
Seminarreeks NoM

Dinsdag 1 november - Zwolle



WELKOM!



Ronald Schilt

Energieneutrale school Kapelle Energie neutrale MFA Veenendaal

Energie neutrale woningen Rijswijk Circulair Buiksloterham

Energien. Plein Oost Haarlem

Energieneutrale stadsdeelwerf Gemeentehuis Ermelo VO NCL Amsterdam

Energieneutrale SV Roosendaal



Duurzaam Gebouwd
Duurzaam Gebouwd is hét integrale platform voor de bouw-
en vastgoedsector. Haar missie: communiceren, verbinden 
en activeren met als doel co-making en business te 
ontwikkelen.

 24/7 communicatie op de nieuwssite

 Uitgave van diverse magazines

 60 kleine & grote (van 10 tot 900p.) evenementen per jaar

 Jaarlijkse Provincie Congres 16 november 2016 in Almere

 Meer weten? Vraag het Dave Refoealoe!





Programma
09.40 uur ‘All-electric in de Praktijk’– Rudy Grevers

10.00 uur ‘Creëer een nieuwe wereld’ – Hans Mascini

10.20 uur ‘Volkshuisvestelijke ambities - hoe het lukt’– Esther Borstlap

10.40 uur Pauze

11.10 uur ‘Nul op de Meter - waarom we groter moeten denken’ – Onno Dwars

11.40 uur ‘Visie: Financiering en NoM’ – Bart Kuipers

12.00 uur Lunch

13.00 uur Einde



Klik om een titel te maken.
• Klik om tekst toe te voegen



Bring Paris home



All-electric in de Praktijk

Rudy Grevers – Adviseur bij Alklima



ALL-ELECTRIC  

IN DE PRAKTIJK



























































Creëer een nieuwe wereld 

Hans Mascini – Algemeen Directeur van Strikolith



Creëer een nieuwe wereld. 

CREËER EEN NIEUWE 

WERELD MET 

NUL OP DE METER
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Agenda

1. Korte geschiedenis

2. Energie besparen is isoleren

3. De uitdaging en Nul op de Meterwoning

4. Verschillende manieren van gevelafwerking

5. Ten slotte
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1. Korte geschiedenis
Dicht bij huis: Zwolle
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1. Korte geschiedenis
Dicht bij huis vind je vaak de antwoorden: Zwolle

Oude steenfabriek

Energiecentrale

Renovatie en isolatie

Renovatie Indische buurt

Brandweerkazerne

Passief dijkwoning

Villa (Hattem)
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1. Korte geschiedenis
Winter 2009: Tichelgaten in Zwolle. Natuurijs, derde jaar op rij…
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1. Korte geschiedenis
Herkomst tichelgaten: winning rivierklei voor bakstenen
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1. Korte geschiedenis
… mooie stenen huizen (Zwolle centrum) waren koud & vochtig …
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1. Korte geschiedenis
Flink stoken en spouwmuren losten die problemen op…

Tegen kou: haardvuur sinds ‘de schoorsteen’ Tegen vocht: spouwmuur ‘sinds 1918’
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1. Korte geschiedenis
…en de bouw van energiecentrale Harculo gaf huizen stroom

Spouwmuur
‘sinds 1918’

Haarvuur sinds  ‘de schoorsteen
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1. Korte geschiedenis
… en vele rijwoningen met spouwmuren werden gebouwd
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1. Korte geschiedenis
Ondertussen werd anders gebouwd bij onze buurlanden…
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1. Korte geschiedenis
… en wordt sinds ’62 gevelisolatie toegepast: eerst in Duitsland

