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Vastgoed na het
fossiele tijdperk
samenwerking versnelt
duurzaam energiemanagement
‘Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar
onze energie in stoppen.’ Bijna 3 jaar geleden opende deze oproep het
boek Nieuwe Energie: Nederland na het fossiele tijdperk van Anne-Marie
Rakhorst. In de tussentijd werkt het Nederlandse bedrijfsleven hard om dit
te realiseren. In de bestaande gebouwde omgeving tekent deze trend zich
alvast duidelijk af. Daar werken vastgoedbeleggers samen aan innovatief
energiemanagement. Met elkaar en met de huurders.

Boost voor de economie

Positieve insteek

Over de noodzaak van duurzame energie is

Allerlei technologische ontwikkelingen

iedereen het inmiddels wel eens: de fossiele

brengen het doel steeds dichterbij. Denk

brandstoffen raken op, dus we zullen nieuwe

aan goedkopere en betere zonnepanelen,

bronnen van energie moeten aanboren.

innovatieve folie om zonne-energie op te

Duurzame energie geeft de economie een

wekken en de zogenaamde smart grids.

boost, het creëert een gezond leefmilieu,

Search-directeur Anne-Marie Rakhorst:

biedt extra werkgelegenheid, levert talloze

‘In 2035 moet Nederland onafhankelijk

positieve businesscases op en niet te

kunnen zijn van steenkool, olie en gas. En net

vergeten: onze energierekening gaat omlaag.

als bij duurzame organisatieverandering, kun

Wetende dat de gebouwde omgeving 25%

je dat het beste bereiken door een positieve

van de CO2-uitstoot voor haar rekening

insteek. Dat is precies wat ik nu zie

neemt en 40% van het energieverbruik,

gebeuren in Nederland, bijvoorbeeld

liggen hier de kansen voor het oprapen.

in de bestaande gebouwde omgeving.’
Lees verder op pagina 2.
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environment ins pires ....

Vervolg...
Vastgoed na het fossiele tijdperk

Hoogste niveau CO2-Prestatieladder
voor OMC-Group

Vastgoedeigenaar met
huurder in gesprek

Met dagelijks zo’n 100 bedrijfsauto’s op

‘Dagelijks rijden we met veel bussen door

de weg, voorziet OMC-Group een groot

Nederland. Het grootste energieverbruik

deel van ons land van nieuwe reclame.

zit in de kilometers die we afleggen. Dan

Van billboard tot abri. Wat betekent dit

is het belangrijk dat je dit zo slim mogelijk

in termen van energie? En wat levert het

plant en organiseert’, legt de directeur uit.

Neem het verduurzamen van vastgoed.
Energie is dan vaak één van de eerste
thema’s op de agenda van vastgoedeigenaren. Energielabels kunnen helpen

ook weer op? OMC-Group onderzocht het

de energieprestatie meetbaar en concreet
te maken. Daarbij ligt de focus vooral op
het gebouwgebonden deel van een object:
de schil, de isolatie en de installaties.
Het verbruik van de huurder is hier niet
in meegenomen, wat een onvolledig beeld

Elektrisch rijden?

leverde het bedrijf onlangs een

‘We hebben duidelijke doelstellingen

certificering op: CO2-Prestatieladder

geformuleerd om onszelf elk jaar te

niveau 5. Nico van Meijel, directeur

verbeteren’, vervolgt Van Meijel. ‘Zo rijden

van OMC-Group vertelt.

er een aantal elektrische bussen rond.
Een volledig elektrisch wagenpark is niet

oplevert. Inzicht in wat huurders kunnen
doen, is dus minstens zo bepalend.
Vastgoedeigenaren zien dan ook meer
in samenwerking met die huurder.

en stelde zichzelf doelen. Die houding

Forum Rotterdam - Multi Vastgoed bv

Zo voorzagen Syntrus Achmea, Cório

CO2-reductie vanzelfsprekend?

haalbaar. Maar we houden de technologie

‘Vier jaar geleden werden we een zelf-

naar een energiezuiniger pand. Het zijn

standig bedrijf. Het bedrijfsproces wilden

ook de kleine dingen die meetellen.’

in de gaten. Daarnaast zijn we verhuisd

we direct duurzaam inrichten; dat maakt

en Velo Beheer hun volledige winkelvast-

Voorbij concurrentie kijken

7.000 gelabelde gebouwen opleverde,’

volgens ons het verschil in de toekomst’,

Sociaal ondernemerschap

goedportefeuille van een duolabel energie

De samenwerking beperkt zich niet tot de

licht Michel Baars, bedrijfsdirecteur

aldus de directeur. ‘CO2-reductie en

Het aantonen en verbeteren van de

mét niet alleen een advies voor henzelf,

eigen klantenkring: vooral de kruisbestui-

bij Search Ingenieursbureau,

duurzame inzetbaarheid van medewerkers

CO2-uitstoot is slechts één van de

maar ook voor de huurder. Een product

ving tussen bedrijven onderling blijkt

de ontwikkeling toe.

