we voor 
staan - waarbij ik vind dat dit bij mijn 
opdrachtgevers (woningcorporaties) nog wel 
een tandje harder mag - zal ook de 
samenwerking met partners steeds 
belangrijker worden. De grote en relatief 
makkelijke projecten zijn verduurzaamd. Nu 
zijn de maatwerkcomplexen en monumentale 
panden aan de beurt. Deze zijn, in met name 
de voorbereidingsprocessen, veel intensiever. 
Hierdoor heb je behoefte aan partners die ook
weten wat voor opdrach ten eraan komen, daar 
snel in mee op kunnen trekken en capaciteit 
beschikbaar hebben. Een andere werkwijze 
dus: meer sturen op partner schap dan prijzen 
in de markt opvragen en daar bij wijze van 
spreken bij eisen dat ze morgen beginnen. 

quote toevoegen 

"Door de verduurzamingsopgave waar we voor 
staan zal ook de samenwerking met partners 
steeds belangrijker worden. "

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Het verduurzamen van het bestaande 
vastgoed zal altijd blijven en de komende tijd 
ook alleen maar toenemen. Het is in het kader 
van circulariteit natuurlijk geen ambitie om al 
het bestaand vastgoed te slopen en daar 
volledig circulaire bebouwing voor terug te 
plaatsen. Hierdoor is het mijns inziens ook 
niet haalbaar om in 2050 volledig circulair te 
zijn en geen afval meer te hebben. Projecten 
die nu in aanbouw zijn, worden ook nog altijd 
vrij traditioneel gebouwd. Wat dat betreft zijn 
we conservatief in de bouw en lopen we achter 
de feiten aan. Wel merk je op de sociale media 
dat het steeds meer item aan het worden is: 
zo las ik laatst dat iemand het crimineel vindt 
dat aannemers nu niet alleen maar nul-op-de- 
meter-woningen bouwen. Die ver anderingen 
gaan dus echt wel plaatsvinden. 

Wat moeten we morgen anders doen?
Sowieso zouden ‘no regret'-maatregelen 
gewoon moeten. Voor een opdrachtgever 
isoleren we de daken nog met een RC-waarde 
van 3,5 omwille van budgettaire keuzes.  We 
moeten een voorbeeld zijn en eigenlijk zouden 
wij als aannemer een keer moeten zeggen; 
dat doen we niet. Dan denk ik dat het hoger in 
de organisatie van de opdrachtgever gaat en 
ze dan op een gegeven moment wel gaan 
toegeven dat dit gekken werk is. Wat nu 
aangebracht wordt zou 'nooit' meer vervangen 
moeten worden. 

Jesse de Vries, planontwikkelaar, in 
gesprek met Ronny van Boekel, 
bedrijfsleider. 

BOUWBEDRIJF PENNINGS
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Ook denk ik dat we een afweging moeten gaan 
maken tussen verschillende wet- en 
regelgevingen en de ambities de we met zijn 
allen willen behalen. De natuurwet remt 
bijvoorbeeld behoorlijk terwijl we met zijn 
allen sneller willen en moeten. Dit zou in mijn 
ogen veel meer risico-gestuurd moeten 
kunnen worden opgelost zonder daarbij flora 
en fauna te kwetsen. 

Welke rol heeft Bouwbedrijf Pennings 
daarin?
Wij als Bouwbedrijf Pennings moeten nog 
meer de adviserende rol naar onze 
opdrachtgevers innemen en de kennis van 
onze mensen over alle componenten 
overdragen. We zijn altijd afhankelijk van onze 
opdrachtgevers waarbij we dingen maken 
waar we niet altijd achter staan, zoals het 
eerder benoemde voorbeeld over de 
dakisolatie. We moeten een voorbeeld functie 
zijn en daarover echt een keer op onze 
strepen gaan staan. 

De grotere organisaties, zoals ons 
moederbedrijf Koninklijke BAM Groep, moeten 
de voortrekkersrollen nemen. Dit doen ze ook 
door de doelen die ze als organisatie stellen 
op het gebied van duurzaamheid, CO2-arme 
en toekomstbestendige groei en hun 
erkenning als toonaangevend bouwbedrijf. 

Wat is de rol van NRP daarin?
NRP als kennisplatform biedt de mogelijkheid 
om verschillende partijen in de sector en 
specifiek de bestaande bouw met elkaar te 
verbinden en zo een andere samenwerking 
aan te gaan. Tevens kan via NRP het 
wederzijds begrip voor bepaalde keuzes en 
het belang van bepaalde keuzes die gemaakt 
moeten worden bevorderen.

quote toevoegen 

Jesse de Vries
Planontwikkelaar

Ronny van Boekel
Bedrijfsleider
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
Renovatie Midden West is een 
werkmaatschappij van Dura Vermeer die 
gespecialiseerd is in een duurzame toekomst 
geven aan bestaand vastgoed. Van woningen 
in bewoonde staat tot onderwijsgebouwen 
waar de lessen gewoon doorgaan, 
zorginstellingen met kwetsbare bewoners tot 
het renoveren, transformeren en 
verduurzamen van kantoren. Onze kracht zit 
erin dat wij de opgave van de klant onze 
opgave maken en vanaf het begin van de 
planvorming mee kunnen denken over de 
meest optimale oplossingen. Dat is dan zowel 
technisch, sociaal en vanuit de gedachte van 
Total Cost of Ownership. 

Wat is de rol van het bestaande vastgoed 
daarin?
We bouwen natuurlijk CO2-neutraal en de 
gebouwen die wij opleveren zijn dat ook. 
Daarnaast doen wij dit in een circulaire 
economie, waarin afval niet meer bestaat en 
wij voor uitkomende materialen een 
hoogwaardig hergebruik hebben ingeregeld.
Materialen die wij toevoegen zijn 
losmaakbaar, biobased en hoogwaardig her te 
gebruiken.

Op de vraag of de uitdagingen waar wij met 
elkaar voor staan steeds complexer worden, 
meldt André: zeker. Dit vraagt meer om een 
integrale benadering en daar zien wij ook een 
enorme kans. 

quote toevoegen 

"De uitdagingen van de toekomst vragen om 
veel verbindingen met de wereld om ons 
bedrijf heen. "

Wij zijn nu al een heel breed georiënteerd 
bedrijf; naast de echte techneuten hebben we 
ook een afdeling bewonerszaken, 
marktonderzoekers, maar ook ecologen en 
recent zelfs een bioloog binnen de gelederen. 
Met dergelijke collega’s maak je ook andere 
dingen, bijvoorbeeld een klimaat adaptieve 
buitenruimte. Dat is ook een prettige plek om 
te verblijven, waardoor mensen elkaar daar 
kunnen ontmoeten en er allerlei initiatieven 
kunnen ontstaan. Biobased materialen 
kunnen we lokaal verbouwen, waardoor de 
bouw en de agrarische sector elkaar enorm 
kunnen versterken. 

De uitdagingen van de toekomst vragen om 
veel verbindingen met de wereld om ons 
bedrijf heen. Daarnaast moeten we denken 
vanuit de kansen die de bestaande omgeving 
biedt, oftewel de kracht van de plek. Sociale 
initiatieven ondersteunen en de 
achtergronden van de bewoners kennen. 
Hiermee zal ons werk nog meer dan nu ‘naar 
de voorkant’ van de opgave verschuiven. 
Daarnaast zullen wij ook na oplevering 
betrokken blijven en in het beheer en
onderhoud een rol spelen. Een partner die op 
gebiedsniveau langdurig betrokken is en die 
alle kennis in huis heeft op sociaal en 
technisch vlak.

Wat moeten we morgen anders doen?
“Veel harder ons best doen”, begint André 
schuldbewust, om zich daarna weer 
enthousiast te herpakken. De afgelopen 
periode hebben wij bijvoorbeeld op een aantal 
projecten pilots gedraaid op het gebied van 
circulariteit. Er zijn materialen uitgewisseld 
tussen de projecten onderling en ook onze 
partners proberen wij uit te dagen om dat 
stapje extra te zetten.

Henk Marsman, projectmanager 
voorbereiding in gesprek met André 
Köster, directeur Renovatie Midden West 
in Utrecht.

DURA VERMEER RENOVATIE MIDDEN WEST
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Sinds begin dit jaar is de standaard om op alle 
nieuwe projecten de ‘10R-en’ workshop te 
doen. Tijdens deze workshop worden de 
grondbeginselen van de circulariteit met het 
hele team (inclusief opdrachtgever en 
adviseurs) doorgenomen en wordt vervolgens 
gekeken naar de circulaire mogelijkheden 
binnen het project. Voor elk onderdeel wordt 
dan een teamlid verantwoordelijk gemaakt. Zo 
kan het zijn dat de architect zijn ontwerp iets 
aan moet passen, of de werkvoorbereiding op 
zoek moet naar bijvoorbeeld donorstaal. 
Tijdens elke overgang van fasen in het project 
wordt deze lijst met ideeën weer met elkaar 
doorgenomen en de stand van zaken 
gecheckt. 

We hebben deze workshop ‘verplicht gesteld’ 
en zo zie je maar dat als een succesvolle pilot 
de goede ondersteuning krijgt, het opeens de 
normaalste zaak van de wereld is om iets op 
die manier aan te pakken. Het komende 
halfjaar willen wij hier dus ook echt op gaan 
versnellen, succesvolle pilots in projecten 
bedrijfsbreed uitrollen en dan echt het 
verschil maken. Het bedrijf en iedere 
medewerker hebben een duurzaamheidsbesef 
en dat gaan we nog meer aanzetten met deze 
succesvolle voorbeelden.