• 1959 Patentaanvraag in 

Duitsland

• 1959 Toepassing 

suikersilo: gevelisolatie lost 

condensatieprobleem op

• 1961 eerste toepassing 

gevelisolatie

• …

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS75y3w_vPAhWHHxoKHYEFDhMQjRwIBw&url=http://www.stuckateur-rueckle.de/news/zuhause-des-monats-maerz/&psig=AFQjCNHuRTJ43YnyHFWe2tPQwWnNfXAi-w&ust=1477676307510722
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS75y3w_vPAhWHHxoKHYEFDhMQjRwIBw&url=http://www.stuckateur-rueckle.de/news/zuhause-des-monats-maerz/&psig=AFQjCNHuRTJ43YnyHFWe2tPQwWnNfXAi-w&ust=1477676307510722
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1. Korte geschiedenis
… en in ’75 wordt gevelisolatie voor eerst toegepast in Nederland

• 1975: eerste toepassing 

Paterswolde, Nederland 

(Strikotherm)

• 1980 Introductie verzekerde 

garantie

• 1991 KOMO attest 

gevelisolatiesysteem

• …
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Agenda

1. Korte geschiedenis

2. Energie besparen is isoleren

3. De uitdaging en Nul op de Meterwoning

4. Verschillende manieren van gevelafwerking

5. Ten slotte



Creëer een nieuwe wereld. 54

2. Energie besparen is isoleren
(Gevel)Isolatie als basis van NoM

Effi-
cient

gebruik

Duurzame
energie

Energieverbruik
beperken
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2. Energie besparen is isoleren
Concept gevelisolatie: ‘trui aan’

• (Nieuwe) schil om het gebouw

• Vaak zonder te (moeten) slopen

• Zonder constructieve 
aanpassingen

• Beperkte overlast

• ‘Verzekerde garantie’

• Voor:

– renovatie

– nieuwbouw

• Terugverdientijd: tussen 10 en 
20 jaar
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2. Energie besparen is isoleren
Concept gevelisolatie: isolatie tegen buitenmuur

1. Buitenkant

2. Binnenkant
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2. Energie besparen is isoleren
Verschillende vormen van isolatie
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2. Energie besparen is isoleren
Concept gevelisolatie: (veel) beter leefklimaat

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSiJDqlILQAhVEWRoKHeDmDmYQjRwIBw&url=https://thuiscomfort.nl/nieuws/het-onzichtbare-comfort-van-vloerverwarming.html&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNE9KEpyX8SupQXcRqAVclwUBCAM-A&ust=1477904305183331
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSiJDqlILQAhVEWRoKHeDmDmYQjRwIBw&url=https://thuiscomfort.nl/nieuws/het-onzichtbare-comfort-van-vloerverwarming.html&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNE9KEpyX8SupQXcRqAVclwUBCAM-A&ust=1477904305183331
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2. Energie besparen is isoleren
Het proces naar NoM: hoever wil men gaan?

Opdracht
gever

Architect

Strikolith Ontwerp

Stukadoor
(onder

aannemer)

Aannemer

…

Effi-
gebruik

Duurzame
energie

Energieverbruik
beperken

1 2 3 4
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2. Energie besparen is isoleren
Stap 3, de applicatie: planning, uitvoering & vakwerk
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2. Energie besparen is isoleren
Ter voorkoming van fouten, punten van aandacht!

• Ontwerp

• Materiaal

• Details

• Vakmanschap

• Advies voor 

ieder project
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2. Energie besparen is isoleren
Kort samenvattend
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Agenda