horen echt bij ons bedrijf.’ Dat het bedrijf

ambities van OMC-Group. Veel aandacht

speciaal ontwikkeld om een volledig beeld

vaak erg waardevol. Voor wat betreft

aantoonbaar bezig is met een gunstige

gaat daarnaast uit naar het sociale aspect

van de energieprestatie te geven.

de energieprestatie leidde dit tot een

De standaard kwam tot stand door

energieprestatie is positief voor mens en

van duurzaam ondernemerschap. Zo werkt

instrument dat nu algemeen geaccep-

de intensieve samenwerking van

milieu. En een interessante businesscase.

OMC met een vitaliteitstraject en sloten

Jan Willem van Hellemond, directeur van

teerd is in de branche. ‘Samenwerking

vastgoedondernemingen onderling.

Van Meijel: ‘De CO2-prestatieladder geeft

ze een partnerschap waarin mensen met

vastgoedbelegger Velo Beheer. ‘Iedereen

leidt heel snel tot innovatie. Het eerste

Ogenschijnlijk concurrerende bedrijven

ons bijvoorbeeld een betere inkooppro-

een afstand tot de arbeidsmarkt aan de

begrijpt dit, of je nu wel of niet in het

contact met één van de vastgoedbeleg-

die de handen ineenslaan en elkaar

positie en dat is commercieel interessant.’

slag kunnen. Benieuwd wat dit inhoudt?

vastgoed zit. Het is meteen duidelijk:

gers hierover hadden we ruim een jaar

versterken om tot innovatie te komen.

verbeter je in dit pand bijvoorbeeld

geleden. In februari van dit jaar lanceerde

En dat levert winst op voor alle partijen.

de markt via het Platform Duurzame

Slim plannen voor
minder uitstoot

www.duurzaamheid-search.nl.

de verlichting, dan kun je tot een beter
energielabel komen. Ik kom zo tot een

Huisvesting een branchegedragen

Voor het behalen van de certificering

OMC-Group inspireerde haar relaties om

groenere onroerendgoedportefeuille en

instrument: de Energiekaart Winkels,

onderzocht Search Consultancy onder

samen te verduurzamen. In het kader van

voor de huurders - die nu vooral proberen

het duolabel. In de tussentijd zijn dus

andere waar het grootste aandeel in

het vierjarig bestaan kregen zij allemaal

te overleven - hoop ik een lagere last

ruim 3.000 winkelpanden gelabeld aan

CO2-uitstoot zit. Ook maakten zij twee

een speciale editie van ‘De kracht van

te creëren.’

de hand van het duolabel. Dat is kort als

ketenanalyses voor het schoonmaken van

duurzaam veranderen’ van auteur

je bedenkt dat 7 jaar reguliere EPA-labeling

een abri en het herstellen van glasschade.

Anne-Marie Rakhorst.

Lees het uitgebreidere interview op

Vragen?
Op 6 juni praten eigenaren en huurders

Vragen over de CO2-uitstoot van uw organisatie?

met elkaar over energie in het Energie-

Neem contact op met één van onze consultants via

debat. Een verslag vindt u na afloop

(020) 506 16 16.

op het kennisplatform Energie.
www.energie-search.nl.
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environment ins pires ....

Bouwinvest en Search
ontwikkelen Duolabel Kantoren

‘Positieve footprint verdubbelen,
negatieve halveren’

Bouwinvest en Search Ingenieursbureau

Eind 2012 toetste de certificerende

positieve effecten van onze dienstver-

Op dit moment zijn de voorbereidingen

sloten deze lente een bijzonder partner-

instelling DNV onze inspanningen op

lening zo groot mogelijk te maken. We

voor de volgende audit in volle gang.

schap. Centraal staat het verduurzamen

energiegebied. Het resultaat? De Search-

gaan voor een verdubbeling van onze

En gaan we voor het hoogste niveau op

van de vastgoedportefeuille en de

bedrijven behaalden het op één na

positieve footprint en een halvering van

de CO2-prestatieladder.

managementorganisatie van de vastgoed-

hoogste niveau op de CO2-prestatieladder.

vermogensbeheerder. Een eerste stap

de negatieve. De CO2-prestatieladder is
slechts één van de vele middelen die we

is het meten en optimaliseren van de

Positieve footprint

energieprestatie. In co-creatie is daarom

Het monitoren, verbeteren en verantwoor-

het Duolabel Kantoren ontwikkeld.

den van de energieprestatie vormt een

Naar niveau 5

Bouwinvest’s Hoofd Asset Management

logische stap in een continu verduur-

Het behalen van deze certificering geeft

Kantoren Bas Jochims en CSR Manager

zamingsproces. Sinds de oprichting zien

Search op het gebied van CO2-uitstoot

Bernardo Korenberg over waarde,

we het als onze missie een veilige en

een waardevolle nulmeting. De komende

rendement en co-creatie.

duurzame leefomgeving te creëren.