Welke rol heeft Dura Vermeer Renovatie 
Midden West daarin?
André begint te lachen. Wat ons betreft, de 
hoofdrol natuurlijk! Wij zijn specialisten 
bestaand vastgoed. Dit vastgoed een 
duurzame toekomst geven is een enorme 
milieuwinst, maar ook een sociale winst. 
Bestaande gebouwen betekenen ook 
bestaande sociale structuren. In de basis is 
het vastgoed ‘de knop’ waar wij aan draaien, 
maar zoals hiervoor al omschreven is de 
opgave van nu en de toekomst veel complexer 
en de oplossing moet dus veel integraler zijn.

quote toevoegen 

Wat is de rol van NRP daarin?
Onze organisatie heeft heel veel kennis in 
huis. Dat is onze kracht, maar als we niet 
oppassen ook soms een zwakte. Juist door 
een opgave van verschillende kanten te 
bekijken komt je met elkaar tot de beste 
oplossingen. En door onze enorme 
kennisorganisatie zijn wij snel geneigd het 
intern op te lossen en missen we daardoor wel 
eens die ‘andere blik’ van buiten.

Een organisatie als NRP is daarbij een 
fantastisch hulpmiddel. Zoveel experts en 
vakgenoten bij elkaar, daar moet je natuurlijk 
gebruik van maken. En de eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat wij dat denk ik nu nog te weinig 
doen. Elk jaar neemt er een collega van onze 
vestiging en die van ons renovatiebedrijf uit 
Rotterdam deel aan de NRP Academie, dus 
dat kennisnetwerk is ook bij de collega’s 
onderling aanwezig. 
Het lijkt mij daarom heel gaaf om in de nabije 
toekomst kennis en succesvolle stappen 
voorwaarts met bepaalde kennisnetwerken 
vanuit NRP met elkaar te delen, te verrijken 
en daarmee onze ambitieuze toekomstdroom 
ook echt waar te maken!

Henk Marsman
Projectmanager 
voorbereiding

André Köster
Directeur Renovatie 
Midden West
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
De bouw draait in 2050 niet om nieuwbouw, 
maar om het renoveren van woningen. Het 
woningtekort is opgelost, omdat we de 
komende jaren voldoende bij bouwen en de 
bevolkingsgroei afneemt. Daarmee hebben we 
de behoefte die er nu is, ingevuld. Ook past het 
aanbod beter bij de veranderende 
samenstelling van huishoudens: jonge 
mensen willen vroeg een volledig eigen huis, 
mensen blijven langer single, er zijn meer 
gescheiden gezinnen en onze ouders wonen 
tot op hogere leeftijd nog zelfstandig.  

In 2050 zullen we vooral parametrisch 
ontwerpen. Hierbij kunnen we ontwerpen of 
modellen automatisch genereren op basis van 
data en relaties tussen onderdelen. Uit zo’n 
tool rolt bijvoorbeeld het aantal te isoleren 
vierkante meters gevel en ook de prijs voor 
verschillende isolatiematerialen. We hebben 
zo binnen no time inzichtelijk wat de directe 
bouwkosten en algemene bouwkosten zijn die 
bij de keuzes passen.  

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Zoals gezegd: de bouw van 2050 ís renovatie. 
Tegen die tijd zijn ook de meer standaard 
woningen (zoals Vinex-wijken) toe aan grote 
ingrepen. Dat maakt standaard 
renovatieconcepten kansrijk. We hoeven niet 
meer voor elk project maatwerk te leveren, 
zoals we dat nu doen. We leggen nu elk 
schroefje voor aan de opdrachtgever. 

quote toevoegen 

"De enige constante in onze wereld is de 
verandering, hoe de wereld zich ontwikkelt is 
onvoorspelbaar."
Michèle Sanders, projectmanager 
voorbereiding, in gesprek met Frank 
Zoeter, adjunct-directeur en hoofd 
voorbereiding.

DURA VERMEER BOUW HEYMA

Dankzij standaard renovatieconcepten maken 
we de bouw efficiënter en de kwaliteit hoger. 
De woningen die we nu onderhanden nemen 
zijn in 2050 ook weer aan de beurt, zowel op 
functioneel als installatietechnisch gebied. Ik
verwacht dan vooral renovaties op 
installatietechnisch vlak. De schil pakken we 
namelijk nu al grondig aan. 

Wat moeten we morgen anders doen?
De vraag voor nu is: hoe we producten 
ontwerpen, die we beter kunnen ontleden? 
Hoe goed kunnen we het recyclen? Hoe gaan 
we producenten meer eigenaarschap geven, 
zodat zij hun oorspronkelijke producten 
terugnemen en zo hoog mogelijk in de keten 
hergebruiken? Hier moeten we vanaf vandaag 
mee aan de slag!

We moeten nadenken over hittestress en 
watermanagement. In 2050 moeten we 
hiervoor oplossingen hebben. We moeten veel 
flexibeler zijn. De enige constante in onze 
wereld is de verandering, hoe de wereld zich 
ontwikkelt is onvoorspelbaar. Daar moeten we 
mee omgaan. We moeten die flexibiliteit in de 
breedte van de organisatie aanwenden. Dit 
vraagt om leiderschap lager in de organisatie 
zodat we echt kunnen anticiperen op de vele 
veranderingen. Alleen dan kunnen we - net als 
hippe startups - met creatieve ideeën het 
verschil maken. 

We moeten ook achterhalen wat het asbest 
van morgen is. Is dat glaswol, zijn dat 
kunststoffen of misschien wel zonnepanelen? 
Hoe kunnen we dergelijke materialen 
toepassen, zodat ze goed terug te nemen zijn?

13



Welke rol heeft Dura Vermeer Bouw Heyma 
daarin?
Binnen Dura Vermeer zullen we ons dus 
moeten richten op renovatieconcepten en op 
BIM-expertise. Nu wil een klant heel veel 
keuze en is elk project uniek. Elke schroefje 
en boutje kan gekozen worden. Net als in 
woonconcepten in nieuwbouw, hebben we 
verbeterconcepten nodig voor de renovaties. 

Wat is de rol van NRP daarin?
NRP kan ons helpen om in de breedte van 
onze uitdagingen kennis te delen en een 
cultuurverandering teweeg te brengen. 

Michèle Sanders
Projectmanager 
voorbereiding

Frank Zoeter
Adjunct-directeur en 
hoofd voorbereiding.
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Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050? 
Het zal 50% modulair bouwen zijn en voor een 
veel groter deel dan nu houtbouw. Metropool 
regio Amsterdam heeft zich als doel gesteld 
20% van de woningproductie in houtbouw te 
realiseren in 2025, oplopend tot 50% in 2050. 
Zelf verwachten we dat dit zal uitkomen op 
35% houtbouw. 
Daarnaast zal, met het modulair bouwen, de 
rolverdeling van alle partijen in de bouw en de 
manier van bouwen veranderd zijn. Met het 
modulair bouwen zal er een veel groter belang 
liggen aan de voorkant. Denk aan de 
voorbereiding, engineering en het bouwen van 
de elementen. De bouwplaats zelf zal er 
daardoor anders uit zien, daar wordt het 
geheel geassembleerd en niet meer gebouwd.

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Transformaties en renovaties van bestaand 
vastgoed zullen een belangrijk onderdeel zijn 
van de bouw. Er is veel goed bestaand 
vastgoed en beperkte ruimte voor nieuwbouw. 
We moeten door middel van renovatie en 
transformatie zorgen dat we het goede 
bestaande vastgoed behouden en 
toekomstbestendig maken, zowel in functie 
als in duurzaamheid. Dat houdt in dat alle 
panden naar minimaal energie label A zouden 
moeten.

quote toevoegen 

"Wet- en regelgeving zal versoepeld moeten 
worden ten behoeve van transformaties."

Wat moeten we morgen anders doen?
Wet- en regelgeving zal versoepeld moeten 
worden ten behoeve van transformaties. De 
stikstof problematiek moet niet bij de bouw 
neergelegd worden. Dit vermorzelt de hele 
bouw. Het betreft maar een klein percentage 
en wanneer er meer in hout gebouwd wordt, 
zal het hout juist voor stikstof opslag zorgen.
Ook moet er in wet- en regelgeving meer 
ruimte komen om monumentale panden te 
kunnen voorzien van de juiste installaties om 
het pand duurzaam te kunnen maken. Om dit 
type panden gasloos te maken, naar een goed 
energie label te brengen en om duurzame 
installaties in te passen, lopen we vaak tegen 
de beperkingen van de regelgeving aan. 

Welke rol heeft Heyligers Architects daarin?
Als organisatie zijn wij volop bezig met het 
concept modulair houtbouw. Met name om dit 
ook te ontwikkelen voor transformaties van 
bestaand vastgoed.
De rol van ons als architect samen met 
ontwikkelaars zal nog meer aan de voorzijde 
van het proces komen te liggen, zowel als 
initiatiefnemer, ontwerper en het ontvouwen 
van concepten. De risico’s liggen nu wel veel 
bij ontwikkelaars en architect, maar met het 
verschuiven naar modulair bouwen zullen de 
risico’s minder groot worden. De risico’s 
komen aan de voorkant aan bod en kunnen 
daar beter afgewogen worden. De rol van de 
aannemer wordt veel kleiner. 
Onderaannemers zullen bouwen in de fabriek 
en niet op de bouwplaats. De bouwplaats 
wordt een montageplaats.Er zullen hierdoor 
minder verrassingen naar voren komen op de 
bouw zelf. 