1. Korte geschiedenis

2. Energie besparen is isoleren

3. De uitdaging en Nul op de Meterwoning

4. Verschillende manieren van gevelafwerking

5. Ten slotte
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3. De uitdaging
In Nederland zijn veel huizen slecht geïsoleerd…
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3. De uitdaging
… waarvan (ook in Zwolle) vele (50-60-70-80) rijwoningen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1w-Lj9__PAhWTJhoKHfUvAMUQjRwIBw&url=http://woningen.mitula.nl/woning-westenholte&psig=AFQjCNHTsr7LmQplTTIX0UtSq1ZzF2fQYQ&ust=1477827793707975
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1w-Lj9__PAhWTJhoKHfUvAMUQjRwIBw&url=http://woningen.mitula.nl/woning-westenholte&psig=AFQjCNHTsr7LmQplTTIX0UtSq1ZzF2fQYQ&ust=1477827793707975
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1w-Lj9__PAhWTJhoKHfUvAMUQjRwIBw&url=http://www.oozo.nl/bedrijven/zwolle/westenholte/oud-westenholte/872421/gemengde-zangvereniging-zang-en-vriendschap-westenholte&psig=AFQjCNHTsr7LmQplTTIX0UtSq1ZzF2fQYQ&ust=1477827793707975
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1w-Lj9__PAhWTJhoKHfUvAMUQjRwIBw&url=http://www.oozo.nl/bedrijven/zwolle/westenholte/oud-westenholte/872421/gemengde-zangvereniging-zang-en-vriendschap-westenholte&psig=AFQjCNHTsr7LmQplTTIX0UtSq1ZzF2fQYQ&ust=1477827793707975
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOwu-h-P_PAhWDCBoKHQkkCzYQjRwIBw&url=http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/wonen/woningen/overijssel/zwolle/westenholte&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNFRCn6T6Q15TFMavmcn4YdL6GMNXg&ust=1477827925693121
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOwu-h-P_PAhWDCBoKHQkkCzYQjRwIBw&url=http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/wonen/woningen/overijssel/zwolle/westenholte&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNFRCn6T6Q15TFMavmcn4YdL6GMNXg&ust=1477827925693121


Creëer een nieuwe wereld. 66

3. De uitdaging
Hoe energie besparen: wat is mooi en waar ligt de prioriteit?
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3. De uitdaging
Hoe energie besparen: wat is mooi en waar ligt de prioriteit?
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3. De uitdaging
Hoe energie besparen: en, waar & hoe energie opwekken?
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3. De uitdaging
Hoe energie besparen: wat is mooi (voor & na)?
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3. Nul op de Meterwoning
Particulier project: Den Bosch 2014

• Koopwoning

• Onderdeel van rij

• Welstand

• Energierekening

• …

• En vooral ´droom van 

bewoners´
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3. Nul op de Meterwoning
Interview met Tom en Marja Godefrooij
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Agenda

1. Korte geschiedenis

2. Energie besparen is isoleren

3. De uitdaging & Nul op de Meterwoning

4. Verschillende manieren van gevelafwerking

5. Ten slotte
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4. Verschillende manieren van gevelafwerking
Vier vormen

Traditioneel Eindeloos 
Naadloze

vormvrijheid

Design X-Stone Strippen
Afwerking
Geopietra, 

keramische of 
flexibele 

minerale strips

1 2 3 4
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4.1 Verschillende manieren van gevelafwerking
Traditioneel: Dijkwoning Stadshagen, Zwolle

• Strikotherm Systeem Passief 

is ontstaan vanuit de 

behoefte om meer te bouwen 

en te renoveren volgens 

energetische en duurzame 

principes met de 

• esthetische mogelijkheden 

van gepleisterde afwerkingen

• In samenwerking met 

planbureau van Stichting 

Enoveren

http://strikolith.com/upload/iblock/3c2/4 dijkwoningen Zwolle 3.jpg
http://strikolith.com/upload/iblock/3c2/4 dijkwoningen Zwolle 3.jpg


