
‘EEN VAN DE 
MOOISTE STATIONS 
VAN EUROPA’

Renovatie & transformatie

 ‘instelling VastgOedprOFessiOnal Verandert ÉcHt’
Tijdens de eerste editie van de NRP Academie valt op dat de instelling van 
vastgoedprofessionals écht aan het veranderen is, vertelt professor Vincent 
Gruis, Academisch coördinator NRP Academie

ZOektOcHt naar de juiste Business case
De inzendingen voor de renovatieprijs Gulden Feniks lieten 
ook dit jaar vele inspirerende voorbeelden zien. Tegelijk ziet 
juryvoorzitter Karin Laglas nog forse uitdagingen

rOtterdaM central district
Een van de winnaars van een Gulden Feniks was 
het gebied rondom het vernieuwde Rotterdam CS 
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door Frank Bijdendijk

Transparantie vereist  
voor succes hergebruik

De bereidheid transparant te zijn naar alle belanghebbenden, is een es-
sentiële voorwaarde voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzaam 
gebruik van de bestaande voorraad. Dat komt voort uit een zeer ratio-

nele overweging: je kunt alleen de opgave te lijf gaan als je rekening houdt met 
elk aspect van het probleem en bereid bent alle aspecten rond het bestaande ge-
bouw te begrijpen. Ooit kwamen bij nieuwbouw zaken als gebruiker, eigenaar, 
constructie pas aan het einde van het ontwikkeltraject, bij renovatie/transforma-
tie staan die juist aan het begin van het traject. Dat vergt een ongekende mate 
van uitwisseling van informatie en transparantie tussen alle betrokken partijen 
– intensieve samenwerking is het geheim van elk succesvol en duurzaam her-
gebruik van het bestaande.
Met zijn netwerk bestrijkt NRP inmiddels de volledige breedte van de sector. 
Ons doel is en blijft maatschappelijk/ideëel: het bevorderen van het duurzame 
gebruik van het bestaande vastgoed. Dat is een langetermijndoel dat de aan 
NRP verbonden bedrijven ook goed past: hun bedrijfsmodel richt zich op de 
groeiende markt van herontwikkeling. In het afgelopen jaar was voor het NRP-
bestuur een belangrijk thema wat wij op kortere termijn meer voor onze leden 
kunnen betekenen. We geven dit allereerst vorm door zogenoemde expert- 
meetings, waarvan de eerste begin september werd georganiseerd. We doen dit 
alles met gesloten beurzen, het is vrijblijvend. Voorop staat het creëren van een 
situatie waarin nieuwe contacten tot stand kunnen komen.
Een tweede initiatief waaraan we werken zijn de zogenoemde intervisiesessies, 
waarin we leden de gelegenheid geven hun opgave met een aantal specialisten 
te bespreken. Zo kan een corporatie een concrete opgave hebben voor de her-
ontwikkeling van woningen. Wij vragen hen dan met wie ze dat zouden willen 
bespreken en niet te eenzijdig te zijn in de keuze van gesprekspartners.
Derde lijn is te bevorderen dat kennis en innovatie meer beschikbaar komen 
voor onze leden, in de eerste plaats door mensen met elkaar in contact te bren-
gen. De NRP-Gulden Feniks voor gebiedstransformatie, transformatie en reno-
vatie is daarvan bij uitstek een voorbeeld. Aan die prijs kan iedereen meedoen 
en de projectinformatie is voor iedereen toegankelijk.
Ambitie is ook vorderingen maken in de kennis over het vastgoed zelf en de 
vraag waar kansen voor bestaand vastgoed liggen. Een goed voorbeeld is het Ge-
bouwenpaspoort dat nu door PropertyNL wordt ontwikkeld. Het lijkt de moeite 
waard om, samen met PropertyNL, na te gaan of een dergelijke tool zodanig 
voor de NRP-partners kan worden ontsloten dat het stof oplevert voor de zoek-
tocht naar herontwikkelingsprojecten. 