Froukje Romkes, architect, in gesprek 
met Willem Heyligers founding partner 
die het bedrijf in 1988 oprichtte. 

HEYLIGERS ARCHITECTS
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Wat is de rol van NRP daarin?
De NRP heeft hierin haar rol om de nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten te laten zien. Ook 
om de waarde en het belang van het behoud 
van bestaand vastgoed naar voren te brengen. 
Maar vooral ook de kracht van de NRP om 
inzicht te geven in de waarde om met de 
verschillende disciplines aan de voorkant van 
het traject al rond de tafel te zitten. 

Froukje Romkes
Architect

Willem Heyligers
Founding partner die 
het bedrijf in 1988 
oprichtte
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
In de periode tot aan 2050 zullen drie 
belangrijke thema’s de boventoon gaan voeren 
binnen de bouwwereld: energietransitie, 
schaarste aan grondstoffen en digitalisering. 

Te beginnen bij de energietransitie. Ons 
huidige systeem van energievoorziening is niet 
meer houdbaar. We moeten af van fossiele 
brandstoffen, maar zijn er wel voldoende 
alternatieven? De oplossing gaan we niet 
enkel vinden in alternatieve energiebronnen 
zoals zonne-energie en windenergie. Daarvoor 
verbruiken we simpelweg te veel energie. We 
moeten dus toe naar een situatie waarin we 
veel minder energie gaan verbruiken. 

Het probleem van de grondstoffenschaarste 
zie ik als een groot probleem waar we écht 
mee aan de slag moeten. De impact van dit 
probleem is misschien wel groter dan ons 
energieprobleem. En dit vraagt om een andere 
mindset. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we 
minder materialen gaan gebruiken? Ik denk 
dat richting 2050 het hergebruik van 
bestaande gebouwen een veel groter deel van 
de bouwopgave zal uitmaken. Minder 
nieuwbouw dus en veel meer transformatie en 
herbestemming van bestaand vastgoed. Het 
zou de bouwers van de toekomst enorm 
helpen als we nu bij de bouw al rekening 
zouden houden met mogelijk hergebruik in de 
toekomst, anticiperen dus op het volgende
leven van onze gebouwen. 

quote toevoegen 

"We moeten gebouwen niet meer ontwerpen 
voor één leven maar voor meerdere levens."

Dit betekent dat we in onze ontwerpen veel 
meer rekening moeten houden met 
toekomstige gebruiksfuncties. We moeten 
gebouwen niet meer ontwerpen voor één 
leven maar voor meerdere levens. Het gaat 
daarbij vooral over flexibiliteit, 
losmaakbaarheid en het scheiden van drager 
en inbouw (denk aan Stewart Brand 6 S’s). 
Krijgt een gebouw vervolgens een nieuw
leven, dan zullen de aanpassingen minimaal 
zijn. Dat automatisch betekent dat er ook 
maar weinig nieuwe materialen toegevoegd 
hoeven worden.

En tot slot de digitalisering. Digitalisering gaat 
onze effectiviteit richting 2050 veel groter 
maken. Hierbij denk ik aan de 
doorontwikkeling van BIM, de opkomst van 
digitale marktplaatsen voor bouwmaterialen 
waar vraag- en aanbod maximaal worden 
gematcht en aan gedetailleerde
materialenpaspoorten. En aan ontwikkelingen 
die nog in de kinderschoenen staan zoals 
kunstmatige intelligentie. Nu scannen we nog 
enkel voor de maatvoering, maar in de 
toekomst ook voor kwaliteit.

Wat moeten we morgen anders doen?
Ik ben van mening dat we onze bouwtraditie 
moeten herijken. Alternatief gebruik in de 
toekomst moet als een standaard in onze 
ontwerphouding komen te zitten. Het zou een 
verplichting moeten zijn hierover na te denken 
en begrippen als losmaakbaarheid en 
flexibiliteit moeten gemeengoed worden. De 
barrière om te gaan renoveren of 
herbestemmen gaat dan omlaag ten opzichte 
van nu. 

Mark Verhagen, tendermanager in 
gesprek met Boudewijn de Bont, 
directeur.

NICO DE BONT
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Daarnaast moeten we ook voor ons 
energieprobleem anders te werk gaan. We 
moeten ons meer laten inspireren door de 
bouwtraditie van Zuid-Europa en onze eigen 
tradities van vroeger. Zodat de lowtech 
oplossingen de overhand gaan krijgen en we 
substantieel kunnen besparen op 
energieverbruik. 

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Zoals gezegd speelt het bestaande vastgoed 
hierin een grote rol. Door het gedachtengoed 
van Steward Brand als uitgangspunt te 
hanteren bij de planvorming van de renovatie- 
en herbestemmingsprojecten die we nu 
uitvoeren, creëren we een goede
uitgangspositie voor toekomstige 
functiewijziging met een minimaal verlies en 
minimale toevoeging van materialen.

Welke rol heeft Nico de Bont daarin?
We denken bij Nico de Bont graag na over de 
toekomst en waar mogelijk passen we het 
nieuwe gedachtengoed toe bij onze projecten. 
Innovatie over de boeg van de projecten in 
uitvoering werkt vaak goed. Zo zijn wij in 
opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch 
gestart met de herbestemming van het Groot- 
Tuighuis, een gebouw van 500 jaar oud dat in 
die jaren meerdere gebruiksfuncties heeft 
gehad. In zijn nieuwe functie gaat het gebouw 
de afdeling Erfgoed van de gemeente 
huisvesten. Voor ons én de gemeente is dit 
project een proeftuin van energiehuishouding 
en circulariteit. Ander voorbeeld is de 
restauratie van de Utrechtse Domtoren. 
Maximaal behoud en herstel van materiaal 
staat daar voorop. Het is bijna vijftig jaar 
gelden dat er steigers bij stonden waardoor er 
echt een grootschalige restauratie nodig was. 
Toch vervangen we nog geen 5% van het
natuursteen. En al dat uitkomende materiaal 
wordt weer verwerkt tot nieuwe bakstenen. 
Dit soort benaderingen daar worden wij blij 
van. 

Wat is de rol van NRP daarin?
Bij NRP denk ik aan kennis delen, kennis 
ontwikkelen maar ook aan elkaar inspireren 
en uitdagen. De kracht zit hem in het 
collectief. NRP is dé uitgelezen plek om het 
over de toekomst te hebben en samen na te 
denken hoe we zaken anders in kunnen 
richten. Het probleem van energie- en
materiaalschaarste krijgen we namelijk niet 
opgelost als individuele bedrijven. Maar we 
kunnen in de versnelling komen door kennis 
te delen en samen te groeien. NRP kan hierin 
de rol van katalysator vervullen.

Mark Verhagen
Tendermanager

Boudewijn de Bont 
Directeur
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
Dion geeft aan dat hij verwacht dat er veel 
meer woningen uit de fabrieken komen. We 
zijn nu (2022) bij Parteon gestart met werken 
in een bouwstroom. De verwachting is dat we 
dat proces helemaal onder de knie hebben 
met elkaar en dat we het op grote schaal 
toepassen. Wat inhoudt dat we veel meer 
modulair en gestandaardiseerd bouwen. 
Verder maken we andere materiaalkeuzes, 
waarbij er veel met houtbouw wordt gewerkt 
(20% in 2025), meer duurzame materialen, 
meer circulair en klimaat adaptief. En dat we 
in 2050 echt flexibel bouwen hebben 
toegepast; dat wil zeggen woningen die echt 
makkelijk aan te passen zijn naar de grootte 
van de huishoudens. Dat we nog steeds 
iedereen huisvesten, van klein tot groot 
huishouden, waarbij de huurder geniet van 
woningen met meer groene gevels en meer 
daktuinen. Daarnaast hebben we goede 
hoogstedelijke OV-aansluitingen en meer 
voorzieningen.

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Voor het bestaande vastgoed geldt, dat we 
veel meer kunnen gaan kijken naar het 
optoppen van onze gebouwen. Garages 
vervangen door woningen en als corporaties 
ook mee kijken naar de grote 
transformatiegebieden. Denk hierbij aan 
centrumgebieden, waar winkels weg trekken 
en waar er steeds meer leeg staat. Kunnen we 
daar met elkaar geen andere bestemming 
voor vinden?

quote toevoegen 

"Je hoeft niet alles groots aan te pakken, je 
kunt ook kleine zaken oppakken."

Wat moeten we morgen anders doen?
We moeten meer onze kansen pakken in de 
bestaande voorraad en wat we hebben beter 
benutten. Denk hierbij aan het zacht splitsen 
van onze woningen. Een stapje extra zetten in 
het veranderen van onze plattegronden. Het 
zou daarbij helpen als de regelgeving meer 
aanpasbaar is en dat we niet alleen naar ons 
bezit kijken als corporatie, maar ook naar 
koopwoningen. Je hoeft niet alles groots aan 
te pakken, je kunt ook kleine zaken oppakken.