Creëer een nieuwe wereld. 75

4.1 Verschillende manieren van gevelafwerking
Traditioneel: Villa Veth, Hattem (‘Zwolle, overkant IJssel’)

• Sierpleister

• EPS Isolatie

• Geventileerde 

gevel



Creëer een nieuwe wereld. 76

4.2 Verschillende manieren van gevelafwerking
Vormvrij: renovatie jaren ’80 Zeeheldenbuurt, Den Haag

• Haagwonen

• Renovatie

• In stil met 19de

-eeuwse buurt

• Stucwerk met 

isolatie

http://strikolith.com/upload/iblock/f2f/Zeeheldenbuurt VDV_5506 TIF-SPL.jpg
http://strikolith.com/upload/iblock/f2f/Zeeheldenbuurt VDV_5506 TIF-SPL.jpg
http://strikolith.com/upload/iblock/272/Zeeheldenbuurt VDV_5405 TIF SPL.jpg
http://strikolith.com/upload/iblock/272/Zeeheldenbuurt VDV_5405 TIF SPL.jpg
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4.3 Verschillende manieren van gevelafwerking
Steenstrips: renovatie in de Indische Buurt, Zwolle

• Hoogwaardige isolatie: PIR 

/ EPS

• Renovatie

• Flexibele steenstrips

http://strikolith.com/upload/iblock/aa8/Zwolle Indische buurt Dun Ceramisch 4.png
http://strikolith.com/upload/iblock/aa8/Zwolle Indische buurt Dun Ceramisch 4.png
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4.3 Verschillende manieren van gevelafwerking
Steenstrips: Flat Louis Couperusstraat, Amsterdam

• Prima isolatie: EPS

• Renovatie: weer bij de tijd

• Keramische steenstrips

http://strikolith.com/upload/iblock/8d2/image4.jpeg
http://strikolith.com/upload/iblock/8d2/image4.jpeg
http://strikolith.com/upload/iblock/f02/image12.jpeg
http://strikolith.com/upload/iblock/f02/image12.jpeg
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4.3 Verschillende manieren van gevelafwerking
Steenstrips: renovatie in Amsterdam
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4.4 Verschillende manieren van gevelafwerking
Design: nieuwbouw met ‘roest’ afwerking
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Agenda

1. Korte geschiedenis

2. Energie besparen is isoleren

3. De uitdaging & Nul op de Meterwoning

4. Verschillende manieren van gevelafwerking

5. Ten slotte
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5. Ten slotte
Samenvattend

(gevel)isolatie 

voorwaardelijk voor 

Nul op de Meter woningen
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5. Ten slotte
…en met oog voor detail, vakmanschap en juiste materialen…

Maken we Nederland

MOOI
Brandweerkazerne, Zwolle

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiy-GLnoLQAhWRSxoKHTBbAUYQjRwIBw&url=http://www.ahh.nl/index.php/projecten2/12-utiliteitsbouw/27-brandweerkazerne-zwolle-noord&psig=AFQjCNF19vgZeqNhw7OFUWMLlnc-whTMIA&ust=1477906755217766
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiy-GLnoLQAhWRSxoKHTBbAUYQjRwIBw&url=http://www.ahh.nl/index.php/projecten2/12-utiliteitsbouw/27-brandweerkazerne-zwolle-noord&psig=AFQjCNF19vgZeqNhw7OFUWMLlnc-whTMIA&ust=1477906755217766
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Volkshuisvestelijke ambities: 
Hoe het lukt

Esther Borstlap – Directeur-Bestuurder van Woonborg



Energietransitie woningbouw
van expeditie naar schaalbare opgave

Esther Borstlap



Woonborg

Gezonde, zelfstandige en compacte organisatie met 

circa 4.900 woningen in de gemeenten Aa en Hunze, 

Haren, Noordenveld en Tynaarlo. 

• Goede en betaalbare woningen 

• Veilige- en leefbare omgeving 

• Lagere inkomensgroepen

Even voorstellen













• Prijs

• Kwaliteit

• Aantallen

Volkshuisvestelijke doelstellingen

O n z e  p r o j e c t l e i d e r s



• Geen jaarlijkse huurverhoging

• Verlagen van het percentage maximale 

streefhuur 

• Verlagen van het energieverbruik

Betaalbaarheid is speerpunt

Onze focus:  

‘Wat levert het de huurders op’ 