5 jaar willen we de uitstoot verder

Algemeen directeur Anne-Marie Rakhorst:

verminderen met 20%: onderdeel van

‘Daarom grijpen we elke kans aan om de

het halveren van de negatieve footprint.

Goed rendement

inzetten om deze ambitie te realiseren.’

Meer lezen over de CO2-prestatie?
Kijk op www.searchbv.nl.

‘De basis van duurzaamheid ligt voor ons
in waardecreatie’, beschrijft Bernardo
Korenberg het waarom. ‘Het is een manier

Vlnr. Bas Jochims en Bernardo Korenberg

om onderscheidend te zijn, maar ook om
efficiënt met bijvoorbeeld energieverbruik

helpen met die gegevens. Search inspireer-

basis van een pilot met circa 100.000 m2

om te gaan en daardoor concurrerend te

de ons met een duidelijke doorkijk naar de

kantoorruimte.

blijven.’ Duurzaamheid is geen doel op

mogelijkheden en een goede kapstok.’

een goed rendement op onze vastgoed-

Duolabel basis gesprek

‘De huurder helpen zijn
business te doen’

investeringen. Voor onze opdrachtgevers,

De eerste deelprojecten maken de

Korenberg: ‘Het duolabel is een instrument

onze huurders en voor Bouwinvest.’

energieprestatie van het vastgoed

om met elkaar in gesprek te gaan. Daarmee

inzichtelijk. Het winkel- en kantorenvast-

kun je inspelen op aspecten die bijdragen

goed krijgt een duolabel; een energielabel

aan de bedrijfsvoering van de huurder.

De afgelopen jaren formuleerde Bouwin-

met advies voor zowel huurder als

Wat kunnen wij als gebouweigenaar doen

vest doelstellingen op het gebied van

verhuurder. Jochims: ‘Energie is relatief

zodat de huurder zijn business het beste

duurzaamheid. Voor zowel het vastgoed

makkelijk meetbaar. Het is geen speerpunt,

kan doen? Door die vraag open te stellen,

als de eigen managementorganisatie.

maar maakt onderdeel uit van databeheer.

kom je tot een product waar je beiden iets

De organisatie zocht naar een manier om

Met die data maak je duurzaamheid

aan hebt. Je kiest dan vervolgens gezamen-

dit verder concreet te maken. Jochims:

inzichtelijk en meetbaar.’ Voor winkels

lijk of je in co-creatie een bepaalde

‘Je hebt meetgegevens nodig om concrete

bestaat dit energielabel al. Voor het

businesscase wil uitwerken. Dat is precies

doelen te kunnen stellen. We vroegen een

kantoorvastgoed ontwikkelde

de waardecreatie waar we naar op zoek

aantal partijen - open - hoe ze ons konden

Bouwinvest dit samen met Search op

zijn.’

zich, legt Korenberg uit: ‘Het gaat om

Meten is verbeteren

Energieke Searchers
goud waard?
In 2013 lopen een aantal Searchers hard

heeft u nog geen startbewijs: we hebben

voor een bijzonder doel. Niet alleen

een paar plaatsen over!

de sportieve uitdaging staat centraal:
het team zamelt ook een mooi bedrag
in voor de Eugène Janssen Foundation.

CPC en Dam tot Dam
Op een frisse zondag in maart ging een
Search-team de eerste uitdaging aan: de
CPC Loop. Iedereen bereikte de finish. En
daarmee haalden de lopers een prachtig
sponsorbedrag op. Een geweldige
prestatie! In september loopt een team van
Search opnieuw, dan tijdens de Dam tot
Damloop. Loopt u ook graag mee, maar

Over de Eugène Janssen
foundation
Eugène Janssen † , medegrondlegger en
directeur van Search, legde tijdens zijn
leven niet alleen hart en ziel in zijn
onderneming, maar sponsorde ook diverse
maatschappelijke projecten. Zijn wens was
om dit ook na zijn dood voort te zetten.
Vanuit die wens is de Eugène Janssen
Foundation opgericht.
De stichting ondersteunt projecten in
ontwikkelingslanden die leiden tot
blijvende oplossingen in de aanpak
van honger, ziekte en armoede.