Welke rol heeft Parteon daarin?
De corporaties moeten aan de slag met de 
weerstand bij de bewoners, die zitten toch 
vaak niet te wachten op duurzame 
oplossingen. Zij moeten echt meegenomen 
worden in waarom het belangrijk is om te 
verduurzamen.

Wat is de rol van NRP daarin?
NRP kan ons daarin inspireren om aan de slag 
te gaan met renovatie en transformatie. En 
wellicht kunnen zij ons ook helpen de 
weerstand te beslechten? En vooral veel 
goede voorbeelden laten zien!

Sandra Bikkel, regisseur klant, in 
gesprek met Dion Heinis, adviseur en 
tevens gemeenteraadslid voor de PVDA 
in de gemeente Haarlem.

PARTEON

Sandra Bikkel
Regisseur klant

Dion Heinis
Adviseur en tevens 
gemeenteraadslid 
voor de PVDA in de 
gemeente Haarlem
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Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050? 
Kort samengevat zullen een aantal belangrijke 
ontwikkelingen plaatsvinden om aan de 
ambities te kunnen voldoen en problematiek 
het hoofd te bieden. Om te beginnen zullen de 
nieuwbouwwoningen gestandaardiseerd zijn 
en worden samengesteld in verschillende 
variaties uit standaard componenten. Ze 
komen echt grotendeels uit de fabriek en 
worden op locatie “gemonteerd”. Nieuwe 
woningen bevatten een hoge mate van digitale 
technologie, ook voor het beheer en 
onderhoud van deze woningen. 
De bestaande gebouwde omgeving blijft 
tegelijkertijd veel langer staan dan ooit 
bedacht, dat is nodig om te kunnen voldoen 
aan de woonvraag tot 2050 als gevolg van o.a. 
demografische ontwikkelingen. Ook in het 
geval dat nieuwbouw financieel 
aantrekkelijker wordt dan renovatie. Daarna - 
na 2050 - wordt dat anders. De bestaande 
bouw zal (blijvend) aangepast worden om op 
logische momenten - tijdens de levensduur - 
te voldoen aan hedendaagse eisen. 
Kleinschalige gestandaardiseerde 
componenten en oplossingen zullen versneld 
hun intrede doen in de bestaande bouw als de 
nieuwbouw meer industrieel wordt 
vervaardigd. 

De bouwwereld kenmerkt zich in 2050 door 
een gefragmenteerde aanbiedersmarkt voor 
particulieren en kleinschalige 
vastgoedbezitters.

quote toevoegen 

"Bijzonder als je naar energie kijkt, is dat het 
vastgoed van de toekomst energieleverancier 
zal zijn in plaats van verbruiker."

Daarnaast is er een markt met een 
overzichtelijk aantal grotere aanbieders voor 
professionele grotere vastgoedbezitters. 
Processen tussen aanbieders, 
vatgoedbezitters en vastgoedgebruikers 
zullen vergaand geïntegreerd en 
geautomatiseerd worden om met beperkt 
beschikbare capaciteit goed op ambities en in 
complexiteit te kunnen sturen. De onderlinge 
afhankelijkheid in de keten zal daarom 
toenemen.

Andere ontwikkelingen zijn data en energie. 
Denk aan beeldherkenning en logaritmen die 
tot zorgvuldige, meer nauwkeurige en actuele 
vastgoedvoorspellingen leiden op het gebied 
van vastgoedbeheer. Processen tussen 
aanbieders, vatgoedbezitters en 
vastgoedgebruikers zullen vergaand 
geïntegreerd en geautomatiseerd worden om 
met beperkt beschikbare capaciteit ambities 
en complexiteit goed te kunnen besturen. 
Betere kwalitatieve producten zullen 
traditioneel onderhoud aan vastgoed 
significant verminderen. De onderlinge 
afhankelijkheid in de keten voor beoogde 
resultaten zal toenemen. Bijzonder als je naar 
energie kijkt, is dat het vastgoed van de 
toekomst energieleverancier zal zijn in plaats 
van verbruiker.

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Het behouden van bestaand vastgoed zal aan 
belang winnen door een blijvend woningtekort 
tot 2050, maar ook door het toenemende 
belang van circulariteit c.q. 
grondstofschaarste. 

Matthijs Anema, operationeel directeur, 
in gesprek met Dennis Rutges, directeur.

RUTGES VERNIEUWT
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Niets is zo duurzaam als de gebruiksduur en 
dus ook de levensduur van reeds gebruikte 
grondstoffen aanzienlijk verlengen. Inzake de 
stikstofuitstoot is het behouden en 
modernisering van bestaand vastgoed veruit 
aantrekkelijker dan nieuw bouwen. Helaas 
lijkt het erop dat het nog enige tijd kan duren 
voordat deze aspecten zwaar genoeg wegen 
ten opzichte van andere belangen.

Wat moeten we morgen anders doen?
Er komen steeds meer - van wat ik noem - 
randprocessen die de bouwwereld complexer 
maken. Een deel landt in wet- en regelgeving. 
De kern van bouwen en wonen en het doel 
waarvoor we dat doen verliezen daarbij aan 
focus en/of staan minder centraal. Laten we 
deze randprocessen morgen vereenvoudigen 
en sturen op impact. Laten we de doelen 
centraal stellen en de weg ernaar toe helder 
houden. Ik pleit ervoor om al die ballast met 
weinig impact kwijt te raken. Dan kunnen we 
ook de processen beter integreren om 
beperkte capaciteit effectief in te zetten en de 
uitdaging aan te kunnen.

Welke rol heeft Rutges Vernieuwt daarin?
Onze rol is om doelen en ambities in de 
bestaande bouw te concretiseren naar acties 
die het boogde resultaat voor de 
opdrachtgever opleveren. Wij moeten hiervoor 
vernieuwende aanpakken voor de bestaande 
bouw ontwikkelen. Zowel wat betreft het 
proces als het product. Verder is onze rol om 
kritisch te blijven en beleidsmakers met 
realisme te beïnvloeden, zodat de kans op 
succesvolle concretisering van projecten 
toeneemt.

Wat is de rol van NRP daarin?
NRP kan helpen onze ideeën breder te 
verspreiden, zowel binnen de partners als 
daar buiten. NRP kan ook lobbyen om 
gewenste veranderingen of ontwikkelingen 
qua regelgeving, en de ‘randprocessen’ te 
beïnvloeden.

Matthijs Anema
Operationeel directeur

Dennis Rutges
Directeur
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
De energietransitie zou in 2050 klaar moeten 
zijn en de gebouwde omgeving is dan 
energieneutraal. We hebben met elkaar een 
enorme opgave en de snelheid moet erin 
komen om dat ook waar te maken.
Digitalisering en prefabricage zijn enorm 
belangrijk om te kunnen opschalen. 
Conceptueel bouwen wordt de toekomst. 
Ontwikkelingen die hiervoor van belang zijn, 
zijn de digitalisering en robotisering waarin 
meer en meer stappen worden gezet. Dit zal 
voor nieuwbouw gelden, in eerste instantie, 
maar ook steeds meer voor renovatie.

Bouwmaterialen zullen veranderen. We 
moeten wel, immers. Nieuwe 
gevelbekledingen komen in beeld uit 
noodzaak, daar de grondstoffen schaarser 
worden. De bakstenen gevel wordt vervangen. 
De traditionele spouwmuur met een 
gemetseld buitenblad bevestigd met 
koudebruggevoelige (gigantische) 
spouwankers om de steeds groter wordende 
spouw ruimte te overbruggen, is straks 
achterhaald. Dit is immers niet meer dan een 
‘behang’. Waarom dit behang niet lichter en 
slanker maken en de gevel beter isoleren?
Wij als Sto sturen hierbij op met minerale 
gevelstrips en op hoge isolatiewaarden met 
streefwaarden van bijvoorbeeld RC 6/6,5.

De footprint van dit materiaal is nog geen 20% 
van een traditioneel gebakken gevelbekleding. 
Hout is en blijft populair vanwege het biobased 
karakter. 

quote toevoegen 

"Er moet ruimte zijn voor de branche om te 
innoveren want iedereen moet versnellen."

Ook zullen er nieuwe producten bijkomen. Bij 
Sto lopen ontwikkelingen met biobased EPS 
(Top 32). In de toekomst zullen steeds meer 
materialen hergebruikt worden en systemen 
losmaakbaar of herplaatsbaar zijn. Hopelijk 
ziet de bouwwereld er in 2050 ook mooier uit. 
Meer comfort en meer cohesie. Verbinding 
doordat mensen blijer en comfortabeler 
wonen en hun huizen meer waarderen. 
Ervaring leert dat cohesie optreedt wanneer 
naast comfort ook het gevelbeeld een upgrade 
krijgt.

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Het bestaande vastgoed is cruciaal. Er zullen 
‘makkelijkere’ oplossingen moeten komen 
voor de energietransitie. Zelf geloof ik in 
waterstof in combinatie met zonne-energie en 
windenergie op zee en opslag hiervan. Dit in 
combinatie met de kern: goed isoleren. Het 
beperken van de warmtevraag. Wat je niet 
nodig hebt hoeven we ook niet op te wekken. 
Het rendement van zonnepanelen zal 
behoorlijk verbeterd gaan worden. Hopelijk 
met een factor 4. Denk aan oude panelen die 
ingenomen worden met een pay back bij 
aanschaf van nieuwe en betere varianten. 
Installatietechniek moet simpeler worden en 
langer mee gaan. De isolatie schaf je één keer 
aan en deze houdt haar waarde. De installatie 
moet in een periode van 50 jaar misschien wel 
drie keer worden aangepakt. Dat zijn geen no 
regret keuzes. Hoe lager de vraag voor 
energie, hoe lager de belasting op en van 
duurzame energie.