• Presenteren naar vermogen geoptimaliseerd

• Kwaliteitsslag portefeuillestrategie

• Onafhankelijk, lokaal grid en prijs 

• CO2 reductie via trias energetica

• Energieconvenant met de Provincie Drenthe en overige Drentse corporaties (2015)

In 2020 een gemiddelde energie-index van 1.4 (label B) of lager hebben voor het 
gehele woningbestand

• De Drentse Energiedeal (2016)
Expeditie voor energieneutraal wonen in Drenthe in 2040

Duurzaamheid



• Afgestemd op prestatieafspraken met gemeenten 

• Energieconvenant met de Provincie Drenthe en overige Drentse corporaties (2015)

• In 2020 een gemiddelde energie-index van 1.4 (label B) of lager hebben voor 
het gehele woningbestand

Programma 2015 – 2020 

• 250 NOM woningen (verbeteren) 

• 300 woningen 3 labelstappen (verbeteren)

• 1100 woningen zonnepanelen (Label C → B)

• 250 nieuwbouwwoningen (herstructurering)

• 150 woningen verkoop 

Onze meerjarenbegroting



• Zes twee-onder-een-kapwoningen (bouwjaar 1952) op een prachtige 
locatie in Roden 

• Technische kwaliteit van deze woningen is matig tot slecht
• Er zijn problemen, tocht, vocht, beperkte voorzieningen en geen ideale 

indeling (doucheruimte in berging)

1e Pilot NOM-renovatie



Foto’s tijdens werkzaamheden Pilot NOM-renovatie



 Te hoge investeringskosten

 Type woning blijkt niet geschikt voor dit concept:

 Woning met lage gootlijn - dakkapel

 Twee-onder-een-kapwoning - kopgevel

 Indeling woning – aanpassingskosten

 Dakoppervlak - te klein voor aantal zonnepanelen

 EPV is nog niet definitief (2016)

 Huidige Flora- en fauna wet- en regelgeving past niet 

bij het concept

Wat hebben wij geleerd na Pilot 
NOM-renovatie

Plaatsen ’nestkasten’ 



 Enthousiast over concept

 Trots op nieuwe woning

 Meer bewust van energieverbruik

 Meer comfort

Ervaring bewoner(s) na Pilot NOM-renovatie



Huurders wantrouwen dit concept

 Onvoldoende voorlichtingsmateriaal

 Huurders zijn over het algemeen minder duurzaam-bewust

 Huurders hebben kort toekomstperspectief

 Woonborg is nog onvoldoende in staat om huurders te enthousiasmeren 

voor dit concept

 Groot risico in bereidheid van huurders 

Ervaring bewoners NOM-renovatie

De kennis die we hebben opgedaan heeft invloed gehad op onze meerjarenbegroting en wijze van communiceren richting onze huurders.



• Vroegtijdig aangegeven dat er wat met de woning moet gebeuren (3 jaar)

• 1e jaar, wat willen bewoners en wat wil Woonborg

• 2e jaar voorbereiding (vergunning, sociaal plan etc.)

• 3e jaar uitvoering

• Open met elkaar communiceren 

(In kleine groep (tot max 20 personen) van gedachten wisselen)

• Hoe verder met de woning en woonomgeving

• Samen voor- en nadelen afwegen 

• Ruimte in de begroting voor strategische aanpassingen binnen het project.

Communicatie leerpunten



 2 pilot woningen Roden (gereed)

 8 woningen Vries NOM-nieuwbouw (gereed)

 33 woningen Roden NOM-renovatie (in uitvoering)

Nu in voorbereiding

26 woningen Erica- en Heerdelaan Zuidlaren (NOM-nieuwbouw)

10 woningen Kruisakkers Annen (nieuwbouw), waarvan 5 woning NOM en 

5 woningen bijna NOM)

10 woningen Padkamp/Boskamp Roden (NOM-nieuwbouw)

37 woningen Irisweg Haren (32 NOM-nieuwbouw en 5 NOM-renovatie)