Frank Bijdendijk is voorzitter van het NRP
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door paul wessels

‘Instelling verandert écht’
De instelling van vastgoeDprofessionals veranDert echt, 
vertelt vincent gruis, coörDinator nrp acaDemie

NRP Academie is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking tussen de bij NRP 
aangesloten bedrijven en instellingen 

uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs: 
TU Delft, Nyenrode Business University en 
Hogeschool Utrecht.
Professor Vincent Gruis, academisch coördi-
nator NRP Academie: ‘De opleiding kent vier 
modules: veranderen, verbinden, verdienen en 
verbouwen, die weerspiegelen hoezeer de vast-
goedwereld is veranderd. Veel van de bekende 
zekerheden zijn weggevallen. Bijna geen en-
kele participant aan het vastgoedproces kan aan 
een traditionele rol vasthouden. De bereidheid 
buiten je ‘comfortzone’ te stappen is de essenti-
ele basis voor renovatie- en transformatieopga-
ven. Het draait om een reeks belangen van alle 
participanten in een bestaand stuk vastgoed en 
we leren cursisten met een open en onderne-
mende houding een project op te pakken.’
In de ‘oude’ vastgoedmarkt draaide het om 
het maken van deals en opereerden kopers 
in een aanbodmarkt. In de huidige realiteit 
is een duurzame relatie tussen partijen veel 
belangrijker. In de module ‘verbinden’ leren 
cursisten hoe ze allianties kunnen bouwen en 
overeenkomsten kunnen sluiten zonder direct 

zekerheden te eisen, met allerlei verschillende 
soorten partijen, zowel professionals als parti-
culieren. Heel belangrijk in deze module (net 
als bij de daaropvolgende onderdelen ‘verdie-
nen’ en ‘verbouwen’) is dat op locatie een pro-
ject nader wordt toegelicht door verschillende 
stakeholders. Vervolgens vindt jurering plaats 
van de casus waaraan in groepen is gewerkt. 
Docenten uit de module vormen de jury. ‘In 
de module verdienen staat centraal dat oude 
verdienmodellen niet meer houdbaar zijn. 
Nieuwe modellen hebben alleen bestaansrecht 
als iedereen mag verdienen en we elkaar dat 
gunnen’, zegt Gruis. Bij de vraag of een reno-
vatie of transformatie levensvatbaar is, moet 
de gehele exploitatieperiode van het vastgoed 

worden bekeken. En als het dan daadwerkelijk 
tot verbouwen komt, vraagt de aanpak van een 
bestaand gebouw heel andere kennis en tech-
nieken dan in de nieuwbouw. Gruis: ‘Tech-
nische innovaties vinden moeizaam hun weg 
naar toepassing en realisatie in projecten. Er is 
veel mogelijk, maar lang niet alle partijen we-
ten nieuwe technieken goed in renovatie- en 
transformatieprojecten in te passen.’
Terugkijkend op de eerste editie van de oplei-
ding vindt Gruis het positief om te signaleren 
dat ‘de mindset’ van de cursisten echt veran-
dert. ‘De mensen in de opleiding zijn heel di-
vers: veel jonge mensen, maar ook een aantal 
ervaren krachten: aannemers, corporaties, ad-
viesbureaus en financiers.’ Het is Gruis wel 
opgevallen dat één groep van de participanten 
in het vastgoedproces, de beleggers, tot nu toe 
zijn ondervertegenwoordigd in de NRP Acade-
mie. Positief is dat belegger Nedddex Vastgoed 
deelneemt aan de tweede editie, die zojuist 
is begonnen. ‘We zouden het toejuichen als 
meer van hen zouden deelnemen. Juist ook 
voor eigenaren is een andere blik op de (on)
mogelijkheden van hun vastgoed uiterst be-
langrijk, al is het maar om hun gebouwen echt 
op waarde te kunnen schatten.’