Door conceptueel te bouwen kunnen we hoge 
isolatiewaarden meenemen in toepasbare 
schilisolatie.

Paulien Beitschat, projectmanager in 
gesprek met Remco Gertsen, manager 
Business development.

STO ISONED
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Deze concepten zijn vrij van faalkosten 
doordat ze beter vooraf zijn uitgedacht en 
veelvuldig worden toegepast en daardoor 
beter en zijn gunstiger geprijsd. Natuurlijk 
blijft maatwerk van toepassing in 
binnenstedelijke gebieden. 

Remco denkt dat het mogelijk is de doelen te 
halen dankzij industrialisatie. Hoe we 
momenteel vooruit bewegen, is niet genoeg. 
Grondstoffen zijn schaars en stijgen fors. 
Personeelstekorten en tekort aan vakmensen 
zorgt voor stagnatie en traagheid. 
Beslissingen worden uitgesteld. De fabrieken 
moeten hierin in nieuwbouw en in renovatie 
het verschil gaan maken. Standaardisatie zal 
hierin geaccepteerd moeten worden. Een 
standaard in het bouwproces. Uiteraard met 
verschillende keuze mogelijkheden. Met iets 
simpels iets moois creëren. De 
huizenfabrieken gaan binnen nu en 5 jaar 
opschalen. Dit wordt goedkoper door 
automatisering en robotisering en vaste
conceptuele plannen.

Bij renovatie zullen hybride vormen van prefab 
en in het werk maken een rol gaan spelen. De 
timmerfabrieken zullen steeds meer en 
breder aansluiten en mee participeren in de 
wereld van de industrialisatie en de prefab 
gevelelementen. 

Wat moeten we morgen anders doen?
Nu werken we van project naar project. Het 
gehele proces begint iedere keer weer 
opnieuw. Het moet van vraag naar aanbod 
gestuurd gaan. Processen moeten sneller en 
makkelijker zodat we eerder tot 
besluitvorming kunnen komen. En 
projecttreinen aansluitend kunnen laten 
rijden. Zo denken we ook aan het digitaliseren 
van bijvoorbeeld vergunningstrajecten.
Er moet ruimte zijn voor de branche om te 
innoveren want iedereen moet versnellen.

Ons bestaande vastgoed heeft naast het 
nieuwe vastgoed een zeer belangrijke functie. 
Er moet goed naar het aanbod gekeken 
worden ook om de woningnood op te vangen.

Veel kantoorpanden kunnen een 
herbestemming wonen krijgen. Renovatie is 
duurzamer dan nieuw bouwen want daar gaan 
altijd meer materialen in. Duurzaam is 
hergebruiken en wellicht bestaande 
gebouwen optoppen met lichtgewicht 
materialen om extra woningen toe te voegen. 
Keuzes die we vandaag de dag maken moeten 
lang renderen. We moeten verder kijken dan 
één doelstelling halen die nu als norm geldt, 
een norm die voor de toekomst ook nog te 
licht is. Niet nogmaals terug moeten om de 
woning werkelijk ‘ready’ te maken voor 2050.
Wat nu in renovatie wel gebeurt.

Welke rol heeft Sto daarin?
Sto fungeert als aanjager. Met de industrieën 
zijn we dagelijks op zoek naar mogelijkheden.
Ook is het aan Sto als leverancier-fabrikant 
om oplossingen te bieden in materialisaties of 
systeem oplossingen die biobased, duurzaam 
en of circulair zijn. Nadenken over het 
terugnemen van gevelsystemen of de 
mogelijkheden voor het leasen van 
gevelsystemen. Ook hebben we recent 
Sto B LTE geïntroduceerd: een kant en klaar 
hanteerbaar afgewerkt paneel die geplaatst, 
teruggenomen en herplaatst kan worden.

Wat is de rol van NRP daarin?
Vaardigheden en kennis verbreden is 
noodzakelijk en dat doet het NRP. Ook NRP 
zal moeten blijven aanjagen om men goed te 
kunnen laten kijken naar renovatie. Duurzame 
keuzes te maken en integrale processen 
stimuleren. De NRP Academie verbreedt het 
zichtveld van haar cursisten.

Paulien Beitschat
Projectmanager

Remco Gertsen
Manager Business 
development
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
In 2050 maken we alleen nog maar gebruik 
van materialen die er zijn en we werken in een 
circulaire samenleving. We zijn ons veel 
bewuster van onze eigen omgeving en zijn veel 
meer naar de natuur gericht. Groen toelaten, 
maar ook meer delen met elkaar omdat er 
ruimte te kort is. Een heel groot deel van de 
aarde is tegen die tijd niet meer bewoonbaar. 
We moeten veel zuiniger zijn met de plekken 
die wel bewoonbaar zijn. Deze 
bewustwordingsslag krijgen we echt wel een 
keer. Wonen wordt weer kleiner en meer 
gedeeld, maar er blijft ruimte voor onze privé 
dingen. Wonen en werken lopen door elkaar 
met zorgdragers en zorgvragers. De 
leefgemeenschap deelt wat niet 24/7 nodig is 
waardoor ontmoeting wordt gestimuleerd en 
eenzaamheid wordt tegengegaan. 

In de bouwwereld zal het bestaande vastgoed 
blijven. Er wordt continu gekeken naar de 
termijn van afschrijving van de materialen. Er 
zullen materiaalbanken zijn voor de uitruil van 
elementen waarin je kan gaan shoppen en we 
kunnen veel hoger in de keten recyclen. Er 
wordt veel meer nagedacht over de opbouw 
van gebouwen om zo nog minder afval te 
produceren. 

Op deze manier draait de economie. Het gaat 
nog steeds om bezit, maar waar dit nu vooral 
om geld gaat, is geld straks minder waard 
omdat er geen nieuwe materialen beschikbaar 
zijn.

quote toevoegen 

"Bestaand vastgoed wordt het geld van de 
toekomst."

Waar vroeger land belangrijk was voor 
landbouw, zijn straks materialen belangrijk 
om überhaupt nog iets te kunnen betekenen. 
Het kan best zijn dat dit niet meer in eigendom 
is. Wat al gebeurt in de business van 
apparaten en installaties. Licht, warmte, 
koeling als service. Misschien krijgen we 
woonruimte ook wel als service. Alles wordt 
meer opgebouwd in diensten en diensten 
worden meer gezien als producten. Dit ziet 
men nu nog niet zo, maar in 2050 zijn diensten 
net zo belangrijk als producten, omdat 
materialen schaars zijn. De bouwwereld gaat 
veel meer uit diensten bestaan en 
eigendommen gaan verschuiven. Wie wat kan 
met de materialen is eigenaar en de 
materialen worden veel meer gebruikt. Deze 
richting zal het opgaan, maar de bouwwereld 
zit nu nog zo vastgeroest dat dit bijna niet voor 
te stellen is. 

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
De rol van het bestaand vastgoed wordt een 
materialenbank. Bestaande vastgoed wordt 
niet zomaar gesloopt. Er wordt meer gekeken 
naar functiewijziging, hoe kunnen we zo hoog 
mogelijk hergebruiken zonder te slopen. 
Bestaand vastgoed wordt het geld van de 
toekomst. Daar zitten de materialen in die 
worden hergebruikt, gerecycled of ingezet 
kunnen worden en weer waarde 
vertegenwoordigen. Daarnaast wordt 
bestaand vastgoed ongelofelijk belangrijk 
omdat de ruimte opraakt en we ook nog 
steeds zaken als natuur en infra nodig hebben 
om te kunnen leven. Er vindt ook steeds meer 
dubbelgebruik plaats. Programma’s worden in 
elkaar geschoven en niets gaat meer op slot. 

Shirley Omanette, projectleider, in 
gesprek met Monique Egenberger, 
programmamanager.

TSAVO
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Het kan niet zo zijn dat alles gescheiden blijft 
terwijl de ruimte op aarde kleiner wordt. Denk 
aan een kerk die maar één keer per week 
wordt gebruikt of een school alleen overdag 
van maandag tot en met vrijdag. Alles wordt 
integraal, inclusief en samen delen.

Wat moeten we morgen anders doen?
Ons dit vooral bewust gaan worden. Je zou 
een beetje schaamte moeten gaan voelen als 
je afval produceert. Al is het maar in je eigen 
huis. We kunnen niet meer accepteren dat 
omdat we het geld hebben we zo slordig met 
materialen omgaan. Als we dat meer in ons 
dagelijks leven doen en laten opnemen, en 
ook beter nadenken over welke elementen we 
weg moeten halen en welke we op kunnen 
knappen, kunnen we dit langzaam in onze 
cultuur inbakenen. We moeten met elkaar 
zorgen dat we minder afval produceren. Wat 
zuiniger zijn met bijvoorbeeld het water, want 
er komt overal schaarste. De nood is er nog 
niet, maar het zou fijn zijn als we dit zelf 
kunnen bewerkstelligen zonder de inzet van 
financiële prikkels zoals boetes. Wie dit 
beseft, moet het goede voorbeeld geven, want 
goed voorbeeld doet vaak volgen en maakt het 
gewoner. Zo zijn er ook mensen begonnen 
met minder en geen vlees eten en dit is 
inmiddels na heel wat jaar ook ingeburgerd in 
de maatschappij. Er is nu zelfs een beweging 
die vindt dat er op groente en andere gezonde 
producten minder belasting moet worden 
geheven dus dan is er spraken van een 
positieve financiële prikkel. Het zou een 
voordeel moeten opleveren als je minder afval 
produceert. Dit is ook goed mogelijk omdat we 
nu steeds meer betalen voor afval. 