Vervolg NOM



Bestaand woningbestand

33 NOM woningen in Roden

Marktprijs ligt nog te hoog in relatie tot 

onze financiële kaders

 Wet- en regelgeving EPV niet afgerond

 Wet- en regelgeving flora- en fauna werkt 

vertragend/lange procedure

 Geluidsoverlast woning-scheidende wand

 Beroep op aanpassingsvermogen huidige 

bewoners 

Nieuwbouw

8 twee-onder-een-kap NOM  Vries

 Keuzevrijheid in indeling

 Onderhoudsnorm technische installaties is 

hoger dan huidige norm

 Prijs warmtepompinstallaties wordt 

prijstechnisch acceptabel 

Hoe nu verder?



Ambitieuze doelstelling

Intrinsieke motivatie

Ken de motivatie van de klant

Communiceren is key

Accepteer leergeld

Van expeditie naar schaalbare opgave

Borg beheerprocessen goed

Schaalbare opgave?!



Vragen?



PAUZE
tot 11.10 uur



Nul op de Meter 
Waarom we groter moeten denken

Onno Dwars – Hoofd Acquisitie & Innovatie bij VolkerWessels Vastgoed

































































Visie: Financiering en NoM

Bart Kuipers 
Commercieel Directeur van ING REF Noord-Oost Nederland



ING Real Estate Finance

Duurzaam

Bart Kuipers

Commercieel Directeur Noord- en Oost Nederland

Nederland



ING Real Estate Finance Nederland
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Marktleider in Nederland & 
In de Top 5 van Europese CRE 
banken

Commercieel verhuurd 

vastgoed
Klanten

• Nieuwbouw financiering (woningen / 

logistiek)

• Herfinanciering

• Financiering van verduurzaming

ING REF Duurzaam

• Kantoren

• Retail 

• Woningen

• Logistiek

• Private investeerders / DGA

• Private/publieke vastgoedfondsen 

• Corporate Clients (nationaal en 
internationaal)

Totale Lening Portfolio ING REF NL: 

€14 miljard 



Organisatie ING Real Estate Finance

143

Annerie Vreugdenhil

CEO 
• Duitsland

Peter Göbel
Nederland

• Amsterdam

• Arnhem

• Eindhoven

• Rotterdam

• Corporate Clients

• MKB

Michael Shields
International 

• Azië

• Frankrijk

• Italië

• Spanje

• Verenigd Koninkrijk

• Verenigde Staten



Duurzaamheid, daar geloof ik in
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- Ecologisch: Ongewijzigde CO2 uitstoot zal binnen één generatie de wereld 

veranderen waarbij vergeleken de invloed van het internet verbleekt

- Economisch: bedrijven met hoge ESG en CSR factoren worden door de markt 

gewaardeerd als lagere risico bedrijven         hogere waardering en 

lagere cost of capital

Duurzaamheid is geen hype, maar een noodzaak en een kans 
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• Bouwbesluit Instrueert

• DNB  Analyseert

• Ministerie van EZ Dirigeert

• European Energy Directive  Obligeert

Duurzaamheid is ook om andere redenen niet te stoppen:
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Bouwbesluit instrueert

147

- Nieuwe woningen en kantoren: A

- Bestaande bouw moet verduurzamen

om concurrerend te blijven

- In de toekomst naar 0 op de meter 

(Europese doelstelling per 2020). 



DNB analyseert
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• DNB vraagt banken vastgoedportefeuilles

inzichtelijk te maken op energielabels.

• DNB vraagt inzicht in financiële risico’s van 

niet groene panden



Ministerie dirigeert

149

NRC Handelsblad 18-5-2016



2012: EED 20% lager energieverbruik in 2020. Verplichtingen voor lidstaten en bedrijven.

De Nederlandse overheid heeft deze richtlijn opgenomen in de Wet Milieubeheer:

 Verplichting:  verplicht ondernemers met een jaarlijks energieverbruik van > 50.000 

kWh elektra of 25.000 m3 gas alle energiebesparende maatregelen te 

realiseren met een TVT van max 5 jaar.