Meehelpen?
Tijdens vastgoedbeurs PROVADA

Sponsor de lopers online op www.eugenejanssenfoundation.nl.

lanceren Bouwinvest en Search het

Of maak uw bijdrage onder vermelding van ‘Dam tot Dam-

nieuwe Duolabel Kantoren.

loop’ over op rekeningnummer: 46.14.91.117 t.n.v.
Stichting Eugène Janssen Foundation.

Meer lezen? Op www.labelduurzaamvastgoed.nl
vindt u alle informatie over het duolabel.
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als de eigen managementorganisatie.

maar maakt onderdeel uit van databeheer.

kom je tot een product waar je beiden iets

De organisatie zocht naar een manier om

Met die data maak je duurzaamheid

aan hebt. Je kiest dan vervolgens gezamen-

dit verder concreet te maken. Jochims:

inzichtelijk en meetbaar.’ Voor winkels

lijk of je in co-creatie een bepaalde

‘Je hebt meetgegevens nodig om concrete

bestaat dit energielabel al. Voor het

businesscase wil uitwerken. Dat is precies

doelen te kunnen stellen. We vroegen een

kantoorvastgoed ontwikkelde

de waardecreatie waar we naar op zoek

aantal partijen - open - hoe ze ons konden

Bouwinvest dit samen met Search op

zijn.’

zich, legt Korenberg uit: ‘Het gaat om

Meten is verbeteren

Energieke Searchers
goud waard?
In 2013 lopen een aantal Searchers hard

heeft u nog geen startbewijs: we hebben

voor een bijzonder doel. Niet alleen

een paar plaatsen over!

de sportieve uitdaging staat centraal:
het team zamelt ook een mooi bedrag
in voor de Eugène Janssen Foundation.

CPC en Dam tot Dam
Op een frisse zondag in maart ging een
Search-team de eerste uitdaging aan: de
CPC Loop. Iedereen bereikte de finish. En
daarmee haalden de lopers een prachtig
sponsorbedrag op. Een geweldige
prestatie! In september loopt een team van
Search opnieuw, dan tijdens de Dam tot
Damloop. Loopt u ook graag mee, maar

Over de Eugène Janssen
foundation
Eugène Janssen † , medegrondlegger en
directeur van Search, legde tijdens zijn
leven niet alleen hart en ziel in zijn
onderneming, maar sponsorde ook diverse
maatschappelijke projecten. Zijn wens was
om dit ook na zijn dood voort te zetten.
Vanuit die wens is de Eugène Janssen
Foundation opgericht.
De stichting ondersteunt projecten in
ontwikkelingslanden die leiden tot
blijvende oplossingen in de aanpak
van honger, ziekte en armoede.

Meehelpen?
Tijdens vastgoedbeurs PROVADA

Sponsor de lopers online op www.eugenejanssenfoundation.nl.

lanceren Bouwinvest en Search het

Of maak uw bijdrage onder vermelding van ‘Dam tot Dam-

nieuwe Duolabel Kantoren.

loop’ over op rekeningnummer: 46.14.91.117 t.n.v.
Stichting Eugène Janssen Foundation.

Meer lezen? Op www.labelduurzaamvastgoed.nl
vindt u alle informatie over het duolabel.
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Wist u dit over energieprestatie?
3 opvallende resultaten
energieonderzoek
Een energieonderzoek onder 3.000 winkels
leverde veel interessante inzichten op.

1

2

Lage investering,
grote besparing

Voor iedereen die vastgoed bezit, beheert

De gemiddelde Nederlandse winkel kan

of huurt. Search labelde de vastgoed-

nog veel besparen op de energierekening.

portefeuilles van een aantal grote institu-

Nader onderzoek toont namelijk aan dat

tionele beleggers aan de hand van een

relatief kleine investeringen een groot

EnergiePrestatieAdvies (EPA). Mevrouw

verschil kunnen maken. Zonder investering

Stroomstoot, mascotte van de afdeling

kunnen winkels al een besparing van 10%

Bouwadvies, zet de belangrijkste

realiseren. Bijvoorbeeld door de apparatuur

uitkomsten voor u op een rij.

beter af te stellen. En zeker 20% door het
toepassen van energiezuinige verlichting

65% van het winkelvastgoed
heeft een energielabel A
of beter

of het verbeteren van de isolatie. Voor de

Een positief resultaat. Verrassend genoeg

per jaar is. Het gaat dus zomaar over 100

hangt een beter label niet per se samen met

miljoen euro aan potentiële besparingen.

een lager energieverbruik. Bij de winkels
met een A++label is het gemiddelde

onderzochte winkels geldt dat 20%
besparing ongeveer 1 miljard kilowattuur

3

Colofon

	

In-for-mail is een
nieuws- en informatieblad
en verschijnt 2x per jaar.