Ook in de bouw komt hierdoor het moment dat 
het gerecyclede product kan concurreren met 
het nieuwe product. De werkelijke waarde van 
het gerecyclede product wordt uiteindelijk 
goedkoper dan het nieuwe product. Zelf kan je
kleine stapjes maken door te zoeken naar het 
circulaire product in de bouwwereld. Het 
circulaire product is minder afhankelijk van de
schaarse grondstoffen want het materiaal is 
er tenslotte al. 

In deze stijgende bouwkostenmarkt komen de 
prijzen van de nieuwe en gerecyclede 
materialen steeds meer bij elkaar te liggen. 
Dit helpt om het omslagpunt naar de 
circulaire maatschappij te maken. Daarmee 
bezig zijn in je dagelijks leven en in je werk is 
wat we vandaag en morgen moeten doen.

Welke rol heeft Tsavo daarin?
Tsavo is een organisatie die dit doet. Wij willen 
vooral leren door te doen. Niet stil zitten en 
hopen dat er straks een sublieme oplossing is 
voor de energietransitie, circulariteit en 
diversiteit. We denken goed na, maken 
gebruik van de kennis die we opdoen en gaan 
daarmee aan de slag. Als we over vijf jaar 
terugkijken zeggen we waarschijnlijk dat een 
aantal dingen niet goed zijn gegaan, maar we 
hebben wel geleerd. En als we niets hadden 
gedaan, hadden we het helemaal niet gehaald. 
Daarnaast willen we een kennisorganisatie 
zijn.

En wat is de rol van NRP daarin?
NRP is natuurlijk ook een kennisorganisatie. 
Een netwerk van bedrijven die bewust met 
bestaand vastgoed bezig zijn en hier kennis 
over willen delen. Daarom zijn wij ook lid van
NRP zodat we onze eigen kennis kunnen delen 
die we hebben opgedaan door te doen. De 
kennis die vervolgens beschikbaar is binnen 
het netwerk, halen we graag op zodat we die 
weer mee kunnen nemen in ons doen. 

Shirley Omanette
Projectleider

Monique Egenberger
Programmamanager
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
Hoe de bouwwereld zich zal ontwikkelen is 
afhankelijk of de trends die te zien zijn, echt 
doorzetten. Hierin zijn twee belangrijke trends 
zichtbaar die complementair zijn aan elkaar. 

De eerste trend die steeds duidelijker wordt is 
dat de processen in de bouwsector van 
renovatie en nieuwbouw steeds complexer 
worden. De complexiteit van processen wordt 
zo groot gemaakt dat er soms bijna niet aan 
productie toegekomen wordt. De stapeling van 
eisen die er worden gesteld en de bestuurlijke 
fragmentatie bij overheden zorgen voor 
ontzettend veel beleid naast elkaar waar wij 
als corporatie rekening mee moeten houden. 
Voorheen werd er geklaagd dat een proces 
van vier jaar lang was. Inmiddels is dat 
opgelopen tot zeven jaar. Drie plannen worden 
gemaakt waarvan er twee in de prullenbak 
gaan en de derde het echt wordt. Richting 
2050 zal dit hopelijk veel efficiënter worden. 

De tweede trend die zichtbaar wordt, zijn de 
ontwikkelingen van industrialisatie van de 
bouwproductie met bijbehorende digitalisering 
van het ontwerpproces. Deze trend kan eraan 
bijdragen om de complexer wordende 
processen beter te kunnen managen. 
Digitalisering zal ver doorontwikkeld zijn in 
2050: Het ontwerp wordt al pratend met 
verschillende partijen gemaakt, het 
ontwerpproces wordt in elkaar geschoven en 
ook de toetsing en criteria en eisen zijn direct 
inzichtelijk evenals de consequenties.

quote toevoegen 

"Wij kunnen systematischer nadenken over 
hoe wij collectief meer circulaire keuzes
maken en kiezen voor duurzame materialen."

De afweging van de te maken keuzes en 
concessies - die je zal moeten doen met alle 
gestapelde ambities - worden in het 
ontwerpproces gemaakt. Hierbij zal ook de 
overheidszijde hierin moeten participeren: het 
toetsen, toestemming verlenen en de 
onderbouwing van de afweging aan welke 
eisen en ambities we wel en niet kunnen 
beantwoorden. Dit voorkomt dat een plan na 
een lange ontwikkeling wordt getoetst in een 
wereld die inmiddels is veranderd. 
De Industrialisering, zoals bijvoorbeeld bij de 
bouwstroom Noord-Holland, zorgt hierbij 
naast zaken als een kortere bouwtijd, reductie 
van faalkosten, minder transportbewegingen 
en overlast ook voor het rationaliseren van het 
bouwsysteem. Met standaardoplossingen 
kunnen we werken aan standaard 
goedkeuringen, net als bij de bouw van een 
auto. Dit kan de hele bouwketen veranderen. 

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
De rol van bestaand vastgoed in deze trends is 
dat het renoveren veelal maatwerk is en het 
een ingewikkeld proces is waarvoor meer 
beoordelingscapaciteit nodig zal blijven.  
Binnen bestaand vastgoed zullen deze trends 
zich doorzetten door het digitaliseren van 
bestaand bezit. Een virtuele omgeving waarin 
het bezit staat en duidelijk uitkomt wat er de 
komende jaren moet gebeuren. Hier zal naar 
toe gegroeid moeten worden, waarbij 
langzamerhand ook de beheerorganisatie op 
toegerust zal moeten worden, maar zover is 
het nog niet. In de bestaande bouw zie je dat 
de ontwikkeling van eisen met name zitten in 
zaken als comfort, klimaatbeheersing en 
energieverbruik. 

Solo van den Beld, junior projectmanager 
ontwikkeling, in gesprek met Eric 
Nagengast, directeur Vastgoed.

ROCHDALE
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In de bestaande bouw zullen installaties een 
belangrijke rol gaan spelen, waarbij het casco 
goed is en er naar de toekomst flexibel 
verschillende installatieconcepten worden 
toegepast. Vanuit circulariteit betekent dit dat 
we grondstoffen uit gebouwen winnen, minder 
snel gaan slopen en een casco hebben waar je 
elementen in stopt en uithaalt gedurende de 
exploitatie om weer te laten voldoen aan de 
eisen van de toekomst.
Vijf jaar geleden werd de prioritering voor 
renovaties gemaakt op zaken als technische 
veroudering en naar aanleiding van 
achterstallig onderhoud. Nu is de prioritering 
gebaseerd op duurzaamheid en 
verduurzaming, wat de komende 10 jaar nog 
de insteek zal blijven voor de prioritering. 

Wat moeten we morgen anders doen?
Wat wij anders zouden moeten doen, is het 
proces minder complex maken. We willen 
het comfort van vandaag, van een nieuw- 
bouwwoning, in een woning van 1950. 
De wetgever zou de eisen wat meer los 
moeten laten. Dan ontstaat er meer variatie 
en doen we op plekken waar het lastig is wat 
minder en kunnen we ergens anders meer 
doen. 

Als corporatie kunnen wij meer op de Total 
Cost of Ownership(TCO) sturen bij renovaties. 
Vooraf misschien meer investeren om dit 
tijdens de exploitatie terug te verdienen door 
een langere levensduur en lagere 
onderhoudskosten. Wij kunnen 
systematischer nadenken over hoe wij 
collectief meer circulaire keuzes maken en 
kiezen voor duurzame materialen.
Ook zouden wij anders kunnen kijken naar de 
keuze tussen renoveren of sloop-nieuwbouw 
van bestaand bezit. 

Naoorlogse wijken zijn in een bepaalde 
periode gebouwd en zijn op het elfde moment 
verouderd waarna vaak de hele wijk wordt 
gerenoveerd. Over 30 of 40 jaar zijn deze 
wijken wederom gedateerd. Ze zijn het minst 
gewild, waardoor er mensen met de laagste 
inkomens komen te wonen en je opnieuw 
probleemwijken krijgt.  

Door deels te renoveren en deels te slopen 
ontstaat een gedifferentieerde wijk, met 
woningen uit verscheidende bouwperioden, 
die ook als een klein deel verouderd raakt 
alsnog een aantrekkelijke wijk blijft, net zoals 
dit in binnensteden bijvoorbeeld het geval is. 

Welke rol heeft Rochdale daarin?
Als corporaties hebben wij allemaal te maken 
met deze uitdagingen. Als corporatie zouden 
wij ons kunnen inzetten om een kennisbank op 
te zetten met alle andere corporaties waarin 
materialen vergeleken kunnen worden op 
zaken als TCO, footprint, prijs, levensduur et 
cetera. Dit zou vervolgens gekoppeld kunnen 
worden aan de digitalisering van het 
ontwerpproces. 
Ook is onze rol als corporatie om het proces 
van verduurzaming eenvoudiger te maken 
door de omschakeling naar het modulair 
verduurzamen. Hierbij wordt de 
verduurzaming op bouwelement niveau 
gecombineerd met onderhoudsmomenten. 