 Controle: 20 extra energie inspecteurs om deze wet te handhaven.

 Sanctie: boetes zijn € 450.000, of 10% van de bruto jaaromzet

1 juni 2016: in Nederland bedrijven > 250 FTE of € 50 mln jaaromzet, of BT €40 mln een 

energie-audit uit te voeren.

European Energy Directive obligeert
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Maar waarom zou je wachten tot dat regels afdwingen ?
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Zou je op dezelfde locatie voor deze twee panden dezelfde huur betalen?

VS

G label A label



Groen zal onvermijdelijk leiden tot hogere waarde dan bruin
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Hogere huuropbrengsten

zorgen voor een green 

premium op het duurzame

pand

VS

Of een brown discount 

voor het niet duurzame

pand



Wij willen onze relaties graag helpen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Wij 

geven inzicht in de kansen en mogelijkheden die verduurzaming biedt en helpen 

graag met een aanbod van mogelijkheden om de investering rendabel te maken. 

ING REF Duurzaam adviseert, investeert en waardeert. 

Wij werken samen met partners ING Groenbank, Corporate Facility Partners en Van 
Draeckeburgh.
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ING REF Duurzaam

Adviseert
ING REF Duurzaam App

Labelsprong zichtbaar in App

Gratis BREEAM/Energie 

Scan Subsidieadvies

Investeert
100% financiering en 0,5% 

rentekorting op 

Groeninvesteringen

Waardeert
Gratis EPA-U label bij 

labelsprong naar A, B of C.

ING de meest duurzame bank ter wereld volgens Sustainalytics

https://www.ing.com/Newsroom/Nieuws/ING-de-meest-duurzame-bank-ter-wereld-volgens-Sustainalytics.htm


ING REF Duurzaam stappenplan
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ING REF Duurzaam app, BREEAM / 

Energie scan
Wij bieden u de ING REF Duurzaam app aan met 

hierin besparingsmogelijkheden, te nemen 

maatregelen en verwacht rendement. Tevens krijgt 

u inzicht welke labelsprong u kunt maken met elke 

maatregel. Komen uit deze APP besparingen van 

meer dan € 15.000 voort, dan krijgt u van ons en 

Corporate Facility Partners (CFP) een gratis 

BREEAM / Energie scan.

De juiste lening via ING Groenbank
ING Groenbank adviseert u samen met uw relatiemanager hoe 

u een 100% groenlening van ING kunt krijgen op 

verduurzamingsinvestering volgens de Regeling 

groenprojecten (www.rvo.nl). Indien u voldoet, bieden wij u een 

financiering met 0,5% korting om deze te realiseren. Deze 

financiering is o.a. mogelijk voor nieuwbouw van woningen en 

verduurzaming van utiliteitsbouw, woningen en monumenten. 

Tevens is er financiering van specifieke verbeteringen zoals 

zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen en 

energiezuinige buitenverlichting mogelijk.

Gratis EPA-U-labels
Indien uw pand met de 

verduurzamingsinvestering een hoger 

energielabel (labelsprong A, B, of C) 

verdient, dan wordt het certificaat door ons 

betaald. Hiermee tonen wij u onze 

waardering dat u deze stap samen met 

ons neemt.

100% financiering van uw

verduurzamingsmaatregel
Door gedifferentieerd 

financieringsbeleid is ING REF in 

staat een 5% hogere LTV te 

verschaffen op uw duurzame pand. 

Dit geeft ruimte om uw 

verduurzamingsinvestering voor 

100% te financieren.