Prof. Vincent Gruis oVer eerste jaar nrP academie

nrp start expert Meetings
speciaal voor de leden biedt nrp sinds kort expert Meetings, die de participerende be-
drijven de gelegenheid bieden nieuwe contacten op te doen, samen te werken en kennis 
te delen. de eerste expert Meeting werd gehouden bij nieuw Hembrug, een voormalig 
defensieterrein in Zaandam. sinds 2012 is het rijksvastgoedbedrijf eigenaar van het ge-
bied, en daarmee eindverantwoordelijk voor de herontwikkeling en exploitatie. Het wordt 
op dit moment herontwikkeld tot een plaats voor innovatieve en creatieve bedrijvigheid. 
Bij deze ontwikkeling loopt het rijk tegen verschillende uitdagingen aan. Op vrijdag 5 sep-
tember werden twee probleemstellingen voorgelegd aan de partners van nrp. Op vrijdag  
24 oktober is de vloer voor de nrp-partners en kunnen de gevormde coalities hun voorstel-
len presenteren aan een delegatie van rVB. nieuw HeMBrug-terrein, ZaandaM

Vincent gruis
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karin laglas

door paul wessels

Zoektocht naar de 
juiste business case

voor renovatieprijs gulDen feniks waren veel inspirerenDe 
inzenDingen, maar er zijn nog forse uitDagingen

Karin LaGLas oVer GuLden feniKs 2014

Laglas, die half augustus is begonnen als directie-
voorzitter van corporatie Ymere, vertelt dat de jury 
ook dit jaar een aantal zaken opviel aan de inzen-

dingen. ‘Om te beginnen zagen we hoe ontzettend be-
langrijk de rol van goed opdrachtgeverschap is. Bij een 
stuwende initiatiefnemer lijken projecten beter geslaagd 
te zijn.’ Dat hoeft overigens niet de formele opdracht-
gever te zijn. Ook mensen uit de gebruikersorganisatie 
nemen soms vanuit een persoonlijke belangstelling en 
kennis de rol van ‘informele’ opdrachtgever op zich: ‘Bij 
de herontwikkeling van het Cygnus Gymnasium in Am-
sterdam was er iemand die persoonlijk betrokken was. 
Hetzelfde zagen we bij het Energiehuis in Dordrecht. 
In dat geval speelde de architect een goede rol om het 
verzet van culturele instellingen te slechten met slimme 
ontwerpvoorstellen.’

Zwakke Business case
Verduurzaming van de woningvoorraad is belangrijk, 
omdat daarmee een doorslaggevende energiebesparing 
te bereiken is. Laglas: ‘We zien een aantal uitstekende 
en interessante initiatieven op dit gebied, zowel voor 
eengezinswoningen als voor woongebouwen voor meer-
dere gezinnen. Wat ons opviel, is dat het nog steeds niet 
meevalt om daarbij tot een haalbare business case te 
komen. De investeringskosten zijn nog niet in balans 
met de lagere exploitatiekosten.’ Laglas verwacht dat een 
onhaalbare business case wel haalbaar wordt als ver-
duurzaming echt op grote schaal zal worden toegepast. 
En ook speelt technische en procesmatige innovatie een 
belangrijke rol.

lOcatie Zit in de weg
De jury van de Gulden Feniks zag een aantal inspire-
rende voorbeelden van herontwikkeling van leegstaan-

gulden Feniks 
de jaarlijkse nrp gulden Feniks is een prijs ter be-
vordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik 
van de bestaande omgeving. de prijs beoogt door het 
eren van goede voorbeelden een inspiratiebron te zijn 
voor al die opgaven waarbij een poging wordt gedaan 
om het bestaande een nieuw leven te geven. de jury 
van de gulden Feniks bestaat uit karin laglas (jury-
voorzitter), jack de leeuw (innovatie), jean Baptiste 
Benraad (maatschappelijk opdrachtgeverschap), Her-
man van den Berg (real estate management), pi de 
Bruijn (ontwerp), andy van den dobbelsteen (duur-
zaamheid), ulrich knaack (uitvoering en materialen), 
peter kuenzli (gebiedstransformatie), esther agricola 
((cultuur)historie) en peter de winter (secretaris).
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Kleine balkons vervangen we door riante terrassen. 
Verouderde galerijen door nieuwe. We vergroten zelfs

 de binnenruimte van een  at als u dat wilt. 
Voor praktisch iedere situatie hebben of 

ontwikkelen wij een oplossing. 

