DUURZA AMHEID

Hulpmiddel

Green Score Card
Koploper in Frankrijk

Duurzaam hout

MRE

Bouwfonds Marignan, de Franse
zustermaatschappij van Bouwfonds
Ontwikkeling, speelt in Frankrijk een
leidende rol in duurzaam ontwikkelen.
Zij is als eerste vastgoedontwikkelaar
gecertificeerd volgens de ‘Haute
Qualité Environnementale’, de
belangrijkste standaard in Frankrijk op
dit gebied. Projecten van Bouwfonds
Marignan wonnen al vele prestigieuze
prijzen, waaronder de ‘Prix Régional
de la Qualité de Vie au Naturel’ en de
‘Pyramide d’Or’. Bouwfonds Marignan
wil haar koploperspositie graag
vasthouden en ontwikkelt momenteel
al haar nieuwe projecten op basis van
de ‘Bâtiment Basse Consommation
Energétique’: een nieuwe, nog
strengere energienorm.

In 2004 sloot Bouwfonds als eerste
ontwikkelaar in Nederland een
convenant met FSC Nederland om
woningen en kantoren van duurzaam
geproduceerd (hard)hout te voorzien.
Als een van de oudste partners van
FSC Nederland is Bouwfonds
onverminderd bezig met de
toepassing van duurzaam
geproduceerd (hard)hout. Zo sloot
Bouwfonds Ontwikkeling in 2010
samen met Koninklijke BAM Groep
een convenant met The Borneo
Initiative om duurzaam bosbeheer in
Indonesië te bevorderen, onder meer
door het ondersteunen bij
certificering van hout volgens het
FSC-keurmerk. Het initiatief
ondersteunt boseigenaren bij het
certificeringstraject, financiering en
markttoegang. Mede door de steun
van Bouwfonds is al ruim 675.000
hectare bos op Borneo gecertificeerd.

De MRE-benadering is een door
Bouwfonds ontwikkeld procesmodel
voor omgaan met milieu en
duurzaamheid bij vastgoed- en
gebiedsontwikkeling. Milieu en
duurzaamheid zijn hier geen absolute
maten, maar relatieve begrippen; het
gaat om het vinden van een balans
tussen milieu, ruimte en economie.
Het streven is niet een maximale
duurzaamheidsprestatie, maar een
optimum; haalbaarheid (technisch)
en betaalbaarheid (financieeleconomisch) spelen evenzeer een rol.
Waar dat optimum ligt, is afhankelijk
van de kenmerken van een gebied,
het programma en de ambities van
partijen. Per project kan dit
verschillen.

BOEi
BOEi is een non-profit organisatie die
zich bezighoudt met het herbestemmen
van industrieel erfgoed. Zij doet dit als
investeerder, als ontwikkelaar, als
adviseur, of een combinatie hiervan.
De organisatie en dagelijkse bedrijfsvoering van BOEi zijn ondergebracht
bij Fondsenbeheer Nederland, dat
onderdeel is van Rabo Vastgoedgroep.
Rabo Vastgoedgroep is een van de
aandeelhouders van BOEi.

De Green Score Card is een door Bouwfonds ontwikkeld eenvoudig communicatie-instrument. Het
is bedoeld om ontwikkelaars, gemeenten en andere betrokkenen partijen inzicht te geven op welke
punten een project zich onderscheidt van andere projecten als het gaat om milieu en duurzaamheid.
De onderwerpen die de Green Score Card daarbij onderscheidt komen overeen met de speerpunten
van de duurzaamheidsagenda van Bouwfonds Ontwikkeling.
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Hoger leenbedrag voor duurzaamheid bij Rabobank
Door te investeren in energiezuinige maatregelen zoals een warmtepomp en
zonnepanelen nemen de maandelijkse energielasten vaak fors af. Toch blijkt het
lastig om de consument over te halen om deze duurzame investering te doen.
Uit het onderzoek ‘Baat het niet dan gaat het niet’ van Bouwfonds bleek dat
mensen eerder investeren in een keuken of badkamer dan in energiebesparing. Een
oplossing is gevonden in een hoger hypothecair leenbedrag bij Rabobank, speciaal
voor nieuwbouwwoningen. Huizenkopers kunnen meer lenen naarmate een woning
energiezuiniger is. Zo zullen zij eerder voor deze duurzame investering kiezen, en
wordt het mogelijk om energiezuinige huizen te realiseren en daarmee te voldoen
aan het Lente-akkoord, waarin is gesteld dat in 2015 het energieverbruik van
nieuwe woningen met de helft moet zijn teruggebracht.

Om de duurzaamheidsprestaties van onze woningen
voor onszelf en voor derden inzichtelijk te maken, worden alle woningen de maat genomen met GPR Gebouw.
Dat is de meest gebruikte en door gemeenten vaak voor-

Het Lente-akkoord schrijft voor dat we het gebouwgebonden energiegebruik moeten reduceren en wel met
25% in 2011 en 50% in 2015. Op termijn (2020) moeten
woningen energieneutraal zijn. Daartoe dienen nieuwe,
duurzame concepten te worden ontwikkeld; niet alleen
technisch, maar vooral ook financieel. Het gaat niet

alleen om gezonde en comfortabele woningen, die
bijvoorbeeld voorzien zijn van lage temparatuur
vloerverwarming en koeling, maar ook om energiezuinige woningen die goed zijn voor het milieu en
goed voor de portemonnee van de consument - people,
planet én profit.