Wat is de rol van NRP daarin?
Het leuke van NRP is dat zij veel meer 
aandacht besteden aan de bestaande voorraad 
wat het grootste gedeelte van de opgave is, en 
waar verreweg de meeste mensen in wonen. 
Dit verdient natuurlijk veel meer aandacht en  
NRP is een goed platform om daarin onze 
kennis te ontwikkelen en te delen hoe je dat 
nu het beste doet.

Solo van den Beld
Junior projectmanager 
ontwikkeling

Eric Nagengast
Directeur Vastgoed
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
In 2050 is de economie circulair dus ook de 
gehele bouwsector. Een circulaire economie 
heeft positieve effecten op het klimaat, op de 
leefwereld van mensen, de biodiversiteit, de 
werkgelegenheid en het materiaalgebruik 
(c.q. de schaarste ervan). Wat is de 
bouwwereld? De bouwwereld is voor mij: De 
gebruiker, de opdrachtgever, de aannemer, de 
onderaannemer, de logistieke sector, de 
producenten, de grondstoffendelver, de sloper 
en alles wat daarbij hoort.

De gebruiker zit dan beter aan tafel, of dat nu 
de huurder is of de eigenaar-gebruiker. De 
hele keten is veel korter en directer, veel 
minder spelers. De sector wordt veel kleiner, 
meer gericht op de serie van één. In staat om 
op slimme manieren unieke oplossingen te 
creëren. Een voorbeeld: een bewoner maakt 
een scan/foto van een hoek waar een 
probleem zit. Digitaal kan dat worden vertaald 
naar een oplossing. Bij wijze van spreken 
wordt een soort Ikea oplossing opgestuurd 
naar de gebruiker die zelf het onderdeel/de 
component vervangt en het kapotte onderdeel 
terugzendt. Als daar toch een vakman bij 
nodig is, dan komt die het op locatie doen. 

We zijn steeds meer in staat om just-in-time, 
op het moment van de bewoner, oplossingen 
te creëren. De serie van één is ook nodig en

quote toevoegen 

"Het gaat niet om nieuwbouw of bestaande 
bouw, het gaat om slim circuleren van 
materialen, grondstoffen, producten en
deelproducten.''

vanzelfsprekend omdat we het werk met 
minder mensen doen, en daarmee de 
gebruiker meer gaan inzetten. Het huidige 
onderscheid tussen de bouwsector en de doe- 
het-zelf-markt zal dus verder vervagen. Serie 
van één is ook nodig omdat we onszelf 
gerealiseerd hebben dat het vastgoed dat er 
staat, het vastgoed is waar we het mee 
moeten doen. Alle materialen die erin zitten 
zo lang mogelijk onderhouden, beheren en zo 
min mogelijk vervangen. Alleen maar 
vervangen als het echt niet anders kan. Dat 
wat je vervangt wil de keten ook weer terug. 
De waarde van de uitstroom is netto positief.

Tegelijkertijd heeft de keten zich anders 
(circulair) georganiseerd. Het uit elkaar halen 
van materialen is net zo belangrijk als het 
leveren van nieuwe producten. De huidige 
focus op financiële waarde en op klantwaarde 
wordt vervangen door ketenwaarde. Welke 
keten heeft de laagste impact op de aarde (en 
dan met name het klimaat)? Ik verwacht dan 
ook dat de CO2-taks binnen 10 jaar zijn 
intrede maakt. De businesscase om met zo 
min mogelijk effect op de aardbol toch dingen 
te kunnen doen, gaat anders worden. Ons 
onderhoud nog beter weten te optimaliseren
naar zodanig onderhouden dat de materialen 
lang mee kunnen en alleen vervangen wat 
vervangen moet worden. Dat kan ter plekke 
zijn maar kan ook door er een component uit 
te halen en dat naar een fabriek te sturen om 
te herstellen om weer gebruikt te kunnen 
worden.

Adil Lahrech, gebiedsregisseur, in 
gesprek met Paul Terwisscha, directeur- 
bestuurder.

VOLKSBELANG
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Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
De hoofdrol wat mij betreft. Het maken van 
iets nieuws is heel kostbaar, het vraagt zoveel 
effort. Het vraagt heel veel mensen om iets te 
maken. Voor één kortstondig product heb je 
veel mensen nodig. 

Deze mensen hebben we straks niet meer. De 
businessmodellen waarbij je weinig impact 
hebt op het milieu, die slim zijn, just-in-time 
en waar dus weinig mensen nodig zijn, zijn de 
modellen die overleven. Het gaat eigenlijk niet 
om nieuwbouw of bestaande bouw, het gaat 
om slim circuleren van materialen, 
grondstoffen, producten en deelproducten. 
Het verschil tussen nieuwbouw en verbouw 
vervaagt. Nieuwe gebouwen maken gebruik 
van bestaande materialen. We hebben 
bijvoorbeeld oude dakpannen op een 
gerenoveerd complex gezet maar dat kan ook 
op een nieuw gebouw.

Wat moeten we morgen anders doen?
Echte impact stimuleren. Met ondersteuning 
van het Rijk als we de omzetbelasting 
vervangen in een CO2-taks of de 
omzetbelasting in een paar schalen toepassen 
waarbij minder impactvolle producten een 
lagere btw krijgen. We hebben nu 
boerenprotesten, maar het is van de zotte dat 
een fabriek, zoals bijvoorbeeld Rockwool die 
bij Roermond buiten schot lijkt te blijven. Deze 
staat naast een Natura2000 gebied en is het 
equivalent van 77 grote boerenbedrijven aan 
stikstof. We zijn met de boeren bezig om ze uit 
te kopen, we zijn niet met de boeren bezig om 
ze te helpen in een bedrijfstransitie naar bio- 
based bouwmaterialen of andere materialen. 
Wat mij betreft gaat de overheid veel 
nadrukkelijker haar rol pakken en 
maatregelen nemen waarmee ze een andere 
economie (circulaire c.q. donut-economie) 
stimuleert en ander belangen gaat wegen in 
de belasting. Dat zal de bouw enorm helpen in 
de omslag die gemaakt moet worden.

Wat wij zelf te doen hebben in de bouwsector, 
is meerjarige ketensamenwerkingen maken 

die de ketens verkorten en de impact op de 
aarde verlagen. Resultaat Gericht 
Samenwerken (RGS) is een mooi voorbeeld 
waarin we zeggen dat we meerjarig 
samenwerken met focus op de gebruiker, op 
de producten, op wat het kost en aanvullend 
op het klimaat. 

Je wilt eigenlijk RGS doorzetten in de hele 
keten waarbij je producten samen kunt kiezen 
die goed zijn voor de aarde. Willen wij dit 
efficiënt blijven doen, dan moeten wij een 
model hebben waarbij we ons continu 
verbeteren en de gebruiker nog meer in beeld 
hebben. Ketensamenwerking betreft de
gehele keten en niet enkel de opdrachtgever 
en de opdrachtnemer. 

Welke rol heeft Volksbelang daarin?
Dat zijn twee rollen:
1) Bundelen van veranderkracht, 
samenwerken met collega’s om slimme 
ketens en slimme producten te bevorderen.
2) Technisch gezien is circulair werken geen 
issue. Het gaat erom dat we het lineaire 
economische model vervangen door een 
circulair model. 
Nadrukkelijk verder kijken dan je neus lang is, 
de hele keten inkijken, wat zit er achter, wie 
zijn de (onder)aannemers, wat zijn de 
producenten? De vrijheid voelen om producten 
te kiezen samen met de keten, gebruiker en 
aannemer waar je geloof in hebt, omdat je een 
businessmodel wilt bouwen waarbij we stap 
voor stap een circulair economisch model 
ontwikkelen en optimaliseren. 

Het model kun je in mijn overtuiging alleen 
samen maken. Lineair denken is een piramide 
model waarbij een aantal mensen rijk van 
worden terwijl het circulair model als kern 
heeft dat we er allemaal beter van worden. 
Corporaties spelen een sleutelrol daarin, 
daarom steek ik er veel tijd in met groene 
huisvesters, als lid van het transitie-team en 
ook binnen Aedes. Vanuit onze 
maatschappelijke doelstellingen hebben wij 
meer waarde doelstellingen dan alleen euro’s. 
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Corporaties hebben het meer in de aderen en 
beginnen, onder andere door het tekort aan 
mensen, al meer slimmer samen te doen. Ook 
hier zijn corporaties een startmotor voor 
noodzakelijke verandering. 

Wat is de rol van NRP daarin?
Wat ik altijd mooi gevonden heb aan NRP is de 
focus op het bestaande vastgoed en dat  
deelnemers uit de hele keten komen. Je komt 
adviseurs, aannemers, architecten en 
ontwikkelaars tegen. De producenten en de 
logistiek staan nog op een afstand. NRP heeft 
een rol om meer producenten uit te dagen om 
een volwaardige plek aan tafel te nemen. 
Herkennen van partijen die wel stappen willen 
zetten in een levensduur businesscase. NRP 
geef ze een platform, zet ze in het licht en 
nodigt ze uit voor de opleiding! 