 RIANTE TERRASSENVAN KLEINE BALKONS NAAR

adVertentie

de kantoorgebouwen. Laglas: ‘Toch merken we dat dit 
nog niet de vlucht neemt die we eigenlijk zouden wen-
sen. De locatie van de gebouwen lijkt soms in de weg 
te zitten. Daarvoor worden – bijvoorbeeld ten aanzien 
van geluid – slimme technische oplossingen gevon-
den. Maar het verankeren van de nieuwe functie aan 
de omgeving zodat echt maatschappelijke meerwaarde 
ontstaat is soms minder evident. Dat geldt bijvoorbeeld 
ook voor de campusontwikkeling in Diemen: hoe leuk 
die ontwikkeling ook is, de omgeving blijft een opgave. 
Dit heeft te maken met de schaal waarin je kunt her-
ontwikkelen.’

leegkOMende BOerderijen
Een onderwerp dat is onderbelicht, is het leegkomen 
van boerderijen. Een aantal ingezonden projecten voor 
de Gulden Feniks brengt in beeld hoe hieraan een 
nieuw leven gegeven kan worden, vaak in de sfeer van 
zorg of kleinschalige recreatie. Laglas: ‘Hoewel er uit 
deze voorbeelden geen genomineerden zijn geselec-

teerd, zien wij als jury het als een uiterst belangrijke 
transformatieopgave die een grote rol kan spelen in het 
vitaal houden van het platteland.’

ZelFde Functie HOuden
De jury zag ook interessante voorbeelden van transfor-
matie zonder functieverandering, vertelt Laglas. Vaak 
gaat transformatie samen met functieveranderingen. 
Met name verlaten industriële complexen worden vaak 
getransformeerd naar in hoofdzaak woningbouw – zoals 
een van de winnaars van vorig jaar: Strijp S in Eindhoven.
Laglas: ‘Dit jaar zagen we ook transformatie van een in-
dustrieel gebied waarbij gezocht werd naar een nieuw 
type industrieel gebruik dat meer aansluit bij de heden-
daagse – kleinschaligere – industrie. We vonden dat 
een inspirerende gedachte, zowel in het belang van een 
gespreide economische basis voor ons land – hoogwaar-
dige en creatieve maakindustrie – als door het gebruik 
van het speciale karakter van deze industriële gebie-
den. Te denken valt dan aan de aanwezige industriële  
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voorzieningen zoals diverse soorten gasleidingen, maar 
ook de hinderwetcategorie.’
Ze noemt als voorbeeld het industrieterrein Kleefse 
Waard in Arnhem, waar zware industrie wordt om-
gevormd naar creatieve industrie. Het familiebedrijf 
Schipper Bosch kocht in 2003 43 hectare bebouwde 
grond op de Kleefse Waard omdat het de potentie er-
van zag. ‘Je hebt het hier over een andere manier van 
transformatie. Hier is een ontwikkelende belegger (fa-
miliebedrijf) aan het werk. Ze investeren lang geld en 
ontwikkelen het gebied stapsgewijs – de opbrengsten 
van een herontwikkeld gebouw herinvesteren ze in het 
volgende gebouw. Ze maken een community, het is een 
beetje campusachtig.’ 
Belangrijk voor het succes van een dergelijk initiatief is 
dat de gebiedsontwikkeling in één hand blijft en de ini-
tiator kan bepalen wie wel en wie niet in het gebied kan 
zitten. ‘Je ziet hier bedrijven die laveren tussen innova-
tie en echte productie, het soort innovatieve bedrijven 
waar Nederland het van moet hebben. Dit is een ont-
wikkelaar/belegger die valt in de categorie vernieuwers.’