Overname van artikelen
of gedeelten daarvan is
alleen toegestaan met
bronvermelding.
Redactie
Search, Postbus 83
5473 ZH  Heeswijk (N.Br.)
(0413) 29 29 82
redactie@searchbv.nl
www.searchbv.nl
Concept & realisatie
david-raakt.nl
Infographic
Studio Mosgroen

Samenwerking levert
meeste voordeel op
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jaarlijkse gebruik duidelijk lager. De

verschillen tussen A+, A, B, C en het D-label

Een lage energierekening is vooral een

zijn echter niet groot. Het komt zelfs voor

samenspel tussen de huurder en de

dat een winkel met een label C minder

eigenaar van het pand. De verschillende

energie verbruikt dan een winkel met een

onderdelen die de uiteindelijke energie-

A-label. Hoe dat komt? Het door de overheid

presentatie bepalen, zijn vaak een gedeelde

verplichte energielabel rekent niet alle

verantwoordelijkheid. Een goede reden

energieverbruikers in het gebouw mee.

om het door de overheid verplichte

Zo wordt de basisverlichting meegerekend,

energielabel aan te vullen met alle

maar de spotjes die de producten verlichten

elementen die er ook toe doen. Een

bijvoorbeeld niet. Een normaal energielabel

zogenaamd duolabel geeft een volledig

geeft dus geen compleet beeld van de

beeld van de besparingen die huurder

besparingsmogelijkheden.

en verhuurder kunnen realiseren.
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Voor

Op www.labelduurzaamvastgoed.nl
vertelt onder anderen Frank van Sebille
van winkelketen vanHaren hoe zij op
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een slimme manier energie besparen.

in-for-mail
3 kansen voor de
gebouwde omgeving
risico’s en kansen in kaart
Op verschillende locaties in Nederland wordt hard gewerkt aan het
aantrekkelijk houden van de bestaande woon- en werkomgeving.
Nu nieuwbouw nagenoeg stil ligt, kijken investeerders en eigenaren naar
de kansen van bestaand vastgoed. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen
anno 2013 in de gebouwde omgeving? We zetten de drie meest in het
oog springende kansen voor u op een rij.

1

Van aankoop...

Kans 1: Vastgoed dient
de omgeving

Voorbeelden genoeg van beleggers die hier

Alleen al onze hoofdstad telt 1,5 miljoen

gesprek gaat met de huurder om onder

al op inspelen. ‘Denk aan Bouwinvest dat in

(her)ontwikkeling...
2 naar
andere
de energieprestatie te optimaliseren’,
vierkante meter leegstaand vastgoed. De
afgelopen jaren verschoof het overschot in

Kansen

Hergebruik
van Michel
reststoﬀenBaars,
aldus

3

bedrijfsdirecteur bij

Gebruik van herbruikbare materialen

Search
Ingenieursbureau.
‘Of aan vastgoedﬂexibel
inrichten
de gebouwde omgeving zich van vraag naar Binnenwerk
bedrijf
Cório.
In
één
van
de
Spaanse
aanbod.
Een aantal koplopers weet zeer sterk
✓ Duurzaamheidsscan
Aandeelhouders en huurders

vragen steeds
vaker omtrend: zij ontwikkelen
in te spelen
op deze

winkelcentra is in samenwerking met lokale

vastgoed dat de omgeving dient. Vraag-

overheden, bedrijven en onderwijsinstellin-

gestuurd vastgoed dat flexibel, veranderbaar

gen de locatie gevestigd van een veelbelo-

en comfortabel is en waar nodig van functie

vend werkgelegenheidsproject. Vastgoed

kan veranderen. En vastgoedinvesteerders

met een dergelijke meerwaarde voor de

✓ Herbruikbare
grondstoﬀen
en -eigenaren
zoeken
hiervoor steeds vaker

omgeving is toekomstbestendig’, vervolgt

de samenwerking op met huurders en andere

Baars.

aantoonbaar duurzaam vastgoed

✓ Energieprestatie

Ook met een relatief goed energielabel
zijn nog veel besparingen mogelijk

Een gebouw telt doorgaans zo’n
42 grondstofstromen

betrokkenen.
Lees verder op pagina 2.

✓ Herbestemmingsmogelijkheden

Er zijn genoeg gebouwen
om iedereen tot 2025 een
dak boven het hoofd en
een werkplek te geven

THEMANUMMER GEBOUWDE OMGEVING:
P3. 	Schatgraven in vastgoed
P4 - 5.	Van feitenonderzoek na ar duurza am beheer
P6.

