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De routekaart naar
klimaatneutraal 2050
Corporaties met een lange termijnvisie op de kwaliteit van hun woningvoorraad zijn bezig met
een forse koerswijziging op het vlak van duurzaamheid. Doeljaar 2020 en label B wisselen van
plaats met de stip op de horizon van klimaatneutraal in 2050. Wat dit betekent en hoe deze
ambitie concreet vorm te geven, is de vraag die hoog op de agenda staat bij ambitieuze corporatieprofessionals. Het Europese onderzoeksproject NeZeR (Near Zero Energy Renovation)
heeft samen met dertien partners een routekaart ontwikkeld: op naar een klimaatneutrale sociale huursector in 2050.

door Thijs Kursjens, W/E adviseurs & Annemieke van Doorn, Portaal & René van Genugten,
Van Genugten Volkshuisvesting en Duurzaamheid

De routekaart naar een klimaatneutraal 2050. Gaandeweg wordt de weg steeds groener. Tekenaar: Sander de Knegt.
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Dertien partners, uit Zweden, Finland, Roemenië, Spanje en Nederland,
hebben binnen het NeZeR project kennis gedeeld en opgebouwd
rondom het thema van vergaande energierenovaties in de woningbouw.
Vanuit Nederland zijn de gemeenten Amersfoort en Rotterdam, W/E
adviseurs en Portaal als partner betrokken. Hoofddoel van het project is
het stimuleren van energiezuinige gebouwrenovatie in Europa. Zo maakt
elk land met belanghouders als gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen een Nationale Routekaart ter ondersteuning van de gezamenlijke
opgave. Onderlinge vergelijking van barrières en de aanpak daarvan per
land levert vaak nieuwe inzichten.
Met de uitkomsten van het NeZeR project, aangevuld met literatuurstudies en interviews, is het Nederlandse speelveld met knelpunten, kansrijke acties, impactpotentieel en bruikbare indicatoren in kaart gebracht.
Deze informatie is gegroepeerd op basis van de diverse belangenhouders. Bij corporaties zijn het gebrek aan gevoel voor urgentie en overregulering door de overheid belangrijke knelpunten. Kansrijk zijn het denken
vanuit bewonersperspectief, nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en
aanbestedingen die aanbieders maximaal uitdagen om te komen met innovatieve oplossingen. Met (tempo)versnelling, dus niet per se met meer
techniek of geld, kan de sector impact genereren. Indicatoren hiervoor zijn
de verbetering van de gemiddelde Energie-Index en de klanttevredenheid.

COMMUNITY OF PRACTICE

Kijkend vanuit een gezamenlijke bril van de belangenhouders volgden vijf
sporen als basis voor het vormgeven van de routekaart naar 2050 met
10 deelnemers van woningcorporaties:
1. Denken vanuit bewonersperspectief
2. Componentenaanpak
3. Duurzame en decentrale energie
4. Circulair materiaalgebruik
5. Organisatie en coöperatie
Deze vijf sporen vormden tevens de agenda voor de eerste ‘Community
of Practice’ rondom dit thema, getiteld: Draag bij aan de Nationale Routekaart 2050. De organisatie lag in handen van Annemieke van Doorn
(aanjager innovatie Portaal, NeZeR partner), Thijs Kurstjens (W/E adviseurs, NeZeR-partner) en René van Genugten (Van Genugten Volkshuisvesting en Duurzaamheid, NeZeR stuurgroeplid). Elk spoor werd kort
ingeleid door een praktijkexpert, waarna alle deelnemers hun richtingsgevoel voor de routekaart aangaven.

“

Rot op met die groene rommel!