slOpen MOet OOk kunnen
Laglas wil ook nog een persoonlijke opvatting kwijt: ‘Ik ben 
tegen een nieuw paradigma dat je nooit zou kunnen slo-
pen. Het is wél goed dat we eerst goed kijken of er een busi-
ness case in het object mogelijk is.’ Bij een woonfunctie is 
het vaak niet eenvoudig. Bij een ontwikkeling als het Cul-
tuurcentrum Energiehuis Dordrecht (waar veel mensen 
op af komen) is het gemakkelijker om het gebouw te laten 
staan. Soms moet er sprake zijn van slopen/nieuwbouw – 
een voorbeeld is het gemeentehuis van Brummen waarbij 
de jaren ‘70 bouw werd gesloopt en om de oorspronkelijke 
villa een nieuw gemeentehuis werd gebouwd. 
Zeker bij herontwikkeling is en blijft de overheid een be-
langrijke partner voor de ondernemer. Laglas vindt het 
ook een goed idee als de overheid plannen maakt voor de 
stad. ‘Het beste is als ze een visie hebben, gecombineerd 
met flexibiliteit. De overheid kan met ‘seed money’ een rol 
spelen als het lastig blijkt om plannen met een lange hori-
zon op te pakken. Maar je moet wel wapenen tegen wens-
denken. Essentieel is natuurlijk de vraag: ziet de markt er 
iets in?’ 

1

32

1. geMeenteHuis 
BruMMen in de nieuwe 
situatie
2. kleeFse waard, 
pOOrtgeBOuw. 
geBOuwd Op de Funda-
Menten Van Het OOr-
sprOnkelijke geBOuw
3. caMpus dieMen in de 
nieuwe situatie
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door paul wessels

Gulden Feniks 2014
Dit jaar werD er in vier categorieën een nrp gulDen feniks 
2014 uitgereikt. nieuw was low buDget, high impact

Winnaar cateGorie Gebiedstransformatie:
rotterdam centraL district

‘een van de mooiste stations 
van europa’
De jury vond dat vergeleken met inzendingen van 
voorgaande jaren in een aantal gevallen de tijd nog 
niet rijp was om tot een goed oordeel te komen over 
de effecten van de gebiedstransformatie. Uiteindelijk 
won Central District (Rotterdam) het van mede-geno-
mineerde Industriepark Kleefse Waard (Arnhem).
De jury vindt het een fenomenale prestatie hoe de da-
gelijkse verkeerschaos is opgelost die jarenlang ken-
merkend was voor het gebied tussen station en stad. 
‘Voor de jury staat niet ter discussie dat Rotterdam 
een van de mooiste stations van Europa binnen haar 
stadsgrenzen haalde.’ Kritische kanttekeningen heeft 
de jury ook: ‘Tot nu toe is een klein deel van alle be-
schikbare plintruimte gevuld. De jury vraagt zich af 
welke ondernemers hun plannen en dromen in de 
Rotterdamse plinten nog gaan waarmaken. Central 
District leunt in dit stadium nog teveel op station 
en plein. Onduidelijk is hoeveel potentie de plannen 

beste VoorbeeLden Van herontWiKKeLinG Van het bestaande

richting stad hebben. Willen ze tot wasdom komen, 
dan is een langdurige focus nodig op de kwaliteit, va-
riëteit en ontwikkelingskansen in dit gebied.’