Feiten verzamelen

Bekijk de infographic
op pagina 4.

Ontwikkeling High Tech Campus

✓

Om te beslissen of een speciﬁeke vastgoedportefeuille interessant is
en wat de waarde ervan is, brengt een (toekomstige) vastgoedeigenaar
in kaart of en welke risico’s het vastgoed op technisch gebied heeft.
Feitenonderzoek vormt de basis voor de aankoop. Het inzicht in de
kansen bepaalt de verdere ontwikkeling.

Ontwikkeling

Duurz

herbestemming of duurzaam slopen zijn. Waardevolle grondstoﬀen
worden hergebruikt, de nieuwe bouwmaterialen zijn geschikt voor
hergebruik in de toekomst.

Kan he
afgero
het tec
onderh

i n ge n i e urs - e n a dv i e s b u r e a u,
la bo r ato r i u m e n ople i d i ng s i n stituut
Op basis van de verzamelde gegevens kan de volgende stap renovatie,

environment ins pires ....

Vervolg...
3 kansen voor de gebouwde omgeving
Kans 2: Bestaand vastgoed
beter benut

Dat zet eigenaren misschien nog niet

voor herbestemmen door te rekenen.

direct aan tot hergebruik, maar kan de

Een aanvulling op de verzameling van

Om aan te blijven sluiten bij de wensen

bewustwording rond waardevolle

meetgegevens en analyse van potentiële

van de omgeving, worden de kansen van

grondstoffen in de bouw wel een

risico’s. Basis bij aankoopbesluiten en

bestaand vastgoed steeds vaker slim

positieve impuls geven. Over een aantal

herfinanciering moeten de feiten zijn:

benut. Bijvoorbeeld door het interieur, de

jaar wordt dit ongetwijfeld gemeengoed.’

of het nu gaat om risico’s of kansen.’
Het verzamelen en analyseren van die

na de gebruiksduur opnieuw gebruikt

Kans 3: Eerst inzicht
in de risico’s

kunnen worden. Bestaande gebouwen

In een vastgoedmarkt die steeds meer

integrale manier. Door in één keer te

zijn zo niet alleen gemakkelijker aan te

draait om bruikbaarheid en geschiktheid

laten meten hoe het gebouw scoort op

passen in de toekomst, ze leveren later

voor de omgeving, is het zaak om

brandveiligheid, asbest, milieu, energie,

ook grondstoffen op.

keuzes te maken op basis van de feiten.

bouwtechniek en binnenklimaat, krijgt

Zetten we in op duurzaam beheer van

een potentiële koper overzicht in de

Voorzichtig wordt dit ook in wet- en

de bestaande bouw, op renovatie of

totale risico’s en kansen. Eenmaal

regelgeving toegepast. Michel Baars legt

herbestemmen, of is (duurzaam) slopen

gemeten blijft deze informatie ook na

uit: ‘Sinds het nieuwe Bouwbesluit is het

de beste oplossing? Michel Baars:

de koop relevant. De gegevens worden

voorafgaand aan een sloop verplicht een

‘Vastgoedinvesteerders vragen ons

bewaard en kunnen in alle ontwikkelfasen

grondstoffeninventarisatie uit te voeren.

steeds vaker bij aankoop al de kansen

van een gebouw van toepassing zijn.

installaties en de buitenste schil van een
gebouw zo te maken dat de grondstoffen

Schatgraven in vastgoed
hergebruik als verdienmodel

feiten gebeurt steeds meer op een

Foto: Sonia Arrepia
Interface is wereldmarktleider in ontwerp en productie van modulaire vloerbedekking. De organisatie recyclet eigen producten en ook afgedankte visnetten tot nieuw tapijt.

Een van de meest interessante ontwikke-

Rotterdam Cirkelstad

Verschillende koplopers maken al

lingen binnen de gebouwde omgeving?

Een aantal voorlopers denkt en werkt al

gebruik van de vrijkomende grondstoffen.