BEWONERSPERSPECTIEF

Volgens Annemieke van Doorn zitten huurders lang niet allemaal te wachten op een duurzaam aanbod van de corporatie. De uitspraak “Rot op
met die groene rommel!” van een huurder illustreert de uitdaging waar
een corporatie vaak voor staat. Draagvlak van huurders is wél noodzakelijk voor het boeken van resultaten. Door meer uit te gaan van de
behoefte en beleving van huurders en een daarop passend aanbod is
succes in de praktijk dichterbij gekomen. Individuele keuzevrijheid blijkt
hierbij de sleutel tot versnelling. Bewoners de vrijheid geven mee te doen
en het segmenteren in doelgroepen helpt om aantrekkelijke en gewilde
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HET NEZER-PROJECT

Het Europese onderzoeksproject NeZeR is gestart in maart 2014 en
wordt afgerond in februari 2017. Op 11 november jl. vond de eerste
Community of Practice (COP) bijeenkomst rondom dit thema plaats
in het Huis van Portaal te Utrecht. Twintig koplopers van corporaties
deelden hun ideeën voor de routekaart naar een klimaatneutrale
sociale huursector in 2050. Zij werden daarbij geholpen door belangrijke inzichten en ‘lessons learnt’ vanuit NeZeR. Het project wordt
gezamenlijk gefinancierd door de Europese Unie en de betrokken
partners. De NeZeR-partners verdiepen zich in technische oplossingen, de haalbaarheid van ingrijpende energierenovaties en kennisuitwisseling met praktijkexperts. Bijdragen uit Nederland zijn verzameld
door het organiseren van de ‘prijs voor pioniers’ in het voorjaar van
2016. Elf conceptaanbieders van bijna energieneutrale en NoM-renovaties in gestapelde bouw deden hieraan mee. De prijsvraag was
onderdeel van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. Belangrijkste les uit de prijsvraag is het grote belang van een gelijkwaardige
samenwerking van alle betrokkenen bij een vergaande energierenovatie; co-creatie als randvoorwaarde voor succes. In de competitie
werd GPR Gebouw als hulpmiddel gebruikt bij de beoordeling van de
verbeterconcepten. De meerwaarde hiervan was dat behalve energie- ook duurzaamheidsaspecten zoals materiaalgebruik, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde inzichtelijk werden.
Bovendien is bij de Awards gekeken naar procesmatige en financiële
kenmerken en de bereidheid tot kennisdeling. Voor meer informatie,
www.nezer-project.eu.

producten met keuzepakketten aan te bieden. Portaal hanteert profielen
zoals ‘Ruim Wonen’ voor gezinnen, ‘Langer thuis Wonen’ voor ouderen
en ‘Groen Wonen’ voor de milieubewuste huurder. Bij elk profiel hoort
een keuzepakket, gericht op de doelgroep. Deze aanpak leent zich met
name goed voor volkswijken waar bewoners erg zelfredzaam zijn.

COMPONENTENAANPAK

Individuele wensen moeten ook volgens Yuri van Bergen van de BouwhulpGroep het uitgangspunt zijn voor het samen van onderaf ontwerpen
aan duurzaam wonen in wijken. Met systematische kennis van woningtypologieën en het traceren van gelijke componenten (dak, gevel, ruimte) is
een grote versnelling te bereiken. Door het koppelen van bewonerswensen (‘koude krappe zolder’) aan een concreet aanbod van lokale leveranciers (‘geïsoleerd dak met dakkapel’) is een kostenefficiënte opschaling
mogelijk, zonder de individuele bewonerswensen uit het oog te verliezen.
Aldus kan de componentenaanpak functioneren als drager van duurzame
ontwikkeling.

DUURZAME EN DECENTRALE ENERGIE

Ric Leenders van Antares laat een ander geluid horen: “We moeten
stoppen met pamperen!”. Juist door het complexmatig aanbrengen van
bijvoorbeeld zonnepanelen bewijs je huurders een grote dienst. Dakvullende zonnestroomsystemen waarvan de stroom naar de huurders gaat
zijn veel efficiënter en zien er fraaier uit dan de gebruikelijke ‘individuele
setjes op verzoek’. Het totaal aan geschikt dakoppervlak in de sector is
gigantisch. Versnelling van verduurzaming is mogelijk door dit potentieel
in te zetten. Waarom benutten we die ruimte niet, voor álle huurders,
zonder individuele toestemming? Regelgeving gooit hier nu roet in het
eten. Een gezamenlijke lobby richting de politiek is nodig om dit soort
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De Community of Practice op 11 november 2016

systeemfouten op te lossen. Impliciet wordt met het pleidooi van Ric
Leenders ook de vraag gesteld hoe we belangen van toekomstige huurders en kwaliteitsbeleid op de lange termijn afwegen tegen de wensen op
korte termijn van zittende huurders.