Subsidieadvies Van Draeckeburgh
Wij helpen u graag met het verkrijgen van subsidie voor

energiebesparende maatregelen en investeringen in een duurzaam 

gebouw. ING REF is een exclusief partnerschap aangegaan met een 

professionele partij die u hierbij kan helpen, te weten Van Draeckeburgh, 

een van de grootste intermediairs voor subsidieregelingen en de 

Nederlandse specialist voor het verduurzamen van vastgoed. Zij 

begeleiden u om een maximaal subsidieresultaat te behalen voor 

energiereductie en verduurzamingsprojecten bij vastgoed. De 

terugverdientijd en het rendement van de investering worden substantieel 

beïnvloed door het effectief aanwenden van subsidies.

ING REF Duurzaam

app & BREEAM / 

Energie scan

100% 

Investering

0,5% 

korting
Subsidie 

advies

ING REF adviseert ING REF investeert ING REF waardeert1

2

3

4

5

http://www.rvo.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRzJ_zyL3NAhVWF8AKHcMjAkkQjRwIBw&url=https://www.smitsvanburgst.nl/getpage.aspx?pageid%3D204&psig=AFQjCNE-aBmiswJ4HEJQCZiOzX_Rq_bfhQ&ust=1466751395752815
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRzJ_zyL3NAhVWF8AKHcMjAkkQjRwIBw&url=https://www.smitsvanburgst.nl/getpage.aspx?pageid%3D204&psig=AFQjCNE-aBmiswJ4HEJQCZiOzX_Rq_bfhQ&ust=1466751395752815
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Bereikt tot nu toe (sinds juni 2015):

- 14.500 panden geadviseerd in de app

- 327 gratis Breeam / Energie scans 

(panden > 3.500 m2)



https://youtu.be/2sOeScqMgwY

www.ingrefduurzaam.nl

Film app
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https://youtu.be/2sOeScqMgwY
http://www.ingrefduurzaam.nl/
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Door interne policy en proceswijziging zijn wij 

nu in staat de verduurzamingsmaatregelen te 

financieren, ook omdat wij geloven in een 

waardestijging van “groen” vastgoed.
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Bereikt tot nu toe (sinds juni):

- 7 lopende groenverklaringen

- 95 besprekingen over mogelijke ‘Groenbank’-leningen. +/- € 250 mio

(enkel het groene deel van de financiering).



159

Bereikt tot nu toe (sinds juni):

- 51 gesprekken

- 45 mogelijke subsidieaanvragen
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Bereikt tot nu toe (sinds juni):

- 25 a-labels toegevoegd



• Split incentive

- Ons meest gehoorde commentaar waarom men niet investeert; de verhuurder investeert, 

de huurder heeft het voordeel.

- Onze relaties zijn weinig bekend met ‘energieprestatie componenten’ in hun 

huurcontracten. Educatie, ondersteuning of automatisering? 

• Kennis dutch domestic market segment ‘nog in ontwikkeling’. 

• De klant voelt geen druk, daarom zijn wij blij met de labelplicht van label C voor kantoren 

per 2023)

• Duurzaamheid is nog niet terug te zien in de waardering van gebouwen

Uitdagingen 
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Transformatie kantoorgebouw in 

Rotterdam Kantoren getranformeerd naar

luxe appartementen

Dit is duurzaamheid: niet nieuw ‘groen’, maar transformeer en 
en herontwikkel oude gebouwen
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Transformatie Riva in Den Bosch

Op basis van de on site energie scan 

betaald door ING wordt dit pand

volledig geupgrade. ING financier de 

implementatie. 

Transformatie oud politiebureau Leeuwarden

Met ‘groenverklaring’ ING wordt de transformatie

naar 28 apartementen gerealiseerd. 

Transformatie kantoor gebouw in Delft

Studentenwoningen / 108 studio’s
Renovatie Zuidas Amsterdam / Atrium

Dit unieke kantoor is één van de eerste 

gebouwen op de Zuid-as en wordt vooral 

gekenmerkt door de enorme open ruimte (het 

‘Atrium’). 



Bart.Kuipers@ingrealestate.com

Dank voor uw aandacht
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LUNCH



BEDANKT VOOR UW KOMST