Winnaar cateGorie transformatie:
cuLtuurcentrum enerGiehuis

‘project met lef ’
In de categorie Transformatie kwamen dit jaar de 
meeste inzendingen binnen: 30 in totaal. Winnaar 
Cultuurcentrum Energiehuis (Dordrecht) liet mede-
genomineerden De Studio (eerste fase herontwikke-
ling GAK-gebouw, Amsterdam) en Nedinsco (Venlo) 
achter zich. Uit het juryrapport: ‘De jury vindt het 
prijzenswaardig dat er steeds weer vindingrijke archi-
tecten en creatieve plannenmakers zijn die het voor 
elkaar krijgen bouwvallen een nieuwe, glorievolle toe-
komst te geven. Aan ideeën geen gebrek in deze cate-
gorie. Alle ingrepen werden gedaan met respect voor 
de historie van het gebied en het karakter van het oor-
spronkelijke gebouw. Een lichte teleurstelling vond 
de jury het geringe aantal inzendingen van kantoor-
panden dat transformeerde naar woonfunctie. Dit jaar 
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ging het om slechts vier van de dertig inzendingen en 
dat is gezien de enorme leegstand niet echt veel.’
De jury noemt het Energiehuis een perfecte symbiose 
tussen opdrachtgever, theatermanager en architect. 
‘In veel opzichten – procesmatig en wat samenwer-
king betreft – is deze transformatie in de ogen van de 
jury een voorbeeld voor de rest van Nederland. In dit 
proces heeft de opdrachtgever het verschil gemaakt 
en ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van de culture-
le programmering, de slimme opzet van de exploita-
tie en beheersorganisatie in het hele proces evenveel 
aandacht kregen als de transformatie van het gebouw. 
Het is knap dat bezoekers steeds vaker zeggen dat ze 
naar het Energiehuis gaan en bijvoorbeeld niet naar 
Bibelot. Dat dit gelukt is, toont aan met hoeveel lef 
het project is opgepikt en dat dergelijke initiatieven 
maatschappelijk heel belangrijk kunnen zijn.’

Winnaar cateGorie renoVatie:
cyGnus Gymnasium

‘renovatie voegt waarde en 
karakter toe’
In de categorie Renovatie ontving NRP Gulden Fe-
niks dit jaar 26 inzendingen. ‘Wat opviel, was een 
aantal woningbouwprojecten waarbij de deelnemende 
partijen er veel werk van maakten om een toekomst-
gerichte oplossing te realiseren voor het gigantische 
energetische vraagstuk dat er ligt. Ook opvallend in 
deze categorie was een aantal projecten waarbij de re-
constructie van het gevel- en straatbeeld van destijds 
centraal stond.’ 
Uit een gevarieerd aanbod nomineerde de jury het 
Gemeentehuis Brummen en Museum De Fundatie 
(Zwolle), maar het Cygnus Gymnasium (Amsterdam) 
ging er met de winst vandoor.
‘De jury vindt de renovatie zeer respectvol gedaan. 

Het zeer grondige kleurenonderzoek en het vervol-
gens waar mogelijk herstellen van de oorspronkelijke 
kleurstelling voegt veel waarde en karakter toe aan 
deze renovatie. Het gebouw is duurzaam gered en 
de renovatie heeft een voorbeeldfunctie: hoe je door 
goed opdrachtgeverschap van een verkommerd ge-
bouw weer een school maakt die gekend en gewaar-
deerd wordt.’

Winnaar cateGorie LoW budGet, hiGh imPact:
fenixLoods ii

‘extra impuls voor omgeving’
Dit jaar werd voor het eerst Low Budget, High Impact 
uitgereikt. Dit is een nieuwe NRP Gulden Feniks extra 
prijscategorie met een bijzonder karakter. Hij wordt 
door de jury toegewezen aan een opvallend geslaagd 
project met een relatief lage investering per vierkante 
meter. Deze categorie kent geen nominaties en het is 
niet mogelijk speciaal hiervoor een project in te zen-
den. De jury kiest uit alle inzendingen in de categorie-
en Gebiedstransformatie, Transformatie en Renovatie 
een project dat opvalt door het bereikte effect.
Fenixloods II werd door de jury unaniem verkozen 
tot eerste winnaar van deze bijzondere prijs: ‘Het is 
gelukt om met eenvoudige (bouwkundige) ingrepen 
en beperkte financiële middelen de Fenixloodsen te 
transformeren tot tijdelijke huisvesting. Een knappe 
prestatie. Bovendien geeft het nieuwe leven dat de 
loodsen werd ingeblazen een extra impuls aan ver-
dere ontwikkeling van het Deliplein en omgeving. Dit 
Rotterdamse initiatief verdient in de ogen van de jury 
dan ook brede navolging. De match tussen casco en 
kunstonderwijsprogramma is op Katendrecht duur-
zaam uitgevallen en de transformatie is volgens de 
jury hét bewijs dat tijdelijke bestemming van gebou-
wen nu en in de toekomst kansen biedt.’ 