Ik realiseer me dat deze circulaire visie mijn 
droom is en een positieve interpretatie is van 
allerlei trends die ik zie. Ik kies hiervoor 
omdat ik geen andere oplossingen zie voor de 
enorme klimaatproblemen waar we voor 
staan. We moeten het roer omgooien.

Adil Lahrech
Gebiedsregisseur

Paul Terwisscha
Directeur-bestuurder
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Hoe ziet de bouwwereld er in 2050 eruit?
De bouwwereld? Ik spreek liever over de hele 
keten waarvan de bouw onderdeel is. Er zijn 
veel transities aan de gang waar de bouw en 
ook de ontwikkelwereld graag een 
voortrekkersrol in vervult. Transities die gaan 
over materiaalgebruik, meer duurzaam, 
biobased en meer circulair, transities die gaan 
over de productieprocessen van woningen, 
meer industrieel en meer modulair, bouwen 
met ander (elektrisch) materieel en transities 
die gaan over nieuwe samenwerkingen in de 
keten. En dit is nog niet alles. De bouw is 
volop in beweging en bezig met veel innovaties 
die allemaal bijdragen aan ‘fit for 55’ en Paris 
Proof. 

We zijn als BPD en als ontwikkelaars de 
opdrachtgever voor de bouw, maar stellen ons 
juist vaker op als partner. Partnerships zijn 
belangrijk in ons vak en we zien de 
bouwwereld en de verschillende 
bouwbedrijven daarbinnen als een hele 
belangrijke partner. We zien ook dat er meer 
en meer naar ons gekeken wordt; de 
ontwikkelaar als spin in het web. Het web van 
opgaven en uitdagingen om die binnen een 
project op te lossen. Of het nu gaat om hoe 
zorgen we voor voldoende betaalbare en 
duurzame woningen tot hoe houden we 
voldoende rekening met de 
drinkwatervoorziening van de toekomst en 
hoe zorgen we dat de biodiversiteit verbeterd 
wordt met het project.

quote toevoegen 

"Onze rol als ontwikkelaars is er een van het 
creëren, het mogelijk maken en zorgen dat 
een ontwikkeling tot stand komt."

Onze rol als ontwikkelaars is er een van het
creëren, het mogelijk maken en zorgen dat 
een ontwikkeling tot stand komt. We zien dat 
we in de huidige structuur en verhoudingen 
tussen overheid en markt, daar veel tijd voor 
nodig hebben. Het voortraject van projecten 
duurt vaak jaren en te lang. Dat willen we 
graag efficiënter organiseren. In de 
Actieagenda Wonen van februari 2021 (waarin 
34 brancheorganisaties verenigd een aanbod 
aan het destijds nieuw aan te treden kabinet 
hebben gedaan) doet daartoe al 
aanbevelingen. Hoe krijgen we het hele traject 
van besluitvorming, procedures en keuzes 
maken op een zorgvuldig en goede manier 
versneld zodat we meer continuïteit en tempo 
in de woningbouw kunnen brengen. 

Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?
Bestaand vastgoed maar ook het bestaand 
vastgoed inclusief de (bestaande) omgeving is  
een belangrijke bron. Over het openbaar 
gebied hoor ik te weinig in de vragen, het gaat 
mij nadrukkelijk over het samenspel tussen
open ruimte en de bebouwing. Dit samenspel 
is een bron in meerdere opzichten. Het is een 
bron voor het narratief voor de plek en 
daarmee ook inspiratie voor de nieuwe 
toekomst. KVL in Oisterwijk is een mooi 
voorbeeld in dat opzicht. Een gebied waar 
vanaf 1916 een van de grootste leerfabrieken 
van Europa stond en waar nu een hele 
gewilde, diverse en interessante wijk is 
ontstaan. BPD-ers werkten vanaf het begin 
mee om die historie van de plek en de 
ervaringen van veel mensen die daar werkten 
goed te integreren in de nieuwe toekomst voor 
die plek.

Ontwikkelaar William Derks in gesprek 
met directeur gebiedsontwikkeling 
Desirée Uitzetter.

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
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Dat is heel goed gelukt. Cruciaal op deze plek, 
is hoe de gemeente, en in dit project 
nadrukkelijk ook de provincie, zich opstelt.  
Eigenlijk geldt dat voor elke 
gebiedsontwikkeling/projectontwikkeling. Bij 
KVL hebben de gemeente en provincie in visie, 
investeringen en doorzettingsvermogen een 
hele bepalende rol gespeeld. 

Bestaand vastgoed vormt ook een bron 
waaruit bouwmaterialen voor de nieuwe 
opgaven gehaald kunnen worden. We hebben 
op dat vlak nog veel te leren en te 
ontwikkelen. De CO2 impact van 
bouwmaterialen is een van de beperkende 
factoren en hoogwaardig hergebruiken van 
wat er al is helpt dan. Maar op grote schaal is 
daar nog beperkt ervaring mee. 

Als derde bron zou ik willen noemen dat 
bestaand vastgoed in elk geval voor de 
bouwbedrijven een belangrijke businessline is, 
om in te zetten op renovatie en 
verduurzaming. 

Tot slot zien we corporaties als belangrijke 
partners om samen te kijken hoe we 
bestaande wijken kunnen verbeteren naar 
duurzame en bestendige leefomgevingen. 
Bestaand vastgoed van de corporaties is voor 
ons dan ook een belangrijke bron, een 
startpunt van waaruit we samen verkennen 
hoe de mix van (woon)functies in wijken en 
daarmee de leefbaarheid versterkt kan 
worden. 

Wat moeten we morgen anders doen?
Het hoeft niet morgen anders, heel veel zaken 
die ik noem pakken we reeds op en is 
onderdeel van ons dagelijks werk. Wel zie ik 
de grootste uitdaging in het openhouden van 
het vizier. We krijgen in projecten en gebieden 
steeds meer opgaven en transities waarmee 
we rekening moeten houden: water, energie, 
klimaat, biodiversiteit, eenzaamheid, 
duurzame mobiliteit, et cetera. Onderwerpen 
als bijvoorbeeld ‘bodem en water sturend’, 
daar moeten we als sector mee aan de slag. 
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Wat betekent dat voor onze 
gebiedsontwikkelingen? Hoe kunnen we én 
bodem én water sturend laten zijn en  
tegelijkertijd het landschap versterken en een 
aantrekkelijk woongebied creëren? 

De puzzel en de focus op uitvoering en 
realisatie maakt ons werk ontzettend relevant, 
uitdagend en interessant. Het betekent ook 
dat we open moeten blijven staan voor nieuwe 
kennis, andere invalshoeken en de verbinding 
blijven zoeken met andere stakeholders. Denk 
bijvoorbeeld aan waterschappen en 
natuurorganisaties. We moeten namelijk 
samen zorgen dat we zoveel mogelijk binnen 
het ontwikkelgebied weten op te lossen en 
niet afwentelen naar de toekomst of andere 
gebieden. Daarbij weet je dat als je aan een 
gebiedsontwikkeling of project begint dat 
jaren gaat duren, dat veel onderwerpen 
gedurende die tijd nog opgelost moeten 
worden. Dat vergt een flexibele en adaptieve 
mindset. Het is en het blijft ook mensenwerk, 
dus sta open voor elkaar, blijf nieuwsgierig, 
doortastend en behulpzaam naar collega’s, 
teamgenoten, betrokkenen en anderen. 

Welke rol heeft BPD daarin?
Er wordt snel naar BPD gekeken. We zijn 
immers de grootste gebieds- en 
woningontwikkelaar van Nederland. Dat zijn 
we ons terdege bewust. We willen zorgvuldig 
en vooruitstrevend met onze 
gebiedsontwikkelingen, onze mensen en onze
partners omgaan. We merken ook dat we als 
private partij toch een ‘publiekere’ rol krijgen. 
Dat is deels ingegeven door de nieuwe 
verhoudingen, maar ook een rol die heel erg 
bij ons DNA past. 

Wat is de rol van NRP daarin?
De rol van NRP is breed, maar focus op die R 
en daarbinnen: inspiratie brengen, duiding 
geven, mensen opleiden en samenbrengen, 
relevante opgaven beetpakken en smart 
maken. Netwerken bouwen, om samen vooruit 
te kijken, leren van elkaar en ook de 
verschillende typen partijen in ons vak met 
elkaar verbinden. 



Desirée Uitzetter
Directeur  
Gebiedsontwikkeling 

William Derks
Ontwikkelaar
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De NRP Academie, een samenwerking tussen NRP en 
TU Delft, reikt jou als vastgoed professional in een 
compacte, praktijkgerichte opleiding alle inzichten, 
vaardigheden en kennis aan die je nodig hebt voor 
deze disciplines. Zowel op bouwtechnisch, 
ontwerptechnisch, juridisch, organisatorisch, 
bestuurskundig, ruimtelijk en (financieel)economisch 
gebied.

Samenwerken in een diverse groep staat tijdens de 
opleiding centraal. Je leert van en met medecursisten 
uit de wereld van van corporaties, overheid, bouw, 
projectontwikkeling, toeleveranciers, adviesbureaus, 
ontwerpers en zelfstandigen. 

Kijk op www.nrpacademie.nl voor meer informatie.

NRP ACADEMIE 

https://www.nrpacademie.nl/