CIRCULAIR MATERIAALGEBRUIK

Mariëtte Pol en Saman Mohammadi van re-born lichten toe hoe je vanuit
een meer evolutionaire blik op gebouwen (‘elk bouwdeel kent zijn eigen
levensduur’) het fundament legt voor voor circulair bouwen en renoveren.. Door een eigendomsverschuiving te bewerkstelligen van productaanbod naar dienstenaanbod zijn voordelen te behalen in kosten en
CO2-uitstoot. Het in dit licht stellen van de juiste vraag aan leveranciers
kan nieuwe circulaire toepassingen mogelijk maken, zoals bij het overeenkomen van een terugkoopwaarde van bouwdelen. Het levert ook nog
eens een langdurige betrokkenheid en financieel voordeel op. Want door
circulair in te kopen kan je gemiddeld 20 procent op de bouwkosten
besparen. Kernwoorden voor de routekaart zijn wat Saman en Mariëtte
betreft: evolutionair, circulair en ‘willenschap’.

ORGANISATIE EN COÖPERATIE

Maarten Kusters van Tsavo koppelt de verduurzamingsopgave aan het
assetmanagement van corporaties. Dat betekent met name het kiezen
van verschillende maatregelpakketten met bijbehorende levensduur,
diversiteit aan duurzaamheidsambities, beschikbaarheid van bewezen
technieken en/of risicobereidheid, klantenbestand, portefeuilleopbouw en
financiële reikwijdte. Door de verduurzamingsopgave meer als een businesscase te benaderen wordt deze haalbaar. Huurder, verhuurder en
bouwer hebben dan financieel voordeel. Kracht van deze ondernemende
werkwijze is volgens Maarten de inzet van externen, met disciplinerend
en katalyserend effect op de organisatie.

RICHTINGSGEVOEL DELEN

Geladen met de inspirerende toelichting van de sprekers gaven alle deelnemers hun favoriete ‘richtingaanwijzing’ voor de nationale routekaart
naar 2050. Dat het denken over bewoners als gelijkwaardige partner een
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belangrijke rol speelt bij het versnellen is iedereen het wel over eens.
Duurzaamheid verkoopt beter als onderdeel van een aanbod dat past op
de klantbeleving. Individuele keuzevrijheid leidt tot breder draagvlak.
Tegelijkertijd liggen er belangrijke opschalingskansen in een meer
complexmatige benadering, zoals het op dakvullend toepassen en delen
van zonnestroom voor álle huurders. Ook dát is denken vanuit de
(toekomstige) bewoners.

KANSEN BENUTTEN

Omdat we de klimaatneutrale woningvoorraad niet van vandaag op
morgen kunnen realiseren vraagt de routekaart om een uitgekookte mix
en doordachte fasering van strategieën, ingebakken in het asset- en portfoliomanagement van de corporatie. Hybride durven denken en niet op
één paard wedden dus. En niet wachten op innovaties, maar direct
kansen benutten vanuit de financiële ruimte en stand der techniek van
vandaag. Maar wel zo dat toekomstige vervolgstappen nu al op het
netvlies staan. Kansen voor versnelling zit ook in het systematiseren van
het productaanbod voor woningverbetering. De omvangrijke woningvoorraad bestaat immers grotendeels uit een overzichtelijk aantal typologieën
die met een beperkt aanbod van componenten te verbeteren valt. Een
belangrijke stap in het denken is tot slot: benader het hele vraagstuk
circulair en benut de mogelijkheden van hergebruik en bewuster materiaalgebruik. Hiermee worden de kosten- en vooral ook de milieuvoordelen
vergroot.
De Community of Practice bood volgens de deelnemers kansen om met
gelijkgestemden na te denken over een aanpak die is gericht op de lange
termijn. Het delen van kennis over praktijkervaringen blijkt waardevol en
effectief. De komende periode zullen de organisatoren de richtingaanwijzers van de verschillende sporen verwerken in een voorstel voor de Nationale routekaart naar 2050.
Ook benieuwd hoe de Nationale Routekaart naar 2050 eruit gaat zien
of wil je een bijdrage leveren? Sluit dan aan bij de volgende Community of Practice i.s.m. Renda. Houd hiervoor renda.nl/events in de
gaten.
■
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