De verschuiving van lineair naar circulair

op deze manier. Zo loopt in Rotterdam het

De nieuwe materialen zijn vervolgens ook

denken. Door renovatie en transformatie,

project Cirkelstad Rotterdam. De verschil-

na hun levensduur weer geschikt voor

maar zeker ook via duurzaam slopen,

lende ketenpartners - producenten,

hoogwaardig hergebruik. Van Brakel

bouwen we aan nieuwe grondstoffen,

ingenieurs, uitvoerders en een woning-

Interieurgroep (systeemwanden), Mosa

producten en gebouwen. En dat biedt

corporatie - passen het principe van de

(keramiek), Interface en Desso (tapijt) en

de verschillende partners in de keten

circulaire economie op een praktische

Calduran (kalkzandsteen) zijn voorbeelden

nieuwe verdienmodellen.

manier toe. In de sloop- en renovatie-

van innovatieve bedrijven die met het

projecten die zij realiseren, sluiten ze

hergebruik van grondstoffen een nieuw

Het bestaande vastgoed is doorgaans

door samen te werken zoveel mogelijk

verdienmodel creëren.

nog niet ontworpen om zoveel mogelijk

de kringloop. Dat blijkt meestal minstens

waardevolle grondstoffen op te brengen.

kostenneutraal te kunnen of zelfs geld

Op 28 mei organiseert vakblad Building

Toch is een groot deel van het bouw-

op te leveren.

Business in samenwerking met Search en
NVTB een inspirerend seminar over het

materiaal nu al geschikt voor hoogwaardig
hergebruik. De inventarisatie en demon-

Innovatieve producenten

onderwerp. Aanmelden kan via

tage van hoogwaardige grondstoffen

De producenten van (in)bouwmateriaal

www.buildingbusiness.com.

bepalen waar de kansen liggen.

zijn belangrijke ketenpartners.

Foto: Kees Hummel
Kroonenberg Groep herontwikkelde The Bank in Amsterdam (voormalig hoofdkantoor ABN AMRO). Het gebouw sluit aan bij de behoeften van de gebruikers en geeft de omgeving een
impuls. Huurder Marqt vestigde er haar derde conceptstore: een overdekte stadsmarktplaats voor kleine producenten uit de buurt.

2

Op het kennisplatform Gebouwen kunt u de laatste ontwikkelingen

Het laatste nieuws over hoogwaardig hergebruik van vastgoed is sinds kort

in de gebouwde omgeving op de voet volgen.

te volgen op het nieuwe kennisplatform Duurzaam Slopen.

www.gebouwen-search.nl

www.duurzaamslopen-search.nl
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Op het kennisplatform Gebouwen kunt u de laatste ontwikkelingen

Het laatste nieuws over hoogwaardig hergebruik van vastgoed is sinds kort

in de gebouwde omgeving op de voet volgen.
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www.duurzaamslopen-search.nl
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De waarde van vastgoed
van feitenonderzoek naar duurzaam beheer
1

Kansen

naar (her)ontwikkeling...

3

en duurzaam beheer.

Demontage van herbruikbare reststoﬀen bij sloop

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Gebruik van herbruikbare materialen bij (op)bouw

Continue verbetering

Demontabele inbouw aan te passen aan de bestemming

Aantoonbaar duurzaam maken

✓ Duurzaamheidsscan

✓

Aandeelhouders en huurders
vragen steeds vaker om
aantoonbaar duurzaam vastgoed

80% van de gebouwen van
vóór 1994 bevat asbest

Bouwtechnische staat

2

Van aankoop...

Risico’s
Asbest

Wat bepaalt de waarde van vastgoed? Inzicht in de (technische)
staat van het gebouw laat zien welke risico’s een aankoop
oplevert. En welke kansen het voor de toekomst biedt voor
ontwikkeling en duurzaam beheer. Een overzicht in drie stappen.

✓

✓ Energieprestatie

(constructie, installaties,
brandveiligheid)
Duurzaam onderhoud levert besparingen
op en een waardevaster gebouw

Ook met een relatief goed energielabel
zijn nog veel besparingen mogelijk

✓ Herbruikbare grondstoﬀen
Een gebouw telt doorgaans zo’n
42 grondstofstromen

Energielabel

✓

Ongeveer 4% van alle utiliteitsgebouwen
heeft een energielabel. Een energielabel
is nu alleen verplicht bij aan-/verkoop en
voor overheidsgebouwen

Brandveiligheid

✓

✓ Herbestemmingsmogelijkheden

Van alle binnenbranden ontstaat
bijna de helft door defecte apparatuur
of het verkeerd gebruik ervan

Binnenklimaat

Er zijn genoeg gebouwen
om iedereen tot 2025 een
dak boven het hoofd en
een werkplek te geven

✓

copyright

Een kwart van de werkplekken
heeft een ongezond binnenklimaat

Bodemverontreiniging

✓

Bodemverontreiniging kan tot
een vermindering van 40%
van de WOZ-waarde leiden

Feiten verzamelen

✓

Een toekomstige vastgoedeigenaar heeft behoefte aan feitelijk inzicht
in de kansen en risico’s van een vastgoedobject. Op basis van deze
informatie kan de potentiële eigenaar een duurzame toekomstvisie en
ambitie voor het vastgoed bepalen.