Bodemsanering is van oudsher het grootste milieudossier transformatie van gebieden. Hierdoor is het onvermijdebinnen Bouwfonds. Het belang ervan neemt toe
lijk dat we in de toekomst steeds vaker gaan bouwen op
naarmate we meer ontwikkelen in bestaand bebouwd
meer of minder vervuilde gebieden.
gebied door herstructurering, revitalisering en vooral

Water is van groot belang als het gaat om de
gebruikswaarde en belevingswaarde van gebieden.
Maar vooral ook vanwege klimaatverandering

Hierbij gaat het om projecten waarbij de rode en
groene belangen bij elkaar worden gebracht en
de opbrengsten uit woningbouw (rood) worden
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geschreven duurzaamheidsindicator voor woningen in
Nederland. GPR gebouw helpt bij het vaststellen van
duurzaamheidsambities en het maken van duurzaamheidskeuzes voor onder meer nieuwbouwwoningen.

Een steeds groter deel van de (woning)bouwopgave zal
worden gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied. Door
niet alleen oude bedrijventerreinen, maar ook glastuin-

(waterberging) neemt het belang ervan toe. Bij
water gaat het om de ontwikkeling van concepten
en (proef)projecten in de praktijk.

ge(her)investeerd in de inrichting, het herstel en
beheer van natuur en landschap (groen en/of blauw).

bouw gebieden te transformeren tot nieuwe woongebieden zijn we zuinig met ruimte. Meer en meer zullen we
bouwen op ‘brownfields’ in plaats van in ‘greenfields’.

Een onderwerp dat niet of nauwelijks bij duurzaamheids- eigenheid van gebieden. Dat kunnen stedenbouwkundige en/of landschappelijke structuren zijn, maar
vragen ter sprake komt, maar dat de kern vormt van
ook de voor een gebied karakteristieke bebouwing.
gebiedsontwikkeling – ook als het gaat om duurzaamheid – is het behoud en/of herstel van structuren en de

Mobiliteit

Gebiedsontwikkeling, mobiliteit en transport kunnen al
lang niet meer los van elkaar worden gezien. Maar als
het om duurzaamheid gaat, wordt bereikbaarheid
dikwijls vergeten, zo lijkt het. En dat terwijl bereikbaar-

heid een belangrijke drager is van duurzaamheid, willen
mensen ook op termijn in gebieden blijven wonen,
werken en/of recreëren.

De juiste balans

Duurzame gebiedsontwikkeling

Optimale balans tussen milieu,
ruimtelijke kwaliteit en haalbaarheid
Duurzaamheid lijkt onderhand een
containerbegrip te zijn geworden,
waar velen de mond van vol
hebben zonder echt duidelijk te
kunnen maken wat ze bedoelen en
vooral: wat ze doen. Bouwfonds
heeft een heldere eigen visie op
duurzaamheid, die niet van vandaag of gisteren is. In de jaren ’70
waren we een van de eersten die op
grote schaal woningisolatie toepasten en ook vandaag de dag lopen
we voorop als het gaat om duurzame gebiedsontwikkeling. Het
duurzaam (her)ontwikkelen van
gebieden gaat in onze visie niet
over milieukwaliteit alléén, maar
evenzeer over ruimtelijke kwaliteit,
comfort en gezondheid, en economische haalbaarheid. Duurzaamheid is volgens Bouwfonds dan ook
de resultante van een afgewogen
balans tussen milieu, kwaliteit en
haalbaarheid. De verbinding tussen
deze verschillende elementen, van
energie-nulwoningen tot aandacht
voor cultuurhistorie en identiteit, is
de kern van onze visie op duurzaamheid.
Daarbij hoort ook betrokkenheid.
Bouwfonds kent als maatschappelijk georiënteerde onderneming
vanouds een hechte verankering in
de lokale omgeving. Duurzaamheid
in termen van aandacht voor
mensen en de omgeving, aandacht
voor het ontwikkelen van woon- en

Duurzaamheid gaat veel
verder dan de ontwikkeling
van energie-nulwoningen

leefomgevingen die geliefd zijn, zit
dan ook in genen van Bouwfonds
én van haar moederbedrijf Rabobank. Door de verbinding met een
sterke bank kan Bouwfonds
bovendien nieuwe combinaties
aanbieden van duurzame woningen
en innovatieve hypothecaire
financiering.
We staan de komende jaren voor
een aantal forse opgaven, zowel op
het gebied van bouwen als op het
gebied van milieu. Binnenstedelijk
bouwen, de transformatie van
bestaande gebieden, staat prominent op de agenda, evenals de
energie- en wateropgave. Voor ons
als ontwikkelende partij ligt daar
een verantwoordelijkheid. Een
verantwoordelijkheid in het
voorzien van onze eindgebruikers
– woonconsumenten, ondernemers,
bedrijven – in hun specifieke
behoefte. En dat alles op een
kwalitatieve en betaalbare manier.
We willen goed wonen, met
voorzieningen in de buurt maar
ook met ruimte en groen; we willen
veilig wonen en werken in een
prettige, levendige omgeving.
Dit kan volgens Bouwfonds alleen
als we een verbinding weten te
maken tussen milieu, ruimtelijke
kwaliteit en haalbaarheid. We
noemen dit de MRE-benadering: de
optimale balans tussen milieu,
ruimte en economie. De mens staat
hierin centraal. De mens die zorg
draagt voor het milieu en die
tegelijkertijd goed wil wonen en
recreëren in een groene omgeving,
nu en in de toekomst. In onze visie
kan dat allemaal, mits we met
elkaar de juiste balans weten te
vinden. Wij zetten ons daar graag
voor in. Met hoofd, hart én ziel.