1. rOtterdaM central district     2. cultuurcentruM energieHuis     3. cygnus gyMnasiuM     4. FenixlOOds ii
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Nationaal Renovatie Platform

adviesbureaus
• adviesbureaus
• aBt BV
• arcadis
• arup nederland
• Brink groep
• deloitte
• Fakton
• Finance ideas
• HeVO
• iOB
• iMd
• rho adviseurs voor leefruimte
• search ingenieursbureau BV
• ste BV
• Vibes

architectenbureaus
• Bierman Henket architecten
• dam & partners architecten
• ector Hoogstad architecten
• egM architecten
• iaa architecten
• inbo
• Mei architecten

advocatenkantoor
• Banning advocaten
• lexence advocaten&notarissen
 
Banken en financiële instellingen
• Bng
• FgH Bank
• natiobaal renovatiefonds

Beleggers
• kroonenberg groep
• pronam
• syntrus achmea
• Vesteda groep

Bouwbedrijven
• aannemersbedrijf nico de Bont
• coen Hagedoorn Bouwgroep
• dura Vermeer groep nV
• era contour
• Hemubo
• Hurks groep bv
• j.p. van eesteren
• kBk Bouw groep
• koninklijke BaM groep nV
• koopmans Bouwgroep
• nijhuis
• rendon Onderhoudsgroep
• rutges BV
• smits Vastgoedzorg
• tBi Holdings BV
• transVOrM
• Van der leij Bouwbedrijven BV
• Van wijnen Holding nV
• VBk groep
•  Volkerwessels Bouw & Vastgoedontwik-

keling west bv
• willems Vastgoedonderhoud

energiebedrijven 
• Eneco 

installateurs 
• ingenieursbureau wolter & dros

Ontwikkelaars 
• BOei
• Bouwfonds property development
• Ozive
• synchroon
• snippe projecten

toeleveranciers 
• normteq
• ppg industries
• sto isoned
• trespa international BV
• Velux nederland BV

woningcorporaties
• de alliantie
• deltawonen
• dudok wonen
Haag wonen
Habion
jutphaas wonen
Mitros
parteon
rochdale
stadgenoot
staedion
tiwos
trudo
wonen Breburg
woningstichting eigen Haard
woonbedrijf eindhoven
woonbron
woonzorg
ymere

w a a r o m  e e n  n a t i o n a a l  r e n o v a t i e  p l a t f o r m ?
het nationaal renovatie platform is opgericht om het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving te bevorderen door 
middel van renovatie en transformatie. Daarvoor zijn kennis en inspirerende voorbeelden nodig, maar ook randvoorwaarden die 
herontwikkeling en investeringen aantrekkelijker maken en mensen die er met plezier en liefde aan werken. Daarom heeft het nrp 
drie belangrijke speerpunten. eén: versterking van het imago van renovatie en transformatie middels de gulden feniks en diverse 
publicaties. twee: bevorderen van het kennisniveau en vaardigheden door de nrp academie in samenwerking met gerenommeerde 
onderwijsinstellingen. Drie: verbetering van de randvoorwaarden voor investeringen in bestaand vastgoed, met name de wet- en 
regelgeving. zo pleit het nrp voor bredere toepassing van flexibel gebruik van vastgoed.
het nrp is een netwerk van private organisaties die afkomstig zijn uit de breedte van de vastgoedsector.

voor renovatie en transformatie hebben we elkaar allemaal noDig

partners en fellows van het nationaal renovatie platform
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