Ontwikkeling

Duurzaam beheer

Op basis van het feitenonderzoek maakt de eigenaar een keuze voor
sloop/nieuwbouw, renovatie en/of herbestemming. Met als doel een
verbeterde markt- en toekomstwaarde, verhoogd comfort en een minimale
milieubelasting. Waardevolle grondstoﬀen worden hierbij hergebruikt, de
nieuwe bouwmaterialen zijn geschikt voor hergebruik in de toekomst.

In deze fase beheert de gebouweigenaar zijn vastgoed duurzaam.
Er volgt een duurzaam meerjaren onderhoudsplan, de verbeteringen
worden uitgevoerd en het feitelijke resultaat gemeten. Op basis daarvan
blijft de eigenaar zijn duurzame ambities doorontwikkelen en behoudt
en verbetert het vastgoed zijn waarde.

Meer lezen over de risico’s en kansen van de gebouwde omgeving? Op het
kennisplatform Gebouwen volgt u de laatste ontwikkelingen en vindt u
achtergrondinformatie. Ook leest u hoe bijvoorbeeld Chalet Group de High
Tech Campus aankocht en Patron/TPG de risico’s van de grootste Europese
vastgoedportefeuille in kaart liet brengen.
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Duurzaam beheer in
de slimste regio
Ontwikkeling van de High
Tech Campus Eindhoven

Door één case volledig uit te werken kan

De slimste vierkante kilometer van

bekijken of ze in de onderzoeksfase nog

Nederland: zo wordt High Tech Campus

moet bijsturen. ‘Zo ontstaat een raamwerk

Eindhoven (HTCE) met recht genoemd.

geschikt voor de dagelijkse praktijk.’

Toen Chalet Group de R&D-site vorig jaar

het parkmanagement met de adviseur

risico’s en kansen van de aankoop vooraf

Exploitatie, renovatie
of sloop?

uitvoerig onderzocht. Een jaar later werkt

Het resultaat moet de juiste management-

het parkmanagement aan de volgende

informatie bieden om op te kunnen sturen.

stap: een up-to-date onderhoudsplan

‘Hoe gaan we verder met de exploitatie?

voor de komende jaren. Marcel van

Is renovatie of sloop op termijn in

Veghel, assetmanager bij HTCE Site

sommige gevallen een betere oplossing?

Management, vertelt erover.

Als er meteen een extra slag gemaakt

voor 425 miljoen kocht, werden de

wordt op het gebied van duurzaamheid,
De slimste regio blijf je niet vanzelf.

bijvoorbeeld door het vastgoed

Met bijna 20 mensen werkt HTCE Site

energetisch beter te laten presteren,

Management aan de dagelijkse gang

dan is dat voor ons én voor de gebruikers

van zaken op de campus. Marcel van

naar de toekomst toe voordelig.’

Veghel: ‘Nu de verkoop rond is, wordt
installatietechnische deel van de

Voorsprong door
ervaring

bestaande onderhoudsplannen te

Search voorzag Chalet Group bij de

updaten.’ Naast het reguliere onderhoud

aankoop van de benodigde feiten over

van de gebouwen en bouwtechnische

de bodem, de aanwezigheid van asbest

installaties, maakt duurzaamheid deel

en de bouwtechnische staat. Daarom

uit van de opzet. ‘We bekijken tegelijk

hoeft het onderzoekstraject niet op-

hoe we de bestaande gebouwen verder

nieuw te beginnen. ‘Door de diversiteit

het tijd om het bouwkundige en

kunnen verduurzamen.’

aan gebouwen is de High Tech Campus
bepaald geen doorsnee bedrijventerrein.

Een goede basis leggen

We werken dus graag samen met een

De ontwikkeling van de duurzame

partij die inhoudelijke ervaring heeft.

meerjaren onderhoudsplannen begint

In dit geval heeft Search eerder het

met een pilot in één gebouw. Van Veghel:

onderzoek doorlopen: ze zijn hier

‘We kozen een (kantoor)gebouw dat

bekend, kennen de digitale archieven:

representatief is voor de site.’

een flinke voorsprong dus.’

Foto: Vincent Aarts

Nieuwsgierig naar een duurzaam
onderhoudsplan? Neem contact op
met adviseur Bas Glaudemans via
(020) 506 16 16.
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Meer informatie over Search?
	Kijk op www.searchbv.nl.
Wat vindt u van deze
Search in-for-mail?
Vertel het ons via
www.searchbv.nl/uw-mening.

De thema’s van Search
Duurzaamheid
Asbest
Gebouwen
Energie
Bodem
Veiligheid
Milieu

